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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 

Το παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφζρεται ςτο είδοσ και ςτθν ποιότθτα των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, κακϊσ και ςτον τρόπο που κα εκτελεςκεί θ κάκε εργαςία, για το ζργο: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΟΚΚΕΡΕΛ (38ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ)” 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Βαςικοί όροι 

1.1.1 Οι   προδιαγραφζσ   αυτζσ   προςδιορίηουν, αν δεν αναφζρεται ρθτά διαφορετικά, τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ του εργοδότου. 

 

1.1.2 Πλεσ οι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο ανάδοχοσ αναφζρονται ςε καταςκευζσ που εκτελοφνται ςε 

οποιοδιποτε φψοσ ι βάκοσ από του εδάφουσ ι από του κάκε φορά δαπζδου  εργαςίασ,  είναι 

καταςκευζσ οιουδιποτε ςχιματοσ, μορφισ και διαςτάςεων, δεν τίκεται δε κανζνασ περιοριςμόσ 

ωσ προσ τισ δυςκολίεσ, δυνατότθτεσ και μζςα για τθν καταςκευι τουσ. 

 

1.1.3 Στο τεφχοσ αυτό δίνονται επεξθγιςεισ και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τα κφρια   

χαρακτθριςτικά,   τισ   ειδικζσ   απαιτιςεισ,   κακϊσ   και   τον   τρόπο εφαρμογισ των υλικϊν που 

κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

 

1.3 Τλικά εργοςταςιακισ παραγωγισ 

 Τα υλικά εργοςταςιακισ παραγωγισ, πρζπει να προζρχονται από εργοςτάςια ευφιμωσ γνωςτά 

για τθν καλι ποιότθτα παραγομζνων υλικϊν, να προςκομίηονται επί τόπου του ζργου 

ςυςκευαςμζνα με τισ ςυνκικεσ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά και να ςυνοδεφονται με τα 

αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ. Τα υλικά κα χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα πάντοτε με τισ 

οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ, εκτόσ αν δοκεί διαφορετικι εντολι από τον Επιβλζποντα. 
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 Πλα τα υλικά εργοςταςιακισ παραγωγισ, πρζπει να είναι “πρϊτθσ διαλογισ” και να ζχουν 

πιςτοποίθςθ ποιότθτασ ISO και ςιμανςθ CE.  

 

1.4 Περιβαλλοντικά μζτρα αςφαλείασ 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται ςε όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ του Ζργου και ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν να λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα περιβαλλοντικισ προςταςίασ που 

αφοροφν ςε μόλυνςθ ατμόςφαιρασ και εδάφουσ, θχορφπανςθσ, πρόλθψθσ πυρκαγιϊν κ.λπ. 
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2.    ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

2.1 Αντικείμενο 

 Στο παρόν αναφζρονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των βαςικϊν υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτο ζργο. 

 Αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του αναδόχου θ πλιρθσ τεκμθρίωςθ των επιδόςεων των υλικϊν 

που επιλζγονται με ζγγραφα πιςτοποίθςθσ από θμεδαπά ι αλλοδαπά επίςθμα αναγνωριςμζνα 

εργαςτιρια και οργανιςμοφσ. 

 Τα παρακάτω αναφερόμενα, ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου εκτόσ και αν περιγράφεται 

διαφορετικά ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο των ΕΤεΡ των εργαςιϊν που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, 

πίνακασ και περιγραφι των οποίων επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. 

 

2.2 Γενικά 

 Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ εργαςίεσ του ζργου κα ςυνοδεφονται από επίςθμα 

ζγγραφα πιςτοποίθςθσ αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων ι οργανιςμϊν, από τα οποία κα 

αποδεικνφονται οι ιδιότθτζσ τουσ και κα προκφπτει θ καταλλθλότθτά τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

χριςθ, κακϊσ και τα ανάλογα ζγγραφα εμπορίασ και διακίνθςθσ όπου κα αναγράφεται θ 

ποιότθτά τουσ, οπότε κα επιτρζπεται θ ειςαγωγι τουσ ςτο εργοτάξιο, προκειμζνου να 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

 

2.3 Κονίεσ 

2.3.1   Νερό 

 Το νερό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ παραςκευι των κονιαμάτων, των κονιοδεμάτων και 

ςκυροδεμάτων κα είναι κακαρό, διαυγζσ και πόςιμο, που δεν περιζχει ςε διάλυςθ οξζα, αλκάλια 

ι άλλα οργανικά ςϊματα και επιβλαβι πρόςμικτα ικανά να βλάψουν τα ςυγκολλθτικά υλικά ι να 

προκαλοφν δυςμενείσ επιδράςεισ ςτθν ςκλιρυνςθ και τισ λοιπζσ ιδιότθτεσ του ςκυροδζματοσ ι 

δυςμενείσ χθμικζσ επιδράςεισ ςε ςιδθροπλιςμοφσ και ςε τυχόν άλλεσ καταςκευζσ. 
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 Το νερό κα προζρχεται από το δίκτυο τθσ πόλθσ και ςε περίπτωςθ όπου δεν υπάρχει δυνατότθτα 

κα προςκομίηονται αναλφςεισ και πιςτοποιθτικά ότι το νερό ποφ κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο 

αντιςτοιχεί με το νερό που προδιαγράφει το πρότυπο ΣΕΡ ΕΛΟΤ 345.  

 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ποςίμου ι μθ, κα εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.2 του προτφπου ΕΛΟΤ 

345 και οι δοκιμαςίεσ που το πρότυπο αυτό προδιαγράφει. 

 Κατά τον προςδιοριςμό των χθμικϊν προςμίξεων ςτο νερό κα λθφκοφν υπόψθ και οι αντίςτοιχεσ 

επιβλαβείσ προςμίξεισ των αδρανϊν, ζτςι ϊςτε το ςυνολικό ποςοςτό τουσ να βρίςκεται μζςα ςτα 

επιτρεπόμενα όρια. 

 Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει όλθ τθν απαιτοφμενθ για το ζργο ποςότθτα του νεροφ κακϊσ επίςθσ 

και τθν διοχζτευςι του ςτισ κζςεισ εργαςίασ.  

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ -345. 

2.3.2  Αςβζςτθσ 

 Θα είναι ςε πολτό κακαρόσ χωρίσ προςμίξεισ, καλά ςβθςμζνοσ και ωριμαςμζνοσ (τουλάχιςτον 16 

ϊρεσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ του παραγωγοφ ι του προμθκευτι ι το εργοτάξιο. 

 Από χθμικισ άποψθσ θ περιεκτικότθτα του αςβζςτθ ςε οξείδιο του αςβεςτίου και οξείδιο του 

μαγνθςίου κα είναι μεγαλφτερθ του 95%. 

 Για οποιαδιποτε χριςθ του πολτοφ του αςβζςτθ δεν κα περιζχονται ςε αυτό κρόμβοι, μικροί 

λίκοι (άψθτα, άμμοσ ι άλλεσ αδρανείσ ουςίεσ). 

 Ειδικά όταν ο αςβζςτθσ προορίηεται για τθν καταςκευι επιχριςμάτων, κα απαγορεφεται να 

παίρνεται από το κατϊτερο ςτρϊμα του πολτοφ του αςβεςτόλακκου μζχρι πάχουσ 10 cm από τον 

πυκμζνα. 

 

2.3.3   Σςιμζντο 

 Το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί κα προζρχεται από αναγνωριςμζνο εργοςτάςιο και κα είναι 

τφπου Ρόρτλαντ. 

 Το τςιμζντο κα ςυμφωνεί με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ.244/29.2.80 "Ρερί Κανονιςμοφ Τςιμζντου για 

τα ζργα από ςκυρόδεμα" ΦΕΚ 69Α/28.3.80 και τα ΕΡ ΕΛΟΤ 196.02, 196.03, 196.05 και ΣΕΡ ΕΛΟΤ 

1111. 
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 Δεν κα χρθςιμοποιθκεί αργιλικό τςιμζντο. 

 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ κα χρθςιμοποιείται μόνο φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ. 

 Ο ανάδοχοσ κα παραδίδει ςτον εργοδότθ, πιςτοποιθτικό, ςχετικό με δείγμα από κάκε ποςότθτα 

τςιμζντου που προςκομίηεται ςτο εργοτάξιο.  

 Το πιςτοποιθτικό κα αποδεικνφει ότι το δείγμα, φςτερα από τισ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, 

χθμικζσ αναλφςεισ και τεχνικζσ δοκιμαςίεσ, κρίκθκε κατάλλθλο για τθ χρθςιμοποίθςι του ςτο 

ζργο, ανταποκρινόμενο ςτισ απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν. 

 Θ εξζταςθ των δειγμάτων κα γίνεται από το Κρατικό εργαςτιριο (ΚΕΔΕ), ι από άλλο εργαςτιριο 

τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ. 

 Θ εκάςτοτε δειγματολθψία μπορεί να γίνεται πάντοτε παρουςία του εργοδότθ, το δε δείγμα κα 

αποςτζλλεται ςτο εργαςτιριο με τρόπο αδιάβλθτο. 

 Δειγματολθψία κα γίνεται εκτόσ από τισ ποςότθτεσ που προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο και από 

τισ ποςότθτεσ που είναι εναποκθκευμζνεσ ς'αυτό, εφ'όςον υπάρχουν ι δθμιουργοφνται λόγοι 

που το επιβάλλουν. 

 Το τςιμζντο κα χρθςιμοποιείται με τθ ςειρά που προςκομίηεται ςτο εργοτάξιο. 

 Κάκε αποςτολι τςιμζντου κα αποκθκεφεται χωριςτά και ευδιάκριτα. 

 Θ ανάμιξθ τςιμζντων από διαφορετικζσ πθγζσ δεν κα επιτραπεί. 

 Φρζςκο τςιμζντο από εργοςτάςιο δεν κα χρθςιμοποιείται αν θ κερμοκραςία του υπερβαίνει 

τουσ 50°C. 

 Εφ' όςον χρθςιμοποιείται τςιμζντο χφμα, τοφτο κα αποκθκεφεται ςε ειδικά μεταλλικά SILOS που 

κα το προςτατεφουν πλιρωσ από οποιαδιποτε αλλοίωςθ. 

 Τα SILOS αυτά κα τα εγκρίνει κάκε φορά ο εργοδότθσ πριν εγκαταςτακοφν ςτο εργοτάξιο και κα 

τα επικεωρεί ςτο διάςτθμα τθσ εγκατάςταςισ τουσ ς'αυτό. 

 SILOS τα οποία τεκμθριωμζνα απορρίπτονται από τον εργοδότθ κα απομακρφνονται από το 

εργοτάξιο. 

 Εφόςον χρθςιμοποιείται τςιμζντο ςε ςάκουσ τότε: 
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 Οι ςάκοι κα είναι ανκεκτικοί, κατάλλθλα κλειόμενοι, προςφζροντεσ τθν απαιτοφμενθ προςταςία 

από τισ δυςμενείσ καιρικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, κα κλείονται αεροςτεγϊσ και κα 

βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ χωρίσ καμιά φκορά. 

 Το περιεχόμενο των ςάκων κα ηυγίηει 50 kg. 

 Οι ςάκκοι κα αποκθκεφονται ςε κλειςτι αεριηόμενθ αποκικθ και πάνω ςε ξφλινο δάπεδο που κα 

βρίςκεται τουλάχιςτον 0.20 m πάνω από το ζδαφοσ και θ αποκικθ αυτι κα είναι τθσ ζγκριςθσ 

του εργοδότθ. 

 Τςιμζντο που θ αποκικευςι του δεν πλθρεί τουσ πιο πάνω όρουσ ι τςιμζντο με όγκουσ ι βϊλουσ 

που να μθν αποςυντίκενται με ελαφρά πίεςθ δεν κα χρθςιμοποιείται και κα απομακρφνεται από 

το εργοτάξιο. 

2.3.4   Γφψοσ 

 Θα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ, πρόςφατα ψθμζνθ, κακαρι, καλά κονιοποιθμζνθ και μαλακι 

ςτθν υφι και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ΕΡ ΕΛΟΤ 779, 780, 781, 782 και 783. 

2.3.5  Ετοιμα κονιάματα με βάςθ τον αςβζςτθ ι το τςιμζντο ι και τα δφο 

 Θα παρουςιάηουν ιδιότθτεσ ίδιεσ ι καλφτερεσ από τα αντίςτοιχα επί τόπου παραςκευαηόμενα 

κονιάματα. 

 Θ αντιςτοιχία κα πιςτοποιείται από επίςθμα ςε ιςχφ ζγγραφα αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων τθσ 

χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ. 

 Θα ςυνοδεφονται επίςθσ από οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ, τθν ονοματολογία των κυρίων 

ςυςτατικϊν του, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν 

καταςκευι πλθροφορία. 

2.3.6   Ενιςχφςεισ κονιαμάτων 

 Θ αναφορά γίνεται για πλζγματα (πλαςτικά) οπλιςμοφ, ίνεσ οπλιςμοφ, ταινίεσ υφαντζσ ι μι που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ οπλιςμόσ από ανόργανεσ φυςικζσ ι τεχνθτζσ ίνεσ, διατομζσ από μαλακό 

γαλβανιςμζνο χάλυβα για τθν διαμόρφωςθ απολιξεων, γωνιϊν, ςκοτιϊν, αρμϊν κ.λπ., ίνεσ 

ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα πλζγματα. 

 Θα ςυνοδεφονται από κατάλογο ιδιοτιτων (αντοχζσ, αντοχι ςτο χρόνο κ.λπ.) και ζγγραφα 

πιςτοποίθςθσ, οδθγίεσ χριςθσ, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ 

για τθν καταςκευι πλθροφορία. 
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2.3.7   Βελτιωτικά κονιαμάτων 

 Τα πρόςκετα για τθν βελτίωςθ οριςμζνων ιδιοτιτων νωπϊν ι ςκλθρυμζνων κονιαμάτων κα 

χρθςιμοποιοφνται φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ. 

 Θ χρθςιμοποίθςι τουσ κα γίνεται φςτερα από ςχολαςτικοφσ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ 

βελτίωςθσ που πράγματι προκαλοφν και των τυχόν δυςμενϊν παρενεργειϊν που ενδεχομζνωσ να 

ζχουν. 

 Τα πρόςκετα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι εγκεκριμζνα από δθμόςιο ι 

επιςτθμονικό φορζα Ελλθνικό ι του εξωτερικοφ. 

 Για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ κα δοκοφν οποιαδιποτε ςτοιχεία κρικοφν απαραίτθτα 

από τον εργοδότθ (προδιαγραφζσ του καταςκευαςτοφ, πιςτοποιθτικά εγκρίςεων, 

εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λπ.). 

 Θ δοςολογία και θ δραςτθριότθτα του επιβραδυντι ι πλαςτικοποιθτι ι ρεοποιθτι κ.λπ., κα 

προςδιοριςτοφν τόςο από τισ προδιαγραφζσ του προμθκευτι όςο κι από τα ειδικά δοκίμια 

ελζγχου, που κα προβλεφκοφν για το ςκοπό αυτό. 

 Μεγάλθ προςοχι κα δίνεται πάντα ςτον χϊρο ανάμιξθσ των προςμίκτων, για τθν επίτευξθ 

ομογενοφσ μείγματοσ. 

 

2.3.8   Ειδικά ζτοιμα κονιάματα 

 Θ χριςθ τουσ κα εγκρίνεται φςτερα από ςχετικι μελζτθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και τθν ανάγκθ 

χριςθσ τουσ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και οι διαδικαςίεσ κα είναι οι αναφερόμενεσ για τα 

πρόςκετα ςτα κονιάματα. 

 

2.4.   Φυςικά πετρϊδθ υλικά  

2.4.1  Φυςικά πετρϊδθ υλικά 

 Τα φυςικά πετρϊδθ υλικά κα προζρχονται από ςυλλογι ι από κραφςθ υψθλισ αντοχισ 

(τουλάχιςτον 650 kg/cm2) πετρϊματοσ υγιοφσ και ανκεκτικοφ ςε τριβι, κροφςθ και καιρικζσ 

μεταβολζσ, κακαρά, χωρίσ φυτικζσ, αργιλικζσ, οργανικζσ και άλλεσ φυςικζσ (εφκρυπτα, 

αποςακρϊςιμα υλικά) και χθμικζσ προςμίξεισ (φωςφορικζσ, αλογονοφχεσ, μολυβδοφχεσ κ.λπ.), 
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με κανονικοφ ςχιματοσ (ςτρογγυλό - κυβικό) κόκκουσ μεγζκουσ που κακορίηεται κατά 

περίπτωςθ. 

 Ιςχφουνγια: 

1. Αμμο κονιαμάτων από 0 ζωσ 3 mm ι Ρ.Τ.Ρ. Τ 87 ΦΕΚ 993/67. 

2. Φυςικά αδρανι για ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τον κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ  

 ΦΕΚ 266 Β’/85. 

 Από τθ μελζτθ κα προςδιορίηεται θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν που απαιτοφνται για 

κάκε περίπτωςθ και κάκε φορτίο από τα προςκομιηόμενα αδρανι κα ςυνοδεφεται από 

ενυπόγραφο δελτίο κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ. 

 Θα προςκομίηονται δείγματα ςτισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ για τθ διενζργεια ελζγχων χωρίσ 

ιδιαίτερθ αμοιβι ι άλλθ αποηθμίωςθ. 

 Ο εργοδότθσ κα ζχει το δικαιωμα να ηθτιςει χωρίσ επιβάρυνςι του τθ διενζργεια ενόσ ελζγχου 

ανά 80 m3 ςκφρων, 40 m3 γαρμπιλίου και 80 m3 άμμου ι ενόσ ελζγχου πρίν από κάκε 

διάςτρωςθ ι οπότε χωρίσ μεταβολι τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν διαπιςτωκεί μεταβολι των 

ιδιοτιτων τουσ και ιδιαίτερα τθσ κάκιςθσ. 

 Στο εργοτάξιο κα εγκαταςτακοφν πλιρθσ ςειρά κοςκίνων, ηυγοφ ακριβείασ, φοφρνου κ.λπ. 

ςυςκευϊν και κα υπάρχει το κατάλλθλο προςωπικό για τον επί τόπου ζλεγχο τθσ κοκκομετρικισ 

ςφνκεςθσ των αδρανϊν. 

 Τα αδρανι υλικά κα φυλάςςονται προφυλαγμζνα από ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (π.χ. παγετόσ) 

κατά τρόπο ϊςτε να μθ διαταράςςεται θ ςφνκεςι τουσ και θ φυςικι και χθμικι κακαρότθτά 

τουσ. 

2.4.2   Μαρμαρόςκονθ 

 Θ μαρμαρόςκονθ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ, άςπρθ, ομοιόμορφθ και απαλλαγμζνθ από 

ξζνεσ ουςίεσ και ανάλογα του προοριςμοφ τθσ  λεπτόκοκκθ, λεπτότατθ  (τελείωσ κονιοποιθμζνθ) 

ι χονδρόκοκκθ (ρφηι) Νο 1-3 με πλιρθ και ομαλι κοκκομετρικι ςφνκεςθ. 

2.4.3  Αμμοσ καλάςςθσ 

 Θ άμμοσ καλάςςθσ κα είναι λεπτόκοκκοσ με πλιρθ και ομαλι κοκκομετρικι ςφνκεςθ από 0 - 1 

mm, πλυμζνθ, κακαρι και όπωσ ςτα ςχετικά άρκρα κακορίηεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 
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2.5   ίδθροσ - Μζταλλα 

2.5.1  ίδθροσ για μεταλλικζσ καταςκευζσ 

 Θ  επιλογι των διατομϊν και των κραμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι 

ςφμφωνθ με τισ αντίςτοιχα οριηόμενεσ ςτθν μελζτθ. 

 Ο ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτον εργοδότθ τα ςχετικά ςε ιςχφ νεότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα και 

κανονιςμοφσ που κα εφαρμόςει και κα παραδϊςει τουλάχιςτον δφο αντίτυπα από αυτοφσ ςτον 

εργοδότθ. 

 Οι διατομζσ και τα κράματα κα ζχουν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και λοιπά χαρακτθριςτικά που 

προςδιορίηονται ςτθν μελζτθ και κα πιςτοποιοφνται από ιςχφοντα ζγγραφα αναγνωριςμζνων 

εργαςτθρίων. 

 Κάκε φορτίο από τα πιο πάνω υλικά κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα ενυπόγραφα 

παραςτατικά εμπορίασ και διακίνθςθσ ςτα οποία κα αναγράφεται θ ποιότθτά τουσ. 

 Ο εργοδότθσ χωρίσ επιβάρυνςι του κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν διενζργεια 

εργαςτθριακϊν ελζγχων καταςτρεπτικϊν ι όχι από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια για τθν 

πιςτοποίθςθ και των άλλων χαρακτθριςτικϊν των πιο πάνω υλικϊν, ςφμφωνα με τα πρότυπα 

που κα δθλωκοφν. 

 Ο ανάδοχοσ κα παράςχει τα απαιτοφμενα για τουσ ελζγχουσ δοκίμια ςτον χϊρο που κα 

διενεργθκοφν δοκιμζσ. 

2.5.2   ίδθροσ ανοξείδωτοσ 

  Τα κράματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι του τφπου 300. 

 Για τθν επιλογι και τθν αποδοχι ςτο εργοτάξιο κα εφαρμόηονται όςα αναφζρονται για τον 

ςίδθρο των μεταλλικϊν καταςκευϊν. 

2.5.3  ίδθροσ γαλβανιςμζνοσ 

 Το πάχοσ τθσ επίςτρωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 300 μm, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν 

μελζτθ. Τα χαρακτθριςτικά των επιςτρϊςεων κα πιςτοποιοφνται με ζγγραφα αναγνωριςμζνων 

εργαςτθρίων, ςφμφωνα με το ISO/12752. 

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται για τον ςίδθρο των μεταλλικϊν καταςκευϊν. 
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2.6 Χρϊματα 

 Βλζπε κεφάλαιο “Χρωματιςμοί” του παρόντοσ. 
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3. ΠΡΟΕΡΓΑΙΕ  - ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 

3.1 ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ  ΕΡΓΑΙΕ 

3.1.1 Αντικείμενο 

 Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο εκτελζςεωσ των χωματουργικϊν εργαςιϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν τθ κεμελίωςι του κτθρίου, τθ διάνοιξθ τάφρων - αυλάκων - ορυγμάτων και 

γενικά τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια. 

 

3.1.2. Γενικοί όροι 

3.1.2.1 Πλεσ οι χωματουργικζσ εργαςίεσ κα  εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τισ 

ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ του Επιβλζποντοσ, και κα τθρθκοφν αυςτθρά οι αντίςτοιχεσ 

ςτάκμεσ, κλίςεισ και διαςτάςεισ. 

 

3.1.2.2 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παίρνει κάκε μζτρο που είναι απαραίτθτο, για τθν αποφυγι 

καταπτϊςεων, ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα και γενικά ηθμιζσ οποιαςδιποτε φφςεωσ. 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να απομακρφνει τα προϊόντα των καταπτϊςεων και να 

επαναφζρει το ζδαφοσ, ςτθν αρχικι του μορφι με δικζσ του δαπάνεσ. 

 

3.1.2.3 Ο Ανάδοχοσ, προτοφ αρχίςει οποιαδιποτε εργαςία, πρζπει να προβεί με δαπάνεσ του και 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Επιβλζποντοσ, ςτθ λιψθ όλων των τοπογραφιϊν και λοιπϊν 

ςτοιχείων, που είναι απαραίτθτα για τθ πιςτι εφαρμογι των ςχεδίων και τθ ςφνταξθ των 

επιμετριςεων. 

 

3.1.3 Εκςκαφζσ 

 Οι εργαςίεσ των εκςκαφϊν περιλαμβάνουν τισ εκςκαφζσ κεμελίων και τάφρων ςε εδάφθ γαιϊδθ 

θμιβραχϊδθ, με μθχανικά μζςα για τθν καταςκευι των πεδίλων, κακϊσ επίςθσ και γενικζσ 

εκςκαφζσ ςε εδάφθ γαιϊδθ θμιβραχϊδθ. 
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 Οι παραπάνω εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ ΕΤεΡ 02-04-00-00 (Εκςκαφζσ 

κεμελίων) και τισ ΕΤεΡ 02-03-00-00 (Γενικζσ εκςκαφζσ) 

 

3.1.4 Επιχϊςεισ 

3.1.4.1 Γενικά 

  Καμιά  εργαςία  επίχωςθσ δεν κα αρχίηει πριν από τθν ζγκριςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ 

υποκείμενθσ εδαφικισ ςτρϊςθσ. 

 Ππου προβλζπεται ςτα ςχζδια εκςκαφϊν και επιχϊςεων, τα φυτικά χϊματα μζχρι βάκουσ 40 cm 

κα απομακρυνκοφν. Μετά τθν απομάκρυνςθ των φυτικϊν χωμάτων και πριν από τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν επίχωςθσ κα γίνει ςυμπφκνωςθ του φυςικοφ εδάφουσ ςτον ίδιο βακμό ςυμπφκνωςθσ, 

όπωσ των επιχϊςεων. 

 Εάν θ περιεκτικότθτα ςε υγραςία του υλικοφ επίχωςθσ δεν είναι αρκετι για να επιτευχκεί θ 

ςυμπφκνωςθ που χρειάηεται, ο Ανάδοχοσ πρζπει να καταβρζχει το υλικό ομοιόμορφα και ςε 

ελεγχόμενεσ ποςότθτεσ. 

 Ο Ανάδοχοσ παραμζνει υπεφκυνοσ για κάκε κακίηθςθ επίχωςθσ και είναι υποχρεωμζνοσ να 

επανορκϊςει με δαπάνθ του τυχόν ηθμιζσ ςτα κτίρια ι ζργα περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

3.1.4.2 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου. 

 Οι επιχϊςεισ γίνονται με ςτρϊςεισ τελικοφ ςυμπιεςμζνου πάχουσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 

κυλινδρϊνονται με ςτατικό ι δονθτικό οδοςτρωτιρα ανάλογα με τθν ςφνκεςθ του υλικοφ. Θ 

διαβροχι πρζπει να δίνει τόςθ υγραςία ϊςτε να επιτυχάνεται θ καλφτερθ δυνατι ςυμπφκνωςθ. 

Τα αδρανι υλικά κα ζχουν διάμετρο ςφμφωνα με τθν μελζτθ και ανάλογα με τθν κατθγορία του 

υλικοφ. 

 

3.1.4.4 Συμπφκνωςθ 

 Το υλικό των ςτρϊςεων που περιγράφονται ανωτζρω, κα ςυμπυκνωκεί με δονθτικό ςυμπυκνωτι 

(αεροςυμπιεςτι - “βατραχάκι”) ςε ςτρϊςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 15 ζωσ 20 cm. Θ επιτρεπόμενθ 

πυκνότθτα ςε κάκε ςτρϊςθ (εκφραηόμενθ ςε ξθρό φαινόμενο βάρουσ) κα είναι τουλάχιςτον 98% 
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του μζγιςτου ξθροφ φαινομζνου βάρουσ που επιτυγχάνεται ςε εργαςτθριακι δοκιμι 

τροποποιθμζνου PROCTOR (ASTM D 1557). 

 H επιτευχκείςα ςυμπφκνωςθ κα ελζγχεται με τθ μζτρθςθ του επί τόπου ξθροφ φαινομζνου 

βάρουσ π.χ. δια τθσ μεκόδου τθσ άμμου (ASTM D 1556) ι αντίςτοιχθσ, ςε ςφγκριςθ με το 

αντίςτοιχο μζγιςτο εργαςτθριακό ξθρό φαινόμενο βάροσ που επιτυγχάνεται ςε τροποποιθμζνθ 

δοκιμι PROCTOR (ASTM D 15570). 

 

3.2 ΠΡΟΕΡΓΑΙΕ 

3.2.1 Ικριϊματα 

 Στο ζργο θ καταςκευι και τοποκζτθςθ των  ικριωμάτων κα γίνει ςφμφωνα με τθν κωδ. 01-03-00-

00 ΕΤεΡ. Τα ικριϊματα κα επενδυκοφν με λινάτςεσ ι ςυνκετικά υφαντά φφλλα, προςδεμζνα με 

ςφρμα ι ςυνδετιρεσ ςτα οριηόντια και κατακόρυφα ςτοιχεία του ικριϊματοσ. Θ επικάλυψθ κα 

είναι πλιρθσ και τα φφλλα επικάλυψθσ επαρκϊσ τανυςμζνα.  

 Επιςθμαίνεται ότι θ επζνδυςθ των εξωτερικϊν ικριωμάτων είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ 

καταςκευζσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. 

 

3.3 ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

3.3.1  Γενικά. 

 Ο κακαιρζςεισ και κατεδαφίςεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν μελζτθ του ζργου κα 

πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο κεφάλαιο αυτό. 

 

3.3.2  Πρότυπα - Κανονιςμοί 

 Ελλθνικζσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ - ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012) 

 Εφαρμοηόμενεσ ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501+): 

 14-02-01-01: Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ 

 14-02-01-02: Κακαριςμόσ επιφάνειασ τοιχοποιίασ 

 14-02-02-01: Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ 
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 14-03-01-00: Αποςφνδεςθ τοίχων πλιρωςθσ από το φζροντα οργανιςμό 

 14-03-02-00: Αποκατάςταςθ ρθγματϊςεων τοίχων πλιρωςθσ 

 15-02-01-01: Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα 

 15-02-02-02: Κακαιρζςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν με κερμικζσ μεκόδουσ 

 15-03-03-00: Κακαιρζςεισ πλακϊν από ςκυρόδεμα επί εδάφουσ 

 15-04-01-00: Μζτρα υγείασ - αςφάλεια και απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ κατά τισ κατεδαφίςεισ 

- κακαιρζςεισ 

 

3.3.3  Τλικά. 

3.3.3.1 Νζα υλικά. 

 Οπουδιποτε απαιτθκεί θ χριςθ νζων υλικϊν κατά τθν εκτζλεςθ κακαιρζςεων-κατεδαφίςεων ςτο 

ζργο, αυτά κα είναι και κα χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με αυτζσ τισ προδιαγραφζσ. 

 

3.3.3.2  Παλαιά υλικά και καταςκευζσ. 

 Ραλαιά υλικά και καταςκευζσ που προζρχονται από κακαιρζςεισ, κατεδαφίςεισ ςτο ζργο 

χαρακτθρίηονται ςε χριςιμα και άχρθςτα από τθν μελζτθ. Ο χαρακτθριςμόσ κα επιβεβαιϊνεται 

και επί τόπου από τον επιβλζποντα. 

 Ραλαιά χριςιμα υλικά κα κακαιροφνται με προςοχι, κα κακαρίηονται, κα ελζγχονται, κα 

ςθμαίνονται και κα ταξινομοφνται είτε για να ξαναχρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο, είτε για να 

ςυςκευαςκοφν και μεταφερκοφν ςε αποκικεσ του εργοδότθ. Θ ςυςκευαςία κα είναι θ κατά 

περίπτωςθ ενδεδειγμζνθ για τθν αςφαλι μεταφορά και αποκικευςθ των υλικϊν. 

 Γενικά θ ςυςκευαςία, θ μεταφορά και θ αποκικευςι τουσ κα γίνεται όπωσ αναφζρεται ςτα 

αντίςτοιχα κεφάλαια των προδιαγραφϊν αυτϊν. 

 Ραλαιά άχρθςτα υλικά και λοιπά προϊόντα κακαιρζςεων και κατεδαφίςεων κα απορρίπτονται ςε 

χϊρουσ όπου επιτρζπεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

  Ρροϊόντα κακαιρζςεων και κατεδαφίςεων που κα κρικοφν από τον εργοδότθ κατάλλθλα για 

επιχϊςεισ κα φυλάγονται κακαρά για να χρθςιμοποιθκοφν όποτε και όπου απαιτθκεί ςτο ζργο. 

 

3.3.4  Η εργαςία 
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 Σχετικά με τισ κακαιρζςεισ και κατεδαφίςεισ ςτο ζργο ιςχφει θ πιο πάνω αναφερόμενθ υπουργικι 

απόφαςθ και όςα αναφζρονται πιο κάτω. 

 

3.3.4.1 Κακαιρζςεισ - κατεδαφίςεισ κα εκτελοφνται από ζμπειρα και ειδικευμζνα ςυνεργεία εξοπλιςμζνα 

με όλα τα απαραίτθτα μθχανικά μζςα, εργαλεία και λοιπό βοθκθτικό και προςτατευτικό 

εξοπλιςμό. 

 

3.3.4.2 Τα προσ κακαίρεςθ - κατεδάφιςθ τμιματα κα επιςθμαίνονται από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και κα εγκρίνονται από τον επιβλζποντα κα προθγείται δε ςχεδιαςτικι και φωτογραφικι 

τεκμθρίωςι τουσ. 

 

3.3.4.3 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα μελετάται θ κατάςταςθ των καταςκευϊν, θ ζκταςθ, το 

μζγεκοσ, τα ενςωματωμζνα ςτισ καταςκευζσ και τθν περιοχι δίκτυα, οι γειτονικζσ καταςκευζσ 

και εγκαταςτάςεισ (π.χ. οδοί, κιποι κλπ.) ϊςτε να εκτιμθκεί θ επιλογι τθσ μεκόδου, των 

κινδφνων, των μζτρων αςφαλείασ και προςταςίασ, οι οχλιςεισ, θ ρφπανςθ, οι τυχόν 

τροποποιιςεισ των δικτφων, θ εξαςφάλιςθ των αποχετεφεςεων και των απορροϊν των ομβρίων 

από το εργοτάξιο και τθν περιοχι του, οι προςωρινοί χϊροι απόκεςθσ των προϊόντων 

κακαιρζςεων - κατεδαφίςεων, οι αποκικεσ χριςιμων υλικϊν, κλπ. 

 

3.4.4.4 Οι μζκοδοι κακαιρζςεων-κατεδαφίςεων κα επιλζγονται από τον ανάδοχο με κριτιριο τθν 

αςφάλεια και τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.3 του κεφαλαίου αυτοφ και κα εγκρίνονται 

από τον εργοδότθ φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ. Θ ζγκριςθ αυτι του εργοδότθ δεν 

απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ολοκλθρωτικι ευκφνθ για τισ εργαςίεσ και τα τυχόν 

αποτελζςματά τουσ και τθν ανάκτθςθ των χριςιμων υλικϊν. 

 

3.4.4.5 Ανεξάρτθτα από τθν μζκοδο που κα επιλεγεί κα επιδιϊκεται οι εργαςίεσ κακαιρζςεων-

κατεδαφίςεων να αρχίηουν και να ολοκλθρϊνονται ςε χρονικι περίοδο με ευνοϊκζσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ και κα ακολουκοφνται και τα εξισ: 
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 Απομάκρυνςθ των χαλαρϊν και ετοιμόρροπων τμθμάτων μόνο μετά από ζγκριςθ του 

επιβλζποντα, των ενςωματωμζνων κάκε είδουσ εξοπλιςμϊν, των άχρθςτων αντικειμζνων και των 

ςκουπιδιϊν και εφ' όςον κρικεί αναγκαίο κα απολυμαίνονται οι χϊροι. 

 Διενζργεια δοκιμαςτικϊν τομϊν και κακαιρζςεων προσ επιβεβαίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ 

καταλλθλότθτασ τθσ μεκόδου και των δυνατοτιτων πρόςκτθςθσ επαναχρθςιμοποιιςιμων 

υλικϊν. Πλεσ οι δοκιμαςτικζσ τομζσ κα αποκακίςτανται ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα κεφάλαια των 

προδιαγραφϊν αυτϊν. 

 Λιψθ όλων των μζτρων αποτροπισ κινδφνων, κατάρρευςθσ, διατάραξθσ, υπερφόρτωςθσ κλπ. 

των καταςκευϊν (π.χ. πατϊματα) από τα προϊόντα κακαιρζςεων και κατεδαφίςεων. 

 Μελζτθ και καταςκευι φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ των απαιτοφμενων βοθκθτικϊν 

καταςκευϊν, ικριωμάτων, αντιςτθρίξεων, υποςτθρίξεων, ενδιάμεςων δαπζδων εργαςίασ, 

περιφράξεων, προφυλαγμζνων διαδρόμων κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων για όςο διάςτθμα 

απαιτθκεί. (Βλζπε και κεφάλαιο "Ειςαγωγι - Γενικζσ ρυκμίςεισ"). 

 Κακαίρεςθ τμθμάτων κα εκτελείται μετά από τον προςεκτικό αποχωριςμό του τμιματοσ από τα 

γειτονικά του, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι φκορζσ ςε αυτά και οι τομζσ κα προςτατεφονται 

κατάλλθλα μζχρι τθν τελικι αποκατάςταςι τουσ. 

 Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ζτςι, ϊςτε ςτο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ τα υπό κακαίρεςθ 

τμιματα να παραμζνουν αςφαλι και να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ (π.χ. προεξοχζσ, 

γείςα κλπ.). 

 Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο διακοποφν οι εργαςίεσ, τα απονζμοντα τμιματα του 

ζργου κα εξαςφαλίηονται επιπρόςκετα από οποιοδιποτε κίνδυνο και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 Αποκαλυφκζντα τμιματα του ζργου που δεν πρόκειται να κακαιρεκοφν και μπορεί να 

παραμείνουν ζτςι επί μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζχρι να ολοκλθρωκοφν επόμενεσ εργαςίεσ κα 

προςτατεφονται κατάλλθλα με πρόχειρθ ςτζγαςθ, υποςτιριξθ κλπ. Με παρόμοιουσ τρόπουσ κα 

εξαςφαλίηονται και γειτονικζσ καταςκευζσ π.χ. μεςότοιχοι. 

 Τμιματα του ζργου που δεν κατεδαφίηονται, κα προςτατεφονται με αποτελεςματικοφσ τρόπουσ 

για να μθν υποςτοφν φκορζσ. Σε καμμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται οι εργαςίεσ του κεφαλαίου 

αυτοφ να γίνουν ςε βάροσ άλλων τμθμάτων του ζργου ι γειτονικϊν καταςκευϊν. 

  

 ειρά και τρόποσ εκτελζςεωσ εργαςιϊν. 
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 Κάκε εργαςία κακαιρζςεωσ απαραίτθτα κα εκτελείται μεκοδικά από τθν κορυφι προσ τθ βάςθ 

(υψθλότερο προσ χαμθλότερο ςθμείο). 

 Απαγορεφεται απόλυτα θ κακαίρεςθ (κατεδάφιςθ / αποξιλωςθ) οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ 

καταςκευισ δι’ ωκιςεωσ με μθχανικό μζςο ι δια προςδζςεωσ με ςχοινιά και ζλξθ δια χειρϊν ι 

δια μθχανιματοσ ανεξάρτθτα τθσ ςτάκμθσ ςτθν οποία βρίςκεται. 

 Απαγορεφεται απόλυτα θ υποςκαφι του χαμθλότερου ςθμείου, μείωςθ τθσ διατομισ του 

τμιματοσ που είναι προσ κακαίρεςθ, κακϊσ και θ κοπι ςτοιχείου ςκυροδζματοσ και τοιχοποιίασ 

γενικά ςε μεγάλα τμιματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταβιβαςκοφν μζςα από τισ ειδικά 

διαμορφωμζνεσ διόδουσ προσ αποκομιδι των υλικϊν (κατεδαφίςεωσ / αποξθλϊςεων). 

 

 Καταβίβαςθ υλικϊν κακαιρζςεων. 

- Απαγορεφεται αυςτθρά θ καταβίβαςθ υλικϊν κακαιρζςεων (κατεδαφίςεων / αποξθλϊςεων) 

με ελεφκερθ πτϊςθ. 

- Για τον ςκοπό αυτό κα καταςκευαςκοφν ειδικζσ χοάνεσ, κλειςτισ διατομισ πλαςτικζσ ι 

ξφλινεσ επενδεδυμζνεσ εςωτερικά με φφλλα λαμαρίνασ. 

- Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ λόγω τθσ κζςθσ του κτιρίου κακϊσ και λόγω των κυκλοφοριακϊν 

δυςκολιϊν και αναγκϊν, μπορεί να επιλεγεί να γίνει θ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων 

κακαιρζςεων (κατεδαφίςεωσ / αποξθλϊςεωσ) μζςα ςε μεταλλικά κλειςτά «ςίλο» ι ξφλινα 

επενδεδυμζνα με λαμαρίνα με ςτόμιο εκκζνωςθσ και τθν απομάκρυνςθ αυτϊν εισ οριςμζνεσ 

ϊρεσ τθσ θμζρασ. 

- Υλικά τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταβιβαςκοφν μζςω των ειδικά διαμορφωμζνων 

χοανϊν, κα καταβιβάηονται πάντοτε με ςκοινιά ι με οικοδομικό γερανό. 

- Τα κακαιρεκζντα τμιματα μεγάλων διαςτάςεων απαγορεφονται νε ρίπτονται με ελεφκερθ 

πτϊςθ ςτο ζδαφοσ, αλλά με χριςθ ςχοινιϊν ι του οικοδομικοφ γερανοφ. 

 

 Εκτζλεςθ κακαιρζςεων ςε μθ εργάςιμεσ ϊρεσ. 

 Σε καμμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ κακαίρεςθ (κατεδάφιςθ / αποξιλωςθ) τμιματοσ του 

ζργου ςε μθ εργάςιμεσ ϊρεσ ι ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΜΘΜΑ 38ο-12ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ & 4ο-107ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 20 

 Αυτό μόνο κα επιτρζπεται ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ και μετά από ςχετικά, ειδικι 

άδεια από τισ αρχζσ και ειδοποίθςθ προσ τοφτο των περιοιίκιων. 

 

 Καταπολζμθςθ κονιορτοφ. 

 Θ διαβροχι για τθν καταπολζμθςθ κονιορτοφ γίνεται πάντοτε από ειδικοφσ εργάτεσ οι οποίοι κα 

καταβρζχουν τα κακαιροφμενα (κατεδαφιηόμενα / αποξθλοφμενα) τμιματα. 

 Αν δεν υπάρχει επαρκισ πίεςθ κα γίνει εγκατάςταςθ ειδικισ θλεκτρικισ αντλίασ ςτο υπάρχον 

δίκτυο για τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ ςε ανεκτά όρια προσ πλιρθ και αποτελεςματικι διαβροχι. 

 Θα γίνει εγκατάςταςθ πλιρουσ υδραυλικοφ δικτφου με πλαςτικοφσ  ςωλινεσ αντοχισ 6atm, 

εφόςον δεν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί το υπάρχον για τθ διαβροχι των κακαιροφμενων 

(κατεδαφιηόμενων / αποξθλοφμενων) τμθμάτων. 

 Σε περίπτωςθ που το διακζςιμο νερό δεν επαρκεί κα γίνει προμικεια του απαιτοφμενου νεροφ 

για τισ κακαιρζςεισ (κατεδαφίςεισ / αποξθλϊςεισ) από βυτιοφόρα αυτοκίνθτα, με ειδικζσ 

κατακλιπτικζσ αντλίεσ, με φψοσ κατακλίψεωσ τουλάχιςτον όςο το φψοσ του κτιρίου. 

 

 Προςτατευτικό κεκλιμζνο φράγμα κατ’ όροφο. 

 Ρριν από τθν ζναρξθ των αποξθλϊςεων των εξωτερικϊν επιχριςμάτων του κάκε ορόφου κα 

καταςκευάηονται ςτο αμζςωσ υποκείμενο όροφο και ςε όλο το μικοσ των όψεων, προςτατευτικό 

φράγμα με ξφλινεσ δοκοφσ, ςανίδεσ πάχουσ 5εκ, επενδεδυμζνεσ με φφλλα χαρντμπορντ, 

προεξζχον τουλάχιςτον 2,00μ από του εξωτερικοφ ςθμείου κάκε όψθσ. Θ παραπάνω καταςκευι 

κα ςτθρίηεται με κατάλλθλο ικρίωμα πρόβολο ακλόνθτα ςτθριγμζνο, από τον υποκείμενο όροφο, 

οφτωσ ϊςτε να περιζχει πλιρθ εξαςφάλιςθ, ζναντι ατυχιματοσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 

τεμάχια από τα κακαιροφμενα (κατεδαφιηόμενα / αποξθλοφμενα) τμιματα πζςουν πάνω ς’ 

αυτό. 

 Στα πετάςματα δεν ςυςςωρεφονται ι αποκθκεφονται υλικά από τισ κακαιρζςεισ γι’ αυτό 

επιβάλλεται ςυνεχισ κακαριςμόσ τουλάχιςτον μια φορά τθν θμζρα. 

 Στθν εξωτερικι άκρθ του πετάςματοσ κα τοποκετείται ξφλινθ «ποδιά» υπό γωνία 60° ωσ προσ τον 

ορίηοντα και κεκλιμζνου μικουσ τουλάχιςτον 1,2μ. 
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 Περιμετρικό ικρίωμα. 

 Θα καταςκευαςκεί περιμετρικό μεταλλικό ικρίωμα το οποίο κα επενδυκεί με λινάτςα ςε όλο το 

φψοσ του κτθρίου, ςε όποια από τισ όψεισ του κρικεί απαραίτθτο. 

 

 Κράνθ αςφαλείασ, πρόςδεςθ εργατοτεχνιτϊν. 

 Κάκε ειςερχόμενοσ ι ευριςκόμενοσ εντόσ του εργοταξίου, είτε εργατοτεχνίτθσ, είτε υπάλλθλοσ 

είτε μθχανικόσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί κακ’ όςο χρόνο βρίςκεται εντόσ του εργοταξίου τα 

ειδικά πλαςτικά κράνθ αςφαλείασ. 

 Οι εργατοτεχνίτεσ που αςχολοφνται με τισ κακαιρζςεισ και βρίςκονται ςε φψοσ μεγαλφτερο των 

3,00μ από το ζδαφοσ, πρζπει να εφοδιάηονται με ηϊνεσ αςφαλείασ μζςω των οποίων κα 

προςδζνονται από ςτακερά ςθμεία, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

 

3.5  Προφυλάξεισ. 

 

3.5.1 Ο ανάδοχοσ κα παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ για τθν ηωι των εργαηόμενων ςτο 

ζργο και τρίτων. 

 

3.5.2 Ο ανάδοχοσ κα παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα περιοριςμοφ των οχλιςεων και ρφπανςθσ 

από κραδαςμοφσ, ςκόνθ, καπνοφσ, κορφβουσ ςτισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ. 

 

3.5.3 Ο ανάδοχοσ κα παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν προφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και 

τθν πρόλθψθ και καταςτολι πυρκαγιϊν ςτο ζργο και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

3.6 Ειδικζσ παρατθριςεισ. 

3.6.1 Ο εργολάβοσ κα λάβει υπ’ όψθ του ότι τα τμιματα του κτθρίου είναι και κα παραμείνουν ςε 

λειτουργία και καπρζπει να ςυντάξει το πρόγραμμα κακαιρζςεων, κατεδαφίςεων και να 

προκθρφξει ςτθν υλοποίθςθ του χωρίσ καμμιά όχλθςθ ι φκορά. 
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3.7 Γενικοί όροι αςφαλείασ. 

 

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχουν εφαρμογι όλοι οι νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 

αςτυνομικζσ και διοικθτικζσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια και υγιεινι του προςωπικοφ 

και ςτισ εργαςίεσ τθσ οικοδομικισ βιομθχανίασ. 

 Ραρακάτω μνθμονεφονται οι κυριότερεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

1. Ρροεδρικό διάταγμα υπ’ αρίκμ 17, 18-1-1996. Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και 

τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςια ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391 ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ. 

2. Υπουργικι απόφαςθ 16440/Φ10.4/445 – (ΦΕΚ 756), 28-9-1993. Κανονιςμόσ παραγωγισ και 

διάκεςθσ ςτθν αγορά ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι 

καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν. 

3. Υπουργικι απόφαςθ 31245 (ΦΕΚ 451), 24-6-1992. Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτιρίων. 

4. Οδθγία 92/57 ΕΟΚ. Εφθμερίδα Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων αρικ L 245/6. Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά και 

κινθτά εργοτάξια. 

5. Ρροεδρικό διάταγμα υπ’ αρικμ 225 (ΦΕΚ 106), 2-5-1989. Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια 

τεχνικά ζργα. 

6. Ρροεδρικό διάταγμα 294 (ΦΕΚ 138), 21-6-1988. Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ 

αςφαλείασ  και γιατροφ εργαςίασ. 

7. Υπουργικι απόφαςθ 131325 (ΦΕΚ 467), 28-8-1987. Σφςταςθ μικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε 

οικοδομζσ και εργοταξιακά ζργα. 

8. Νόμοσ υπ’ αρικμ 1568 (ΦΕΚ 177), 18-10-1985. Υγιεινι και αςφάλεια εργαηομζνων. 

9. Νόμοσ υπ’ αρικμ 1430 (ΦΕΚ 49), 181-4-1984.Κφρωςθ τθσ 62θσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

που αφορά τισ διατάξεισ αςφαλείασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και ρφκμιςθ κεμάτων που 

ζχουν άμεςθ ςχζδθ μ’ αυτι. 
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10. Υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ 130646 (ΦΕΚ 154), 19-3-1984. Θμερολόγιο μζτρων 

αςφαλείασ. 

11. Νόμοσ υπ’ αρικμ 1396 (ΦΕΚ 126), 15-9-1983. Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων 

αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα. 

12. Ρροεδρικό διάταγμα υπ’ αρικμ 1073 (ΦΕΚ 260), 18-9-1981. Μζτρα αςφαλείασ κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ ζργα αρμοδιότθτασ πολιτικοφ 

μθχανικοφ. 

13. Ρροεδρικό διάταγμα υπ’ αρικμ 778 (ΦΕΚ 193Α), 16-8-1980. 

14. Υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ 6242 / 185 (ΦΕΚ 1525), 31-12-1973. 

 

 Σε εμφανι ςθμεία του εργοταξίου τοποκετοφνται κατάλλθλα «ςιματα κινδφνου» και «ςιματα 

κυκλοφορίασ» πεηϊν και οχθμάτων. Τα ςιματα αυτά είναι φωτιηόμενα κατά τθ νφχτα και κατά 

τθν θμζρα όταν απαιτείται. 

 Πταν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλθ προςζγγιςθ κοινοφ ςτον τόπο εργαςίασ λόγω κζςεωσ, μεγζκουσ 

ι άλλων ςυνκθκϊν, τοποκετείται φφλακασ ακόμθ και κατά τισ ϊρεσ που δεν εκτελοφνται 

εργαςίεσ, για να αποτρζπεται και να ελζγχει τα ςιματα κινδφνου, τα φϊτα, τα περιφράγματα και 

άλλα προςτατευτικά μζτρα. 
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4. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

 

4.1 κυροδζματα ποιότθτασ C12/15, C20/25 και C25/30 

  Για τθν καταςκευι των ςκυροδεμάτων του ζργου εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτισ κωδ.  

 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-06-00, 01-01-07-00 

ΕΤεΡ. 

 

4.2 ιδθροί οπλιςμοί 

 Οι ςιδθροί οπλιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο είναι κατθγορίασ Β500C τόςο για τισ 

ράβδουσ όςο και για τα χαλφβδινα δομικά πλζγματα. 

  Για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ των ςιδθρϊν οπλιςμϊν εφαρμόηονται οι κωδ. 01-02-01-00 

ΕΤεΡ. 

 

4.3 Ξυλότυποι - Μεταλλότυποι 

4.3.1 Οι ξυλότυποι - μεταλλότυποι κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τθν 01-04-00-00 ΕΤεΡ. 

4.3.2 Οι αποςτατιρεσ του ςιδθροπλιςμοφ κα είναι πλαςτικοί κυκλικισ διατομισ κατάλλθλθσ 

διαμζτρου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για τθν απαιτοφμενθ επικάλυψθ τθσ μελζτθσ. Ο 

αρικμόσ τουσ κα είναι τόςοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται επαρκϊσ θ απαιτοφμενθ επικάλυψθ ςε όλο 

το μικοσ του δομικοφ ςτοιχείου.  

 Σρόποσ Επιμζτρθςθσ 

 Οι αποςτατιρεσ επιμετρϊνται βάςει του ςυνόλου τθσ επιφάνειασ των ξυλοτφπων - 

μεταλλότυπων, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τεμαχίων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο. 

 

4.4 Επιςκευζσ υφιςτάμενων ςτοιχείων ςκυροδεμάτων με αναςτολείσ διάβρωςησ και 

επιςκευαςτικό κονίαμα 
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 Βλάβεσ που οφείλονται ςε οξείδωςθ και ενανκράκωςθ του ςκυροδζματοσ, κα επιςκευάηονται με 

αναςτολείσ διάβρωςθσ και επιςκευαςτικά κονιάματα για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ διατομισ. 

 Το ςφνολο των εργαςιϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ ΕΤεΡ 14-01-04-00: 

Αποκατάςταςθ τοπικισ βλάβθσςτοιχείου ςκυροδζματοσ οφειλόμενθσςε διάβρωςθ του οπλιςμοφ 
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5. ΣΟΙΧΟΠΟΙΕ - ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ 

 

5.1 Αντικείμενο 

Θ παροφςα ομάδα αναφζρεται ςε τοιχοποιίεσ από οπτόπλινκουσ (μπατικζσ και δρομικζσ), 

τοιχοπετάςματα ξθράσ δόμθςθσ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα ςχζδια, κακϊσ 

επίςθσ και για τα επιχρίςματα των τοίχων και των ςυςτθμάτων εξωτερικισκερμομόνωςθσ - 

επιχρίςματοσ. 

 

 5.2  Παραπομπζσ ςε πρότυπα- προδιαγραφζσ- κϊδικεσ εφαρμογισ. Ζλεγχοι χαρακτθριςτικϊν 

 ΕΛΟΣ EN 492 Ε2:2005, Ρλακίδια από ινοτςιμζντο και εξαρτιματα - Ρροδιαγραφι προϊόντοσ και μζκοδοι 

δοκιμισ 

 ΕΛΟΣ EN 494 Ε2:2005, Σχθματοποιθμζνεσ πλάκεσ από ινοτςιμζντο και εξαρτιματα - Ρροδιαγραφι 

προϊόντοσ και μζκοδοι δοκιμισ 

 ΕΛΟΣ EN 12467 Ε2:2005, Επίπεδα φφλλα ινοτςιμζντου - Ρροδιαγραφζσ προϊόντοσ και μζκοδοι δοκιμισ 

   

5.3  Πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι 

   

 Γυψοςανίδεσ 

 Κφριεσ: ορυκτόσ γφψοσ, νερό, ίνεσ. 

 Δευτερεφουςεσ: Ρρόςκετα τροποποίθςθσ ιδιοτιτων (υδατοαπωκθτικά, ςτεγανωτικά κ.λ.π.) 

   

5.4  Χαρακτθριςτικά/ Ιδιότθτεσ κοινισ Γυψοςανίδασ 
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5.5  Χαρακτθριςτικά/ Ιδιότθτεσ ανκυγρισ Γυψοςανίδασ 
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5.7  Χαρακτθριςτικά/ Ιδιότθτεσ πυράντοχθσ Γυψοςανίδασ 
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5.8 Σρόποσ/ υνκικεσ Αποκικευςθσ 

 Αποκικευςθ ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ, ςε παλζτεσ ςε ξθρό περιβάλλον. 

   

5.9 Γενικά 

Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζνδυςθ με κολλθτζσ γυψοςανίδεσ, εκτόσ αν προβλζπεται 

διαφορετικά από τθν μελζτθ (και για οριςμζνα τμιματα μόνο). Πλεσ οι επενδφςεισ κα 

καταςκευάηονται επί ςκελετοφ από ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ. 

Απαγορεφεται χριςθ τςιμεντοςανίδων και γυψοςανίδεσ πάχουσ μικρότερου των 12,5mm και 

ινογυψοςανίδων πάχουσ 15,0mm. 

Τα πάχθ του μονωτικοφ υλικοφ (εφόςον απαιτείται) κα επιλζγονται ζτςι ϊςτε μία τουλάχιςτον 

ςτρϊςθ του να είναι δυνατι μεταξφ ςκελετοφ και επενδυόμενου οικοδομικοφ ςτοιχείου και 

ςυνολικά τόςθ όςθ απαιτείται για τθν προςταςία του χϊρου ι του οικοδομικοφ ςτοιχείου. 

Tα διαχωρίςματα κα καταςκευάηονται με βάςθ τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθν τεχνικι περιγραφι και 

τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, με πλιρθ εφαρμογι των προδιαγραφϊν του προμθκευτικοφ οίκου 

και ειδικότερα ςφμφωνα με τα παρακάτω:  

Ρροϊόντα καταςκευισ: όλα τα προϊόντα κα ανικουν ςε ενιαίο τυποποιθμζνο ςφςτθμα, 

βιομθχανικισ καταςκευισ και κα τθροφν τισ προδιαγραφζσ και κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

Μεταλλικόσ ςκελετόσ:  από προφίλ (ςε ςχιμα Ρ) γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ που παράγονται κατά 

DIN 18183, με πάχοσ χάλυβα 0,6 mm με ανοχζσ πάχουσ 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μζροσ 

1, με γαλβάνιςμα εν κερμϊ Η-200 = 100 gr/m2, δθλαδι με πάχοσ επίςτρωςθσ 7,14 μ με ανοχζσ 

0,01% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μζροσ 1. 

Οι διατομζσ ορκοςτατϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καταςκευαςμζνεσ με ςκζλθ  με 

τριπλζσ νευρϊςεισ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ ςτρζψθ, με αναδιπλωμζνα άκρα  ϊςτε να 

ενιςχφεται θ ςτρεπτικι ακαμψία και να μθν υπάρχει υποχϊρθςθ ςτο βίδωμα αλλά και για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου τραυματιςμοφ των χεριϊν κατά τθν τοποκζτθςθ, με ράχθ 

ορκοςτατϊν και ςτρωτιρων με διπλι νεφρωςθ προσ το εςωτερικό τθσ διατομισ για τοποκζτθςθ 

υλικοφ ςφραγίςματοσ και ςτθν ράχθ των ορκοςτατϊν κα υπάρχουν κυκλικζσ διατριςεισ ανά 55 

cmγια τθν εφκολθ διζλευςθ καλωδιϊςεων χωρίσ τραυματιςμό των καλωδίων. 
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Καταςκευι ςκελετοφ:  με ςτρωτιρεσ οροφισ και δαπζδου από προφίλ UW  και μονοφσ 

ορκοςτάτεσ που κα τοποκετοφνται κατακόρυφα μζςα ςτουσ ςτρωτιρεσ με το άνοιγμά τουσ προσ 

μία κατεφκυνςθ και που κα ςυνδζονται με πριτςίνωμα. 

Πλοι οι ςτρωτιρεσ και οι ορκοςτάτεσ που ζρχονται ςε επαφι με τα υπάρχοντα δομικά ςτοιχεία 

κα τοποκετοφνται πάνω ςε ελαςτικό παρζμβυςμα (2 κορδόνια) ι ςε ελαςτικι ταινία ανάλογα με 

τον ςυντελεςτι θχομόνωςθσ που απαιτείται. 

Τα μεταλλικά προφίλ κα ςτερεϊνονται με ειδικζσ βίδεσ και βφςματα ςε όλα τα ςυνορεφοντα 

δομικά ςτοιχεία ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ του 1,00 m και το λιγότερο ςε 3 ςθμεία. 

Για ςυμπαγι δομικά ςτοιχεία:  Βίδα με βφςμα. 

Για μθ ςυμπαγι δομικά ςτοιχεία:  Κατάλλθλεσ για το υλικό βίδεσ με βφςματα. 

Μόνωςθ:  Ορυκτοβάμβακασ ςε πλάκεσ πάχουσ 10 cm, με ςτρϊςθ καλά ςτερεωμζνθ και χωρίσ 

κενά (βλ. κεφ. Λοιπά, Τελειϊματα – Μονϊςεισ) 

Κατθγορία υλικοφ Α, με κατϊτατο ςθμείο τιξθσ 1000 βακμοφσ Κελςίου. 

Ρροϊόν επίςτρωςθσ: Γυψοςανίδεσ κοινζσ ι ανκυγρζσ ι πυράντοχεσ με λοξά άκρα, των 12,5 mm, 

που πλθροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ. 

Eπίςτρωςθ - επεξεργαςία: Mε διπλι ςτρϊςθ γυψοςανίδων και ςτισ δφο όψεισ (αμφίπλευρθ 

επζνδυςθ), με κατάλλθλεσ αυτοπροωκοφμενεσ βίδεσ ςτθν απαιτοφμενθ πυκνότθτα και 

επεξεργαςία (ςτοκάριςμα αρμϊν και βιδϊν) με χριςθ κατάλλθλθσ γάηασ και υλικϊν 

ςτοκαρίςματοσ (αρμολογιματοσ και φινιρίςματοσ) και των κατάλλθλων γωνιόκρανων (31/31) 

ςτισ ελεφκερεσ απολιξεισ, κατά DIN 18161. 

Ρριν από τθν επίςτρωςθ κα προςτατευκοφν ζναντι τθσ υγραςίασ τα κάτω άκρα των γυψοςανίδων 

ςε φψοσ 30 cm, με επάλειψθ ςε μία ςτρϊςθ κατάλλθλου αντιςθπτικοφ υγροφ τθσ ζγκριςθσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

Οι ακμζσ κα προςτατεφονται με ειδικά γωνιόκρανα 31/31. 

 

Στουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ:         

Σε πρϊτθ φάςθ κα γίνει θ επίςτρωςθ τθσ μιασ πλευράσ του ςκελετοφ. 
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Οι γυψοςανίδεσ τθσ 1θσ ςτρϊςθσ κα τοποκετοφνται όρκια και κα ςτερεϊνονται με βίδεσ ΤΝ 25, 

με ςτθρίξεισ ςε αποςτάςεισ των 75 cm και ςτθ ςυνζχεια κα ςτοκάρονται οι αρμοί. 

Οι γυψοςανίδεσ τθσ 2θσ ςτρϊςθσ κα τοποκετοφνται επίςθσ όρκια και ζτςι ϊςτε να μθν 

ςυμπίπτουν οι αρμοί με τθν πρϊτθ επίςτρωςθ και κα ςτερεϊνονται με βίδεσ ΤΝ 35, με ςτθρίξεισ 

ςε αποςτάςεισ των 25 cm. 

Το ελάχιςτο βάκοσ ειςχϊρθςθσ των βιδϊν ςτον ςκελετό κα είναι 10 mm. 

Σε δεφτερθ φάςθ τοποκετείται το μονωτικό υλικό και γίνονται οι προβλεπόμενεσ από τθ μελζτθ 

Θ/Μ εγκαταςτάςεισ ςτο εςωτερικό. 

Σε τρίτθ φάςθ κα καταςκευάηεται θ επίςτρωςθ τθσ άλλθσ πλευράσ με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο 

τοποκζτθςθσ και ςτιριξθσ των γυψοςανίδων που περιγράφθκε προθγουμζνωσ γιά τθν πρϊτθ 

πλευρά (Α’ φάςθ κατά ςειρά καταςκευισ επίςτρωςθσ).   

Τα ςόκορα ςτισ ελεφκερεσ απολιξεισ κα επενδφονται με μονι ςτρϊςθ γυψοςανίδασ  και οι ακμζσ 

κα προςτατεφονται με ειδικά γωνιόκρανα 31/31. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επιςτρϊςεων κα γίνει το ςτοκάριςμα των αρμϊν τθσ δεφτερθσ 

ςτρϊςθσ. 

Τα ςτοκαρίςματα των αρμϊν κα γίνονται με τθν τεχνικι που κα υποδείξει θ προμθκεφτρια 

εταιρεία και θ Επίβλεψθ, με χριςθ κατάλλθλου υλικοφ και κατάλλθλθσ ταινίασ (γάηα). 

 Επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται να γίνεται ζνωςθ γυψοςανίδων (αρμόσ) ςε ορκοςτάτεσ όπου 

ςτερεϊνεται κάςωμα κφρασ. Θ ζνωςθ κα γίνεται πάντα ςτον μεςαίο ορκοςτάτθ ςτο υπζρκυρο. 

Στθν πλιρθ καταςκευι περιλαμβάνονται γενικά όλα τα υλικά και μικροχλικά που περιγράφονται 

παραπάνω και που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των διαχωριςμάτων, ικριϊματα που κα 

απαιτθκοφν κακϊσ και εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι (διαχωριςμάτων ζτοιμων προσ βαφι ι 

επζνδυςθ, δθλαδι πλιρωσ αρμολογθμζνων και ςτοκαριςμζνων), που ςυμπεριλαμβάνει και κάκε 

βοθκθτικι εργαςία που απαιτείται για τθν ενςωμάτωςθ ι διζλευςθ διάφορων 

θλεκτρομθχανολογικϊν αντικειμζνων (καλωδιϊςεων, ρευματοδοτϊν, διακοπτϊν, κερμοςτατϊν 

κ.λπ.).  

 

5.10 Δείγματα  

5.10.1 Δείγματα υλικϊν 
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 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει δείγματα μικουσ 30 cm όλων των βοθκθτικϊν υλικϊν (υλικά ςκελετοφ) 

των χωριςμάτων και δείγματα γυψοςανίδων επιφανείασ 1.00 m2 για κάκε είδοσ. 

5.10.2 Δείγματα καταςκευϊν. 

 Θα πρζπει να καταςκευαςκοφν ςτον τόπο του ζργου και ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ 

επίβλεψθ, ολοκλθρωμζνα δείγματα χωριςμάτων ελάχιςτθσ επιφάνειασ 5 m2 για κάκε είδοσ τα 

οποία κα είναι πλιρωσ αποπερατωμζνα με παραδειγματικι τοποκζτθςθ Θ/Μ εξαρτθμάτων. 

 

5.11 Ανοχζσ  

 Για τθν επιπεδότθτα των επιφανειϊν χωριςμάτων κακορίηεται ανοχι 2 mm ςε πιχθ 4.00 m που 

τοποκετείται ςε οποιαδιποτε κζςθ.  

 Για τθν κατακορυφότθτα ~ 2 mm από το νιμα τθσ ςτάκμθσ ςε φψοσ 3.00 m.  

 Για τισ ορκζσ γωνίεσ (ςε κάτοψθ) δεν κα επιτρζπονται αποκλίςεισ. 

 

5.12 ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΣΑ - ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ 

5.12.1 Γενικά 

 Τα κονιοδζματα του ζργου, όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

 Τα κονιάματα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα ανταποκρίνονται ςτισ ποιότθτεσ κονιαμάτων 

που προδιαγράφει θ μελζτθ, για κάκε εργαςία εκτόσ αν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςτα επόμενα 

κεφάλαια και όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ. 

Τα επιχρίςματα του ζργου, όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ κα ανταποκρίνονται ςτισ ποιότθτεσ 

κονιαμάτων που προδιαγράφει θ μελζτθ, για κάκε εργαςία εκτόσ αν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα 

ςτα επόμενα κεφάλαια και όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ. 

 

 

5.12.2 Πρότυπα - Κανονιςμοί 

 Ελλθνικζσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ - ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012) 
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 Εφαρμοηόμενεσ ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501+): 

 03-03-01-00: Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου 

5.12.3 Τλικά 

5.12.3.1  Κονίεσ 

Τςιμζντο Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Τςιμζντο τοιχοποιίασ ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Λευκό τςιμζντο ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

15.12.3.2 Αςβζςτθσ 

Σε πολτό, κακαρόσ, χωρίσ προςμίξεισ, καλά ςβθςμζνοσ και ωριμαςμζνοσ (τουλάχιςτον επί 16 

ϊρεσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ του παραγωγοφ ι του προμθκευτι ι το εργοτάξιο ςφμφωνα με τα 

ελλθνικά πρότυπα. 

 

15.12.3.3. Αδρανι 

Σκφρα, ςφντριμμα και άμμοσ ςυλλζκτθ ι λατομείου από υψθλισ αντοχισ (650 kg/cm2) υγιζσ και 

ανκεκτικό ςε τριβι, κροφςθ και καιρικζσ μεταβολζσ μθτρικό πζτρωμα, κακαρι χωρίσ φυτικζσ, 

αργιλικζσ, οργανικζσ και άλλεσ φυςικζσ (εφκρυπτα, αποςακρϊςιμα υλικά) και χθμικζσ 

(φωςφορικζσ, ςιδθροφχεσ, αλογονοφχεσ, μολυβδοφχεσ κ.λπ.) προςμίξεισ, με κανονικοφ ςχιματοσ 

(ςτρογγυλοφσ-κυβικοφσ) κόκκουσ, μεγζκουσ όπωσ ςτο άρκρο ΑΤΟΕ 3009 και άρκρο 7009 

κακορίηεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Μαρμαρόςκονθ λευκι λεπτόκοκκθ πλιρουσ και ομαλισ κοκκομετρικισ ςφνδεςθσ και κατά τα 

άλλα όπωσ ςτθν παράγραφο 3.4.1. κακορίηεται. 

Άμμοσ καλάςςθσ λεπτόκοκκθ με πλιρθ και ομαλι κοκκομετρικι ςφνκεςθ από 0-1 mm πλυμζνθ, 

κακαρι και όπωσ ςτθν παράγραφο 3.4.1. κακορίηεται. 

Κνεσ πολυπροπυλενίου: Διαβακμιςμζνεσ ςυνκετικζσ μακροΐνεσ για οπλιςμό ςκυροδζματοσ & 

εκτοξευόμενου, με εγκρίςεισ και πρότυπα: 

 Σιμανςθ CE και Διλωςθ Επιδόςεων ςφμφωνα με EN 14889-2:2006 - Ρολυμερείσ ίνεσ για 
ςκυρόδεμα 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
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 Σφμφωνα με ASTM C 1116, τφποσ III 4.1.3   

 

Νερό από το δίκτυο πόλεωσ. 

Οπλιςμοί κ.λπ. 

Δικτυωτό ζλαςμα (νευρομετάλ κ.λπ.) εν κερμϊ γαλβανιςμζνο: 

α. 1,2 kg/m2για ελαφρά επιχρίςματα 

β. 1,6 kg/m2 για κοινά εςωτερικά επιχρίςματα 

γ. 1,9 kg/m2 για εξωτερικά επιχρίςματα 

Γαλβανιςμζνεσ μεταλλικζσ διατομζσ. 

Ελαφρά γαλβανιςμζνα πλζγματα. 

 

15.12.3.6 Πρόςμικτα και πρόςκετα. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν μόνο φςτερα από ειδικι ζγκριςθ από τον επιβλζποντα μετά από 

τεκμθριωμζνθ πρόταςθ του αναδόχου. 

 

15.12.3.7 Πιγμζντα 

Για τςιμζντο και τα προϊόντα του. 

 

15.12.3.8 Δείγματα 

 Εφ' όςον απαιτθκεί κα προςκομιςκοφν δείγματα από όλα τα υλικά για ζγκριςθ ςε ικανζσ 

ποςότθτεσ. Ο επιβλζπων κατά τθν κρίςθ του μπορεί να ηθτιςει τον ζλεγχο τθσ κοκκομετρικισ 

διαβάκμιςθσ, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, κοκκομετρικεσ μελζτεσ, επιτυγχανόμενεσ αντοχζσ και 

οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ ιδίωσ για τα εκτοξευόμενα ςκυροδζματα, τα πρόςμικτα και τα 

βελτιωτικά. 
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Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ κα διενεργείται ζλεγχοσ των υπαρχόντων 

κονιαμάτων από το εςωτερικό των τοίχων ι των άλλων δομικϊν ςτοιχείων για τθν διαπίςτωςθ 

των αντοχϊν, τθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και του χρϊματοσ. Πμοια το χρϊμα των νζων 

κονιαμάτων κα ελζγχεται με δοκίμια τεςςάρων τουλάχιςτον εβδομάδων που κα κραφονται και 

κα ςυγκρίνεται το χρϊμα παλαιϊν και νζων κονιαμάτων. 

 

15.12.3.9 Μεταφορά, παράδοςθ, αποκικευςθ, διακίνθςθ ςτο εργοτάξιο. 

Μεταφορά των υλικϊν, ζτςι ϊςτε να παραμείνουν κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ. 

Ενςακκιςμζνα υγροςκοπικά υλικά π.χ. κονίεσ, πρόςμικτα κ.λπ. κα ελζγχονται και δεν κα 

παραλαμβάνονται αν θ ςυςκευαςία τουσ είναι φκαρμζνθ ι υγρι. Τα παραλαμβανόμενα κα 

αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνο, ξερό, αεριηόμενο χϊρο πάνω ςε υπερυψωμζνο ξφλινο δάπεδο, 

χωριςτά κατά είδοσ και ςφμφωνα με το κεφάλαιο "Γενικοί όροι". 

Αςβζςτθσ και αναμεμιγμζνα υλικά κα αποκθκεφονται ςε ςκλθρι κακαρι επιφάνεια 

προφυλαγμζνα από βροχι, ξθραςία και παγετό. 

 

15.12.4.  Παραςκευι 

Κονιοδζματα και κονιάματα κα παραςκευάηονται ςτισ ςυνιςτϊμενεσ κατά περίπτωςθ αναλογίεσ 

με μθχανικό αναμικτιρα ι κα προςκομίηονται ζτοιμα προσ διάςτρωςθ. Ανάμιξθ με τα χζρια δεν 

επιτρζπεται. Για πολφ μικρζσ ποςότθτεσ κονιαμάτων κα επιτρζπεται θ ανάμειξι τουσ με τα χζρια 

μζςα ςε κατάλλθλα δοχεία. 

Ο αναμικτιρασ κα είναι κακαρόσ και πριν από τθν χριςθ του κα πλζνεται. 

Επίςθσ κα πλζνεται πάντοτε μετά τθν χριςθ εφόςον παραςκευάηονται με αυτόν εναλλάξ 

διαφορετικισ ςφςταςθσ κονιάματα. Τζλοσ κα πλζνεται κάκε τρεισ ϊρεσ εφόςον λειτουργεί 

ςυνεχϊσ, ζςτω και αν παραςκευάηεται ίδιασ ςφςταςθσ κονίαμα. Το παραςκευαηόμενο κονίαμα 

κα αναμειγνφεται επί τρία λεπτά ςτον αναμικτιρα και δεν κα παραμζνει περιςςότερο από τρία 

λεπτά ςε αυτόν μετά το πζρασ τθσ ανάμιξθσ. 

Θ μζτρθςθ των αναλογιϊν κα γίνεται με κακαρά μεταλλικά δοχεία κατάλλθλων διαςτάςεων ι 

άλλο πρόςφορο ςφςτθμα (π.χ. ηυγιςτιριο κ.λπ.). Το παραςκευαηόμενο κονίαμα κα είναι 

ομοιογενζσ και ομοιόμορφο, ςυνεκτικό και εργάςιμο και κα φυλάγεται μζχρι να καταναλωκεί ςε 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΜΘΜΑ 38ο-12ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ & 4ο-107ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 37 

μεταλλικά δοχεία υπό ςυνκικεσ, τζτοιεσ ϊςτε να αποκλείεται ο διαχωριςμόσ του ι να 

επθρεαςκεί θ πιξθ του από απϊλεια νεροφ. 

Οι παραςκευαηόμενεσ ποςότθτεσ κα είναι τόςεσ, ϊςτε το παραςκευαηόμενο κονίαμα να 

καταναλϊνεται πριν από τθν ζναρξθ τθσ πιξθσ του. 

Εφ' όςον επιτραποφν πρόςμικτα, αυτά κα προςτίκενται ςτο κονίαμα ςε αναλογίεσ και με τρόπο 

που ζχει υποδείξει ο προμθκευτισ τουσ, οι ίνεσ προπυλενίου κα προςτίκενται κατά τθν διάρκεια 

αναμείξεωσ των αδρανϊν (ι αφοφ ζχουν ιδθ αναμειχκεί) ςε αναλογία για 0,9 kg/M3 κονιάματοσ. 

 

Από κάκε είδοσ κονιάματοσ κα καταςκευάηονται επαρκι δείγματα για ζγκριςθ τουλάχιςτον 

τζςςερισ εβδομάδεσ πριν από τθν ςυςτθματικι χριςθ τουσ ςτο ζργο. 

Δειγματολθψία και ζλεγχοι κα γίνονται τακτικά ςφμφωνα με τουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και τισ 

εντολζσ του επιβλζποντα για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και του χρϊματοσ των κονιαμάτων. 

Δειγματολθψία και ζλεγχοι κα γίνονται τακτικά ςφμφωνα με τουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και τισ 

εντολζσ του επιβλζποντα γι τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και του χρϊματοσ των κονιαμάτων. 

 

15.12.5 Διάςτρωςθ 

 Πριν από τθν διάςτρωςθ: 

Θα ολοκλθρϊνονται και κα ελζγχονται οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ, όπωσ κάςςεσ, πλαίςια, 

αγωγοί, κάκε φφςθσ ςτθρίγματα κ.λπ. ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτα 

επικαλυπτόμενα οικοδομικά ςτοιχεία. 

Θα καλφπτονται και κα προςτατεφονται με χαρτί, νάιλον, ι ειδικζσ προςωρινζσ επαλείψεισ, 

γειτονικζσ καταςκευζσ και ςτοιχεία που δεν επιχρίονται ι ζχουν μόλισ επιχριςκεί. 

Θα εκτελοφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ καταςκευισ ξυλότυπων, αλφαδιάςματοσ και 

καταςκευισ οδθγϊν, τοποκζτθςθσ και ςτιριξθσ, ειδικϊν διατομϊν προςταςίασ ακμϊν, αρμϊν 

διαςτολισ, υποδοχϊν άλλων καταςκευϊν, ςκελετϊν, επιπλεγματϊςεων κ.λπ. 

Θα ελζγχεται και κα προετοιμάηεται το υπόςτρωμα και τα ςυνδεόμενα με το κονίαμα ςτοιχεία. 

Το υπόςτρωμα που κα δεχκεί κονίαμα ι τα ςυνδεόμενα ςτοιχεία με το κονίαμα κα ζχουν αντοχι 

μεγαλφτερθ από το κονίαμα. 
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Κάκε επόμενθ ςτρϊςθ κονιάματοσ κα ζχει αντοχι ίςθ ι μικρότερθ από τθν προθγοφμενθ 

ςτρϊςθ. 

Υπόςτρωμα ςακρό, αςτακζσ, βρϊμικο από λάδια και ξζνεσ επιβλαβείσ ουςίεσ, λείο και πολφ ξερό 

ι παγωμζνο κα κακίςταται ςτακερό, κα κακαρίηεται από ςακρά, λάδια, ςκόνεσ κ.λπ. κα 

τραχφνεται, κα υγραίνεται ι κα κερμαίνεται ανάλογα, ϊςτε το κονίαμα που κα διαςτρωκεί να 

ζχει πρόςφυςθ και να μθν επθρεάηεται θ πιξθ του. 

 

Καταςκευι 

Κονιάματα και κονιοδζματα, κα διαςτρϊνονται ςε ςτρϊςεισ πάχουσ κατά περίπτωςθ (βλζπε και 

επόμενα κεφάλαια) ομοιόμορφα και ζτςι, ϊςτε να γεμίηονται όλα τα κενά. Θ άνω επιφάνεια 

ενδιάμεςων ςτρϊςεων κα μορφϊνεται επίπεδθ και αδρι προκειμζνου να δεχκεί τθν επόμενθ 

ςτρϊςθ. Θ άνω επιφάνεια τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ κα μορφϊνεται επίπεδθ με το κακοριηόμενο 

ςτθν μελζτθ τελείωμα. 

Ροταμοί, ςκοτίεσ, κ.λπ. διακοςμθτικά ςτοιχεία κα διαμορφϊνονται ςτισ επάλλθλεσ ςτρϊςεισ με 

κατάλλθλα εργαλεία και άλλα βοθκθτικά υλικά ι διατομζσ όπωσ ςτθν μελζτθ κακορίηεται. 

Κονίαμα που ζχει χρθςιμοποιθκεί ι επανεπεξεργαςκεί ι ζχει αρχίςει να ςκλθρφνεται πρζπει να 

απομακρφνεται από το ζργο. 

 

Κονιοδζματα κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα άρκρα τθν μελζτθ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ και όπωσ ςτθν μελζτθ κακορίηεται. 

Επιχρίςματα κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα άρκρα τθν μελζτθ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ με πάχοσ και επιφανειακό τελείωμα όπωσ ςτθν μελζτθ κακορίηεται. 

 

15.12.6.  Προφυλάξεισ 

κα διαςτρϊνονται κονιοδζματα, κονιάματα και επιχρίςματα υπό κερμοκραςίεσ κάτω των + 5° C ι 

ςε παγωμζνο υπόςτρωμα ι με πολφ ηεςτό ι πολφ ξερό καιρό και αζρα, εκτόσ αν λθφκοφν τα 

κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ και εγκρίνει ο επιβλζποντασ. 
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Διαςτρωμζνα κονιοδζματα, κονιάματα και επιχρίςματα, κα προφυλάγονται για χρονικό διάςτθμα 

τόςο, ϊςτε θ πιξθ τουσ κα γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα, κάτω από ομαλζσ ςυνκικεσ 

περιβάλλοντοσ και χωρίσ ρεφματα αζρα. 

Τα ικριϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αυτοφερόμενα, κα καλφπτουν όλεσ τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ και δεν κα ςτθρίηονται ςε παρακείμενεσ επιφάνειεσ ι καταςκευζσ ι τθν 

επιχριςμζνθ επιφάνεια. 

 

15.12.7  Ανοχζσ 

Απόκλιςθ από τθν επιπεδότθτα ελεγχόμενθ με κανόνα μικουσ 3,00 m προσ όλεσ τισ διευκφνςεισ 

όχι μεγαλφτερθ από 5 mm. 

Απόκλιςθ από τθν ευκυγραμμία ι τθν κατακορυφότθτα όχι μεγαλφτερθ από 5 mm. 

Γωνιόκρανα και λοιπά ενςωματωμζνα ςτοιχεία, καμμία ανοχι από το γειτονικό επίχριςμα. 

 

5.13 Σοιχοδομζσ από οπτόπλινκουσ διάκενουσ μπατικζσ ι δρομικζσ ι διπλζσ δρομικζσ με διάκενο. 

5.13.1 Γενικά 

 Οι εργαςίεσ του παρόντοσ κεφαλαίου αφοροφν ςε καταςκευι τοιχοποιιϊν ςτο εςωτερικό ι ςτισ 

όψεισ του κτιρίου. 

 

5.13.2 Σρόποσ Καταςκευισ 

Οι εργαςίεσ του παρόντοσ κεφαλαίου πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00  
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6. ΕΠΙΣΡΩΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ 

6.1 Αντικείμενο 

Στισ επιςτρϊςεισ δαπζδων περιλαμβάνονται οι επιςτρϊςεισ με κεραμικά πλακίδια, βιομθχανικό 

δάπεδο, ειδικό ακλθτικό δάπεδο, κλπ. 

Στισ επενδφςεισ τοίχων περιλαμβάνονται οι εςωτερικζσ επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια. 

 

6.2 Επίςτρωςθ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 

 Οι επιςτρϊςεισ εςωτερικϊν χϊρων πραγματοποιείται με κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 

30Χ30cm 

 Για τισ παραπάνω αναφερόμενεσ εργαςίεσ εφαρμόηεται θ ΕΤεΡ κωδ. 03-07-02-00. 

 

6.3 Σρόποσ καταςκευισ 

6.3.1  Δείγματα 

 Θα προςκομιςκοφν δείγματα από κάκε τφπο υλικοφ για ζγκριςθ. Τα δείγματα κα ςυνοδεφονται 

από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ελζγχου και όλεσ τισ διακζςιμεσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ του 

καταςκευαςτι ι τθν παραγωγι τουσ. Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ διενζργεια ελζγχων και 

δοκιμϊν ςτα προτεινόμενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει τα 

απαραίτθτα δοκίμια. 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει ςτον εργοδότθ και με ανάλογθ ποςότθτα (εφόςον αυτό 

κρικεί απαραίτθτο), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, από τον αντίςτοιχο εγκεκριμζνο 

τφπο μαρμάρου για τισ ανάγκεσ μελλοντικισ ςυντιρθςθσ του ζργου. 

 

6.3.2 Αποκικευςθ και Διακίνθςθ 

 Θ αποκικευςθ και διακίνθςθ των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ προμθκευτι τουσ, 

ϊςτε να παραμζνουν αναλλοίωτα μζχρι να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 
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6.3.3 Περιγραφι καταςκευισ 

 Κατάλλθλθ προετοιμαςία τθσ νζασ υπόβαςθσ, για τθν υποδοχι των πλακϊν, για τθν δθμιουργία 

κατάλλθλων κλίςεων απορροισ των επιφανειακϊν υδάτων ι τθν δθμιουργία απόλυτθσ 

επιπεδότθτασ τθσ τελικισ επιφάνειασ. 

 

6.4 Επζνδυςθ τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

 Αφορά τισ επενδφςεισ των τοίχων των wc με κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 25Χ25cm. 

 Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν οι ΕΤεΡ κωδ. 03-07-02-00. 

  

6.5 Επιςτρϊςεισ με μάρμαρο – Κατϊφλια - ποδιζσ 

 Το ςφνολο των μαρμάρων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ποιότθτασ extra, προελζυςεωσ και 

απόχρωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

 Θα είναι λειοτριμζνα ι με αντιολιςκθτικι επεξεργαςία, αδιαβροχοποιθμζνα και κα 

περιλαμβάνουν όλεσ τισ εργαςίεσ κατεργαςίεσ που απαιτοφνται ανάλογα με τθν κζςθ που 

τοποκετοφνται (ποταμόσ, απότμθςθ άκρων, αντιολιςκθτικζσ εγκοπζσ, κλπ.). 

 Το ςφνολο των παραπάνω εργαςιϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ κωδ. ΕΤεΡ 03-07-03-00: 

Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ, 03-07-04-00: Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ μαρμάρου, γρανίτθ 

και φυςικϊν λίκων. 

 

6.6 Βιομθχανικό δάπεδο ςε υπόβαςθ υςτερόχυτου ςκυροδζματοσ, λείασ, ςκλθρυμζνθσ και 

αντιολιςκθρισ τελικισ επιφάνειασ πάχουσ 3,0mm. 

 Γενικά – Περιγραφι 

 Καταςκευι βιομθχανικοφ δαπζδου, με τθν απαιτοφμενθ υπόβαςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

ελαχίςτου πάχουσ 7 cm ι ινοπλιςμζνθ κονία (με ίνεσ προλυπροπυλενίου), και του αντίςτοιχου 

περικωρίου, με ςμφριδα ι χαλαηιακι άμμο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

 Ρεριλαμβάνονται:  
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α)  Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C25/30, οπλιςμζνου με δομικό πλζγμα κατθγορίασ 

B500C, ελαχίςτου πάχουσ 7 cm και εφαρμογι ςτισ περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 

εποξειδικοφ υλικοφ ςυγκόλλθςθσ του νζου ςκυροδζματοσ με το παλαιό.  

β)  Εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ του ςκυροδζματοσ με πιχθ (δονθτικό ι κοινό).  

γ)  Συμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ και λείανςθ τθσ επιφανείασ του με χριςθ ςτροφείου 

(ελικόπτερο), ςυγχρόνωσ με τθν επίπαςθ με μίγμα αποτελοφμενο ςε ποςοςτό 60% περίπου 

από χαλαηιακι άμμο και 40% από τςιμζντο, πλαςτικοποιθτζσ και χρωςτικζσ ουςίεσ, ςφμφωνα 

με τθν μελζτθ. 

δ)  Ρρόςκετθ επεξεργαςία επιφανειακισ ςκλιρυνςθσ πάχουσ 3 mm, με τθν χριςθ μίγματοσ 

λεπτοκόκκων αδρανϊν από χαλαηιακά πετρϊματα (quartz) και προςμίκτων.  

ε)  Διαμόρφωςθ αρμϊν με κοπι εκ των υςτζρων με αρμοκόφτθ, πλάτουσ 3 - 4 mm, και ςε βάκοσ 

15 mm περίπου, ςε κάνναβο 5 ζωσ 6 m και πλιρωςθ αυτϊν με ελαςτομερζσ υλικό.  

ςτ) Συντιρθςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ επί επτά θμζρεσ τουλάχιςτον, με κάλυψθ αυτισ με 

νάχλον.  

 Θ τελικι επιφάνεια κα είναι λεία και αντιολιςκθρι. 

 

6.7 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ακρυλικό δάπεδο αςφαλείασ. 

 Στον περιβάλλοντα χϊρο καταςκευάηεται ακλθτικό ακρυλικό ακλθτικό δάπεδο, ςφμφωνα με τα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και τθν τεχνικι περιγραφι. 

 – Χυτό δάπεδο αςφαλείασ για ακλθτικοφσ χϊρουσ 

 Το ανωτζρω δάπεδο καταςκευάηεται ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 κ ΕΝ 1177. 

 Ρρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ΕΛΟΤ για πτϊςθ από φψοσ.  

 

 

 

  



ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΜΘΜΑ 38ο-12ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ & 4ο-107ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 43 

7. ΞΤΛΙΝΕ  ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

7.1 Γενικά 

7.1.1. Οι ξφλινεσ καταςκευζσ, κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφαλαίου 

αυτοφ. 

 

7.1.2.  Δεν περιλαμβάνονται τυχόν άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ καταςκευζσ που περιλαμβάνονται ςε άλλα 

κεφάλαια του τεφχουσ αυτοφ. 

 

7.1.3. Οι καταςκευζσ αυτζσ μποροφν να τυποποιθκοφν και να καταςκευαςκοφν ςτο εργοςτάςιο 

ειδικευμζνου καταςκευαςτι φςτερα από επί τόπου λιψθ ςτοιχείων και να τοποκετθκοφν ςτισ 

κζςεισ τουσ ςτο κτίριο κατά τον ενδεδειγμζνο χρόνο. 

 

7.1.4. Οι ξφλινεσ καταςκευζσ νοοφνται τελειωμζνεσ με όλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, ςτιριξθσ και 

ενςωμάτωςθσ τουσ ςτο ζργο. 

 

7.2.  Πρότυπα - Κανονιςμοί. 

 Ελλθνικζσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ - ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012) 

 Εφαρμοηόμενεσ ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501+): 

 03-07-01-01: Ξφλινα καρφωτά δάπεδα 

 03-07-01-02: Ξφλινα κολλθτά δάπεδα 

 

7.3.  Τλικά 

7.3.1.  Ξυλεία 

 Θ επιλογι τθσ ξυλείασ κα γίνει με προςοχι, ϊςτε ςτισ διατομζσ να μθν υπάρχουν ςομφό ξφλου, 

μαλακά μζρθ, ςχιςίματα, ςκεβρϊματα, ανϊμαλα νερά, ίχνθ αποχρωματιςμοφ, λεκζδεσ, ζντομα, 

ςαπίςματα και ξεροί, χαλαροί και μεγάλοι (με διάμετρο μεγαλφτερθ από 12,5 mm) ρόηοι. 
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 Θ περιεκτικότθτα των ξφλων ςε υγραςία κα είναι 10%-20%. 

 Κοιλότθτεσ με ρθτίνθ ςε εμφανείσ επιφάνειεσ δεν επιτρζπονται, κατ' εξαίρεςθ ςε επιφάνειεσ που 

κα χρωματιςτοφν ι είναι αφανείσ, γίνονται δεκτζσ αφοφ κακαριςτοφν και ςυμπλθρωκοφν με 

κατάλλθλα ξφλινα ενκζματα. 

 

7.3.2.  Προϊόντα ξφλου 

 Φυςικι ξυλεία 

 Θα χρθςιμοποιθκεί πριονιςτι ξυλεία του εμπορίου από κωνοφόρα ρθτινϊδθ είδθ επιλεγμζνθ και 

ταξινομθμζνθ ςε κατθγορίεσ από το εργοςτάςιο παραγωγισ. Θα ζχει ςφραγίδα του εργοςταςίου 

προζλευςθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιότθτασ και τθσ κατθγορίασ που εχει ταξινομθκεί κα 

καταβλθκεί ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε θ ξυλεία που κα χρθςιμοποιθκεί για ςυμπλθρϊςεισ – 

επιςκευζσ υφιςταμζνων κουφωμάτων να είναι ιδίων χαρακτθριςτικϊν με τθν υφιςτάμενθ ξυλεία 

και να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα. 

 

7.3.3.  Λοιπά υλικά. 

 Κόλλεσ ςφμφωνα με τα BS 1203 και 1204 WBP για οικοδομικζσ καταςκευζσ π.χ. κόλλα ρεηορκίνθσ 

φαινόλθσ για εξωτερικι και εςωτερικι χριςθ και με ικανοποιθτικι αντοχι ςτθν φωτιά. 

 Άλλα ςυνκετικά υλικά αμετάβλθτα ςτισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ, επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι τουσ. 

 

7.3.4.  Μεταλλικά μζρθ, βίδεσ, ςφνδεςμοι, ςτθρίγματα και λοιπά υλικά. 

 Πλα γενικά τα μεταλλικά υλικά κα είναι ανκεκτικά ςτθν διάβρωςθ και τθν οξείδωςθ από τθν 

επίδραςθ του περιβάλλοντοσ και εκείνθ των ςυνδεόμενων υλικϊν. Μόνο χάλκινα, ορειχάλκινα, 

μπροφτηινα, επικαςςιτερωμζνα, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, επιχρωμιωμζνα ι ανοξείδωτα 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ ξφλινεσ καταςκευζσ. Πλα αυτά κα είναι ςφμφωνα με τα 

αντίςτοιχα κατά περίπτωςθ πρότυπα και κα χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι τουσ. 
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 Φυράμια, εξαρτιματα ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ, μθχανιςμοί μανδάλωςθσ, διαβιτεσ και τα 

ςυναφι, κα είναι αφανισ και κα ζχουν μζγεκοσ ανάλογο με το βάροσ των καταςκευϊν όπου κα 

τοποκετθκοφν, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ του καταςκευαςτι τουσ. Θα είναι αυτολιπαινόμενα και 

αντικαταςτάςιμα με τθν χριςθ ςυνθκιςμζνων εργαλείων χωρίσ να χρειάηεται 

αποςυναρμολόγθςθ θ ξφλινθ καταςκευι. Θα είναι επίςθσ ανκεκτικά, αξιόπιςτα, ακόρυβα και 

εφκολα ςτον χειριςμό. 

 Στροφείσ, μθχανιςμοί ανάρτθςθσ και τα ςυναφι κα ζχουν μζγεκοσ ανάλογο με τθν καταςκευι 

όπου κα τοποκετθκοφν, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ του καταςκευαςτι τουσ. Μθ οξειδοφμενοι, 

αυτολιπαινόμενοι, ι λιπαινόμενοι χωρίσ να χρειάηεται αποςυναρμολόγθςι τουσ, 

αντικαταςτάςιμοι με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ευκολία και απλά ςυνθκιςμζνα εργαλεία χωρίσ 

άλλθ επζμβαςθ ςτθν ξφλινθ καταςκευι με αφαιροφμενουσ άξονεσ και ζνςφαιρουσ τριβείσ. Θα 

είναι γενικά ανκεκτικοί, αξιόπιςτοι, εφκολοι ςτο χειριςμό, ακόρυβοι και γενικά κατάλλθλοι για τισ 

ςυνκικεσ του ζργου. 

 Κλειδαριζσ και κφλινδροι κλειδαριϊν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ χωνευτοφ τφπου, μθ 

οξειδοφμενοι, αξιόπιςτοι, εφκολοι ςτο χειριςμό και κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του ζργου 

και ςτο γενικό ςφςτθμα κλειδιϊν που κα εγκρικεί. Επίςθσ κα ανταποκρίνονται ςτουσ 

κανονιςμοφσ για τθν πυροπροςταςία, τισ ςυνκικεσ πανικοφ, τθν αςφάλεια. 

 Θα παραδοκοφν από 4 κλειδιά για κάκε κφλινδρο και κλειδαριά με ετικζτεσ όπου κα αναφζρεται 

θ πόρτα που ανικουν, κακϊσ και πλιρθσ κατάλογοσ κλειδιϊν και χϊρων. 

 Χειρολαβζσ, ροηζτεσ, ςτόπερ, πλάκεσ προςταςίασ και τα ςυναφι απλισ μορφισ επιλογισ τθσ 

επίβλεψθσ, εφλογου μεγζκουσ και διατομισ τουλάχιςτον 21 mm με όλα τα ελαςτικά 

παρεμβφςματα από νεοπρζνιο. 

 Θα πρζπει να αντζχουν ςτθν βαριά χριςθ και να ανταποκρίνονται ςτισ λοιπζσ ανάγκεσ του 

κουφϊματοσ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και να είναι αξιόπιςτα και εφκολα ςτο χειριςμό. 

 

7.3.5.  Μεταφορά, αποκικευςθ και διακίνθςθ ςτο εργοτάξιο. 

 

 Θ μεταφορά και διακίνθςθ των υλικϊν ι ζτοιμων καταςκευϊν κα γίνεται με προςοχι, ϊςτε να 

μθν τραυματίηονται οι επιφάνειεσ και οι ακμζσ τουσ, πάντοτε προςτατευμζνα από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ και τθν υγραςία. 
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 Θ αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται πάνω ςε ςτθρίγματα και ζτςι, ϊςτε να μθ δζχονται φορτία 

είτε ςε οριηόντια, είτε ςε κατακόρυφθ κζςθ, να αερίηονται καλά και να είναι προςτατευμζνα από 

τθν υγραςία και τισ άλλεσ κακϊςεισ από τισ δραςτθριότθτεσ του εργοταξίου. Ζτοιμεσ καταςκευζσ 

κα προςκομίηονται ςτα τελευταία ςτάδια του ζργου και κα αποκθκεφονται ςε ςυνκικεσ 

παρόμοιεσ με εκείνεσ του τελειωμζνου κτιρίου προςτατευμζνα από κακϊςεισ κάκε φφςθσ, μζχρισ 

ότου ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

 

7.4.  Εργαςία 

7.4.1.  Γενικά. 

 Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ όλα τα απαιτοφμενα καταςκευαςτικά ςχζδια γενικά και 

λεπτομερειϊν. 

 Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι των ςιδερζνιων καταςκευϊν και εφ' 

όςον χρθςιμοποιθκοφν τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ τα ςχζδια και τα λοιπά χαρακτθριςτικά τουσ 

με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ ανταπόκριςι τουσ ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

 Για τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ ςτο ζργο κα δοκοφν όλα τα ςτοιχεία ςτα οποία κα φαίνεται θ 

μορφι και οι διαςτάςεισ τουσ, τα υλικά καταςκευισ και τελειϊματοσ, τα εξαρτιματα, ο τρόποσ 

λειτουργίασ τουσ, και ο εξοπλιςμόσ τουσ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ πλιρθσ ανταπόκριςθ ςτισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ. 

 Θ παραγγελία καταςκευι και προςκόμιςθ ςτο ζργο κα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν μελζτθ. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ειδικευμζνα και ζμπειρα ςυνεργεία που διακζτουν όλο τον 

απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθν επεξεργαςία των ξφλων. Γενικά οι ξφλινεσ 

καταςκευζσ κα ςυντίκενται ςτα εργαςτιρια του καταςκευαςτι και κα εκτελοφνται επί τόπου 

μόνο οι εργαςίεσ για τθν ςτιριξθ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Θα ακολουκθκοφν πιςτά τα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ (διατομζσ, ξυλοςυνδζςεισ κ.λπ.). 

 Πλα τα απαιτοφμενα για τισ καταςκευζσ ςτοιχεία και μετριςεισ κα παίρνονται επί τόπου, ζτςι 

ϊςτε να επιτυγχάνεται ακρίβεια ςτισ ςτθρίξεισ και τισ ενϊςεισ και να αποφεφγονται 

παραμορφϊςεισ και ανάπτυξθ μόνιμων τάςεων μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ ι μεταξφ 

αυτϊν και άλλων καταςκευϊν του κτιρίου. 
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 Ππου τυχόν απαιτείται θ καταςκευι αντιγράφων υπαρχουςϊν καταςκευϊν ο ανάδοχοσ κα 

φροντίςει για τθν φωτογραφικι και ςχεδιαςτικι τεκμθρίωςθ των λεπτομερειϊν και τθν 

καταςκευι των απαιτοφμενων εκμαγείων των πρωτότυπων. 

 Ρριν από τθν παραγγελία και καταςκευι των ςπουδαιότερων ξφλινων καταςκευϊν του ζργου και 

κφρια των αντιγράφων, ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει και εγκαταςτιςει πλιρθ δείγματά τουσ για 

ζγκριςθ από τον επιβλζποντα. 

 

7.4.2.  Κατεργαςία - υνδζςεισ. 

 Θ κοπι, το γϊνιαςμα, το ξεχόντριςμα, το πλάνιςμα κ.λπ. κα γίνεται με τα κατάλλθλα εργαλεία 

ϊςτε να προκφπτουν ακριβϊσ οι διατομζσ που προβλζπονται ςτθν μελζτθ κακαρζσ και χωρίσ 

ελαττϊματα. Οπζσ, τόρμοι, εντορμίεσ και λοιπζσ εγκοπζσ κα γίνονται με μθχανικά μζςα με 

ακρίβεια τζτοια, ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να εφάπτονται ςε όλθ τουσ τθν επιφάνεια και οι 

βίδεσ και τα άλλα ςτοιχεία που ενςωματϊνονται να περνοφν ακριβϊσ και κάκετα ςτισ 

επιφάνειεσ. 

 Οι ξυλοςυνδζςεισ κα καταςκευάηονται όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ. Ππου δεν 

περιγράφονται κα καταςκευάηονται ζτςι, ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να ςυςφίγγονται από τθν 

επίδραςθ των φορτίων, να μθν εξαρτϊνται αποκλειςτικά από τυχόν χρθςιμοποιοφμενθ κόλλα, να 

εξαςφαλίηουν κινθτικότθτα όπου απαιτείται και οι αρμοί να φαίνονται ίςιοι ςαν μία λεπτι 

γραμμι. Οι αρμοί ςε καταςκευζσ εκτεκειμζνεσ ςε υγραςία να αποκλείουν τυχόν ειςχϊρθςι τθσ. 

 Οι κόλλεσ κα επαλείφονται ομοιόμορφα ςε όλθ τθν επιφάνεια και δεν κα παρουςιάηονται 

ξεχειλίςματα, νερά, κυματιςμοί ι άλλεσ ανωμαλίεσ. 

 Πλεσ οι βίδεσ και τα μεταλλικά ςτοιχεία ςφνδεςθσ και λειτουργίασ (φυράμια, μεντεςζδεσ κ.λπ.) 

κα είναι χωνευτά και αφανι. 

 Πλα τα ςφνκετα ςόκορα (τομζσ) ι εκείνα των προϊόντων ξφλου που είναι εμφανι ι παραμζνουν 

εκτεκειμζνα ςε υγραςία, κα επενδφονται με κολλθτά πθχάκια από ςκλθρι ξυλεία τουλάχιςτον 5 

mm πάχουσ και πλάτουσ όςο το πάχοσ του άκρου. 

 Τα κινθτά μζρθ κα εφαρμόηουν ακριβϊσ και κα λειτουργοφν εφκολα και ακόρυβα. Το ορατό 

διάκενο μεταξφ ςτακερϊν και κινθτϊν μερϊν εφ' όςον δεν προςδιορίηεται ςτθν μελζτθ κα είναι 

ςτακερό για όλεσ τισ καταςκευζσ και όχι μεγαλφτερο από 1,5 mm. 

 Διακοςμθτικά ςτοιχεία κα καταςκευάηονται από ολόςωμα ξφλα. 
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 Πλεσ οι ακμζσ κα είναι ευκείεσ, χωρίσ ελαττϊματα και ελαφρά καμπυλωμζνεσ. 

 Οι παρουςιαηόμενεσ τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι λείεσ και δεν κα παρουςιάηουν κανζνα 

ελάττωμα (ίχνθ από γυαλοχάρτιςμα, λεκζδεσ, λειψάδεσ κ.λπ.) που μπορεί να παραβλάψει τθν 

εμφάνιςι τουσ μετά τθν εφαρμογι του τελειϊματοσ (βερνίκωμα, χρωματιςμόσ ι άλλθ 

διακόςμθςθ). 

  Πλα τα τεμάχια τθσ νζασ ξυλείασ πρζπει να κοποφν ςτισ διαςτάςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να 

αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ διατομζσ πιςτά αντίγραφα των υπαρχόντων. Πλεσ οι επιφάνειεσ τθσ 

ςφνδεςθσ των ξφλων πρζπει να υποςτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

τζλεια επαφι μεταξφ τουσ. Τα ξφλινα μζλθ τα οποία προζρχονται από κατάλλθλθ ςφνδεςθ 

διαφόρων τεμαχίων πρζπει να εμφανίηουν απόλυτθ ακρίβεια διατομϊν και διαςτάςεων (τεχνικι 

ξυλοςυνδζςεων). 

 Ωσ προσ τα ςυνδετικά υλικά θ ποςότθτα τθσ κόλλασ που εκχειλίηει πρζπει να απομακρφνεται με 

προςοχι, οι δε μεταλλικζσ ςυνδζςεισ να μθν εξζχουν από τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. Ζτςι για το 

ςκοπό αυτό πρζπει να διαμορφϊνονται ςτα ξφλα κατάλλθλεσ υποδοχζσ των μεταλλικϊν 

εξαρτθμάτων. Πταν τα μεταλλικά εξαρτιματα που είναι από κοινό ςίδθρο προτοφ να 

τοποκετθκοφν πρζπει να βάφονται με μια τουλάχιςτον ςτρϊςθ μίνιο. 

 Οι με εντορμίεσ (γκινιςιζσ), ςυναρμογζσ κα γίνονται με μεγάλθ ακρίβεια. Οι τομζσ των γωνιϊν 

που καταςκευάηονται με φαλτςογωνία, κα είναι ανελλιπείσ και θ ςυναρμογι τζλεια. 

 

 Πλεσ οι επιφάνειεσ των ξφλων πρζπει να πλανίηονται πριν από τθν ςφνδεςθ. Οι επιφάνειεσ που 

ροκανίηονται πρζπει να είναι ομαλζσ και τελείωσ λείεσ, οι δε όψεισ, ευκείεσ και χωρίσ εκφλοίωςθ. 

Μετά τθν ςφνδεςθ και ςυναρμολόγθςθ, οι επιφάνειεσ κα τρίβονται με γυαλόχαρτο ι μθχανικό 

τριβείο με προςοχι. Οι ενϊςεισ των μόρςων κα ςυναρμολογοφνται καλά και με τθν απαιτοφμενθ 

τελειότθτα. Οι εντορμίεσ (τρφπεσ των μορςϊν) πρζπει να είναι ορκογωνικισ διατομισ και λίγο 

πλατφτερεσ προσ το εξωτερικό μζροσ (για τθν καλφτερθ ςτερζωςθ των ςφθνϊν), επεξεργαςμζνεσ, 

μετά τθν κατεργαςία τθσ μθχανισ, με το χζρι. 

 Θ ςυγκόλλθςθ των διαφόρων μερϊν των καταςκευϊν πρζπει να γίνεται με εμποτιςμό άφκονθσ 

κερμισ ψαρόκολλασ ι άλλθσ παρόμοιασ με ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και με ςφςφιξθ από 

ικανό αρικμό ξυλοςφθνϊν από ξθρά ξυλεία (ξυλόβιδεσ, ςιδθροβελόνεσ, βιδόνια, νταβίδια). 
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7.4.3.  Σοποκζτθςθ 

 Κατά τθν τοποκζτθςθ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτακερά, ϊςτε να αντζχουν όλα τα 

φορτία. Θα τοποκετοφνται όλα τα απαραίτθτα προςωρινά υποςτθρίγματα και αντθρίδεσ χωρίσ 

να παραβλάπτονται οι υποςτθριηόμενεσ και οι παρακείμενεσ καταςκευζσ. 

 Πλεσ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτο κτίριο κατά τρόπο αφανι με τα ςτθρίγματα που 

προδιαγράφονται ςτο κεφαλαίο αυτό. Απ' ευκείασ κάρφωμα ςε ςκυρόδεμα και οπτοπλινκοδομζσ 

δεν επιτρζπεται. Ππου απαιτείται κα χρθςιμοποιείται αποτφπωμα οδθγόσ (πατρόν) για τθ ςωςτι 

τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων. 

 Σκλθρά ξφλα ι προϊόντα ξφλου δεν κα καρφϊνονται ι βιδϊνονται απ' ευκείασ, αλλά κα 

τρυπϊνται προθγουμζνωσ. Πλα τα εργαλεία κα χρθςιμοποιοφνται με προςοχι και δεν κα 

διευρφνονται οι οπζσ πζρα από το μζγεκοσ των καρφιϊν ι των βιδϊν και των τυχόν 

διακοςμθτικϊν καλυμμάτων τουσ. 

 Δεν κα οριςτικοποιοφνται ςυνδζςεισ, ςτθρίξεισ κ.λπ. πριν ευκυγραμμιςτοφν και αλφαδιαςτοφν 

ςτισ κζςεισ τουσ όλα ςτα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ, προςτατευτοφν τα αφανι τμιματα με τθν 

κατάλλθλθ επιφανειακι επεξεργαςία και γίνει ζλεγχοσ από τον επιβλζποντα. Ππου απαιτοφνται 

βοθκθτικοί ςκελετοί, ψευτόκαςεσ και άλλεσ παρόμοιεσ καταςκευζσ, αυτοί κα είναι ςφμφωνοι με 

τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

 Πλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ κα τοποκετοφνται ςε κακαρά και ςτζρεα υπόβακρα και κα 

ενςωματϊνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τθν ςκουριά και τθν διάβρωςθ των μεταλλικϊν 

ςτθριγμάτων. 

 Κάςςεσ και άλλα πλαίςια κα ςτερεϊνονται ςτουσ τοίχουσ ανά 600 mm και το πολφ 150 mm από 

τισ άκρεσ πάνω και κάτω με γαλβανιςμζνεσ λάμεσ πάχουσ 4 mm. Το κενό μεταξφ πλαιςίου και 

τοίχου κα γεμίηεται με κονίαμα ι τα υλικά που προβλζπονται ςτθν μελζτθ. Κανζνα φορτίο από 

τον τοίχο δεν κα μεταβιβάηεται ςε αυτά. 

 

7.4.4.  Προςταςία των ξφλων. 

 Πλα τα ξφλα των καταςκευϊν αφοφ διαμορφωκοφν και πριν ςυναρμολογθκοφν κα 

προςτατεφονται από προςβολζσ εντόμων και φυτικϊν παράςιτων, με εμποτιςμό ςε κατάλλθλα 

χθμικά ςυντθρθτικά ξφλου οι εκτεκειμζνεσ ςτο φπαικρο καταςκευζσ και με επάλειψθ με βοφρτςα 

οι εςωτερικζσ καταςκευζσ. Τα ςυντθρθτικά κα είναι διαλυτά ςε διαλφτεσ (white spirit), άχρωμα ι 
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ζγχρωμα κατά περίπτωςθ. Ξφλα που μπορεί να ζλκουν ςε επαφι με το ζδαφοσ ι να 

ενςωματωκοφν ςε τοίχουσ κα εμποτίηονται με υδατοδιαλυτά CCA (χαλκόσ, χρϊμιο, αρςενικό) ι 

κρεόηοτο. Θ εφαρμογι ςυντθρθτικϊν κα γίνεται πάντοτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι τουσ. 

 Πλεσ οι επιφάνειεσ των ξφλινων καταςκευϊν κα αςταρϊνονται αφοφ ελεγχκοφν από τον 

επιβλζποντα πριν παραδοκοφν ςτο εργοτάξιο. 

 

7.5.  Προφυλάξεισ 

 

7.5.1. Θα καταςκευάηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ υποςτθρίξεισ και αντιςτθρίξεισ των καταςκευϊν 

φςτερα από προςεκτικι εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ ϊςτε να 

μθν υπερφορτιςκοφν οι υπάρχουςεσ καταςκευζσ. Επίςθσ κα λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα 

μζτρα προςταςίασ των υπαρχουςϊν και των τελειωμζνων καταςκευϊν από τισ εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ - επιςκευισ, όπωσ κάλυψθ με χαρτί ι άλλθ κατάλλθλθ επάλειψθ ι βαρφτερθ 

επικάλυψθ. 

 

7.5.2. Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ ξυλουργικϊν εργαςιϊν και ςτο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ, οι 

χϊροι όπου εκτελοφνται εργαςίεσ κα κακαρίηονται καλά για να μθν υπάρχει κίνδυνοσ επϊαςθσ 

εντόμων και παραςίτων και εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ. 

 

7.5.3. Ρριν από τθν παράδοςθ του ζργου οι καλυμμζνεσ καταςκευζσ κα αποκαλφπτονται, κα 

ελζγχονται οι ςυνδζςεισ, κα ςφίγγονται όλεσ οι βίδεσ, κα κακαρίηονται και κα παραδίδονται ςε 

άριςτθ κατάςταςθ. 

 

7.6.  Ανοχζσ, 

7.6.1.  Ειδικά για τα νζα κουφϊματα: 

 Απόκλιςθ ςτισ κάςεσ 2 ‰. 

 Ανοχι ςτισ διαςτάςεισ των φφλλων ±0,5 mm κατά πλάτοσ και φψοσ. 
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 Ανοχι μεταξφ φφλλων και κάςασ 2 mm γφρω-γφρω εκτόσ από το κατϊφλι για όλα τα κουφϊματα 

εκτόσ από τα ειδικά, που κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι τουσ ι τουσ 

ςχετικοφσ κανονιςμοφσ. 

 Ανοχι μεταξφ κατωφλιοφ και φφλλου 3 mm και κατά τα λοιπά όπωσ ςτθν παρ. 7.1.3. 

 

7.6.2. Λοιπά τυποποιθμζνα ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ ανοχζσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 

 

7.6.3. Καταςκευζσ εκτελοφμενεσ επί τόπου, ςυναρμολογιςεισ, τοποκετιςεισ, ευκυγραμμίςεισ κ.λπ. 1 

mm κατακόρυφα για το ελεφκερο φψοσ του χϊρου, 2 mm οριηόντια ελεγχόμενα με 4μετρο 

κανόνα. 

 

7.6.4 Καμμία ανοχι για εξαρτιματα και λοιπά ςτοιχεία του ίδιου τεμαχίου 
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8. MΕΣΑΛΛΙΚΕ ΜΗ ΦΕΡΟΤΕ  ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

8.1  Γενικά 

 Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ που δεν αποτελοφν τμιματα του φζροντα οργανιςμοφ του ζργου, 

όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ, κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 

κεφαλαίου αυτοφ. 

 Δεν περιλαμβάνονται τυχόν άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ καταςκευζσ που περιλαμβάνονται ςε άλλα 

κεφάλαια του τεφχουσ αυτοφ. 

 Οι καταςκευζσ αυτζσ μποροφν να τυποποιθκοφν και να καταςκευαςκοφν ςτο εργοςτάςιο 

ειδικευμζνου καταςκευαςτι φςτερα από επί τόπου λιψθ ςτοιχείων και να τοποκετθκοφν ςτισ 

κζςεισ τουσ ςτο κτίριο κατά τον ενδεδειγμζνο χρόνο. 

 Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ νοοφνται τελειωμζνεσ με όλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, ςτιριξθσ και 

ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο. 

 

8.2.  Πρότυπα - Κανονιςμοί 

 Θα ακολουκθκοφν τα εκνικά πρότυπα ΕΛΟΤ, οι κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΝ) και 

ελλείψει των τα πρότυπα και οι κανονιςμοί οποιαςδιποτε χϊρασ του Ε.Ο.Χ., εκτόσ αν ςτισ 

επόμενεσ παραγράφουσ κακορίηονται ςυγκεκριμζνα 

 

8.3.  Τλικά. 

 Γενικά. 

 Θα χρθςιμοποιθκοφν φφλλα και λοιπζσ διατομζσ κακαρζσ χωρίσ παραμορφϊςεισ, ατζλειεσ ι 

άλλα ελαττϊματα από το εκάςτοτε κατάλλθλο κράμα με μορφζσ και διαςτάςεισ που 

κακορίηονται ςτθν μελζτθ. Θ επιλογι του κατάλλθλου για κάκε χριςθ από άποψθ αντοχισ και 

λοιπϊν ιδιοτιτων κράματοσ από γνωςτό ειδικευμζνο προμθκευτι, αποτελεί ευκφνθ του 

αναδόχου. 
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 Βιομθχανικά προϊόντα, όπωσ βίδεσ, μπουλόνια, βφςματα ςτιριξθσ, ειδικζσ διατομζσ, μαςτίχεσ, 

παρεμβφςματα κ.λπ., κα ζχουν τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ χαρακτθριςτικά και κα 

υποβάλλονται για ζγκριςθ ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ. 

 Θ επιλογι των υλικϊν κα είναι τζτοια, ϊςτε μεταξφ τουσ να μθν αναπτφςςονται βλαπτικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ όπωσ π.χ. θλεκτρολυτικά ι γαλβανικά φαινόμενα κ.λπ. 

  

 Χάλυβασ. 

 Μαλακόσ χάλυβασ και διατομζσ. 

 Χυτοςίδθροσ για τθν καταςκευι αντιγράφων ςτο ζργο από "μαφρο" ςφυρθλατιςιμο κράμα. 

 Θλεκτρόδια, βίδεσ και λοιπά ςτοιχεία για τθν ςτιριξθ και ςφνδεςθ των καταςκευϊν κατά κανόνα 

από υλικό ίδιο με εκείνο των καταςκευϊν. 

 Βίδεσ, μπουλόνια και παξιμάδια για γενικι χριςθ απλά. 

 Εκτονοφμενα βφςματα αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που κα 

περιλαμβάνει βφςμα ανκεκτικό ςτθ ςκουριά και τθν διάβρωςθ και αφαιροφμενθ βίδα ι βιδωτό 

παξιμάδι αντίςτοιχο τθσ καταςκευισ που κα ςτθρίξει. 

 Κοπτικζσ-διατρθτικζσ βίδεσ με αντιδιαβρωτικι προςταςία. 

  

 Τλικά προςταςίασ. 

 Αςφαλτικζσ επαλείψεισ. 

 Αντιςκωριακά αςτάρια ςφμφωνα με το κεφάλαιο "Χρωματιςμοί". 

 Επιμεταλλϊςεισ ςφμφωνα με τα πρότυπα που κα επιλεγοφν. 

 

 Μεταφορά αποκικευςθ και διακίνθςθ ςτο εργοτάξιο. 

 Τα υλικά κα μεταφζρονται και κα διακινοφνται ςτο εργοτάξιο με προςοχι, για να μθν 

τραυματίηονται οι επιφάνειεσ και οι ακμζσ τουσ, προςτατευμζνα από τθν υγραςία. Τα υλικά κα 

αποκθκεφονται ςε ξεροφσ αεριηόμενουσ χϊρουσ πάνω ςε ςτθρίγματα ζτςι, ϊςτε να μθ δζχονται 
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φορτία ςε οριηόντια ι κατακόρυφθ κζςθ, να αερίηονται και να είναι προςτατευμζνα από τθν 

υγραςία και τουσ ρφπουσ του εργοταξίου. 

 Ζτοιμεσ καταςκευζσ κα προςκομίηονται λίγο πριν τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο 

προςτατευμζνεσ από κάκε φφςθσ κακϊςεισ και κα αποκθκεφονται ςε ξεροφσ αεριηόμενουσ 

χϊρουσ. 

 Εφ' όςον ηθτθκοφν δείγματα από τα υλικά τθσ παραγράφου 3.4 κα προςκομιςκοφν εγκαίρωσ για 

ζγκριςθ από τον επιβλζποντα ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο κεφάλαιο "Γενικοί όροι". 

 

8.4.  Εργαςία 

 Γενικά 

 Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ όλα τα απαιτοφμενα καταςκευαςτικά ςχζδια γενικά και 

λεπτομερειϊν, κακϊσ και οι κάκε φφςθσ υπολογιςμοί ελζγχου των καταςκευϊν π.χ. 

ανεμοπιζςεων για κουφϊματα, κ.λπ. 

 Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι των ςιδερζνιων καταςκευϊν και εφ' 

όςον χρθςιμοποιθκοφν τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ τα ςχζδια και τα λοιπά χαρακτθριςτικά τουσ 

με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ ανταπόκριςι τουσ ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να εκτελοφνται από ειδικευμζνα και ζμπειρα ςυνεργεία που κα 

διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, κατάλλθλο για τθν επεξεργαςία κάκε μετάλλου και 

κα ακολουκοφνται πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Γενικά οι μεταλλικζσ καταςκευζσ κα ςυντίκενται 

ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι και κα εκτελοφνται επί τόπου μόνο οι εργαςίεσ για τθν 

ςτιριξθ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

 Πλα τα απαιτοφμενα για τισ καταςκευζσ ςτοιχεία και μετριςεισ κα παίρνονται επί τόπου, ζτςι, 

ϊςτε να επιτυγχάνεται ακρίβεια ςτισ ςτθρίξεισ και τισ ενϊςεισ και να αποφεφγονται 

παραμορφϊςεισ και ανάπτυξθ μόνιμων τάςεων μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ ι μεταξφ 

αυτϊν και άλλων καταςκευϊν του κτιρίου. 

 

 Ππου τυχόν απαιτείται θ καταςκευι αντιγράφων υπαρχουςϊν καταςκευϊν ο ανάδοχοσ πρζπει 

να φροντίςει για τθν φωτογραφικι και ςχεδιαςτικι τεκμθρίωςθ των λεπτομερειϊν και τθν 

καταςκευι των απαιτοφμενων εκμαγείων από τα πρωτότυπα. 
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 Εφ' όςον ηθτθκοφν, κα προςκομιςκοφν δείγματα υλικϊν λιψθσ εκμαγείων. 

 

 Δείγματα. 

 Ρριν από τθν παραγγελία και καταςκευι των αντιγράφων ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει δείγματα 

των ςθμαντικότερων ςτοιχείων του ζργου (όπωσ π.χ. λεκάνθ υδρορροισ, ςτοιχεία κιγκλιδϊματοσ) 

για ζγκριςθ από τον επιβλζποντα. 

 

 Κατεργαςία - ςυνδζςεισ. 

 Θ κοπι των μετάλλων κα γίνεται με μθχανικά μζςα. Οι τομζσ κα είναι επίπεδεσ, κακαρζσ και 

ομαλζσ και δεν κα ζχουν γρζηια, αιχμζσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται τα ίδια 

εργαλεία για αςφμβατα μεταξφ τουσ μζταλλα. 

 Οι οπζσ και λοιπζσ εγκοπζσ κα γίνονται με μθχανικά μζςα με ακρίβεια και χωρίσ να 

παραμορφϊνονται τα υλικά, δεν κα ζχουν γρζηια και κα είναι κάκετεσ ςτισ πλευρζσ και 

ευκυγραμμιςμζνεσ ζτςι, ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να βρίςκονται ςτθν ςωςτι μεταξφ τουσ κζςθ. 

 Οι κολλιςεισ κα εκτελοφνται από ζμπειρουσ διπλωματοφχουσ ςυγκολλθτζσ ςφμφωνα με τα 

βρετανικά ι τα γερμανικά πρότυπα αντίςτοιχα για κάκε ςυγκολλοφμενο μζταλλο. Οι προσ 

ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ από λίπθ, ςκουριζσ, ρινίςματα, υπολείμματα εξζλαςθσ 

και επιφανειακά προςτατευτικά ςτρϊματα. Οι ραφζσ κα είναι ςυνεχείσ και κα κακαρίηονται και 

κα τροχίηονται ϊςτε να μθ διακρίνονται οι ςυγκολλοφμενεσ επιφάνειεσ. Αφανείσ ςυγκολλιςεισ 

δεν είναι ανάγκθ να τροχίηονται, αλλά κα κακαρίηονται πλιρωσ από τθν καλαμίνα. Τςιμπιματα 

επιτρζπονται μόνο όπου προβλζπονται από τθν μελζτθ ι όπου απαιτοφνται προςωρινά για 

διευκόλυνςθ τθσ ςυναρμολόγθςθσ. Οι ςυγκολλιςεισ καταςκευϊν που κα αναλάβουν φορτία 

(κιγκλιδϊματα, ςκάλεσ, γραδζλεσ κ.λπ.) κα ελζγχονται από άποψθ αντοχισ και κα δοκιμάηονται 

με πρόςφορο τρόπο. 

 Κάμψθ φφλλων και διατομϊν κα γίνεται ςε πρζςεσ, ςτράντηεσ ι με ςφυρθλάτθςθ χωρίσ να 

μειϊνεται θ αντοχι τουσ ι να αλλοιϊνεται θ μορφι τουσ. 

 Θερμικι κατεργαςία κα γίνεται ςτισ ςωςτζσ κερμοκραςίεσ με προςοχι για να μθν ελαττϊνεται θ 

αντοχι του υλικοφ και να επιτυγχάνεται θ ανακοφφιςι του από εςωτερικζσ τάςεισ. 
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 Οι αρμοί ςυναρμολόγθςθσ κα είναι ίςιοι και ευκυγραμμιςμζνοι. Σε όλα τα ςθμεία επαφισ και τισ 

βίδεσ οι επιφάνειεσ κα αςταρϊνονται με ςφραγιςτικό αςτάρι που μπορεί να χρωματιςτεί, εκτόσ 

εάν ςτθ μελζτθ προβλζπεται διαφορετικά. 

 Εφ' όςον ςτθ μελζτθ δεν προβλζπονται αρμοί ςυναρμολόγθςθσ για τθν εφκολθ και χωρίσ κίνδυνο 

ηθμιϊν μεταφορά και χειριςμό των τρθμάτων ςτο εργοτάξιο, κακϊσ και τθν εμβάπτιςι τουσ ςε 

λουτρά κατεργαςίασ, κα προβλζπονται από τον καταςκευαςτι, φςτερα από μελζτθ που κα 

εγκρίνει ο επιβλζπων ςε ςθμεία κατά το δυνατόν αφανι αλλά προςιτά ςτουσ ςυναρμολογθτζσ, 

προςτατευμζνα από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν υγραςία και χωρίσ να επθρεάηουν τθν αντοχι 

τθσ καταςκευισ. Ππου απαιτείται κα γίνονται οι απαραίτθτοι υπολογιςμοί. 

 Πλεσ οι νζεσ διατομζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι γαλβανιςμζνεσ με τθ μζκοδο του 

κερμοφ γαλβανίςματοσ 800 C. 

 

 Σοποκζτθςθ. 

 Κατά τθν τοποκζτθςθ, οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτακερά ϊςτε να αντζχουν όλα τα 

φορτία. Θα τοποκετοφνται όλα τα απαραίτθτα προςωρινά υποςτθρίγματα και αντθρίδεσ χωρίσ 

να παραβλζπτονται οι υποςτθριηόμενεσ και οι παρακείμενεσ καταςκευζσ. 

  Πλεσ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτο κτίριο κατά τρόπο αφανι με τα ςτθρίγματα που 

προδιαγράφονται ςτο κεφάλαιο αυτό. Απ' ευκείασ κάρφωμα ςε ςκυρόδεμα και οπτοπλινκοδομζσ 

δεν επιτρζπεται. Ππου απαιτείται κα χρθςιμοποιείται αποτφπωμα οδθγόσ (πατρόν) για τθν 

ςωςτι τοποκζτθςθ των ςτθριγμάτων και των αγκυρίων. 

 Πλα τα εργαλεία κα χρθςιμοποιοφνται με προςοχι και δεν κα παραμορφϊνονται τα 

τοποκετοφμενα ςτοιχεία. 

 Δεν κα οριςτικοποιοφνται ςυνδζςεισ και ςτθρίξεισ πριν ευκυγραμμιςτοφν και αλφαδιαςτοφν ςτισ 

κζςεισ τουσ όλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ, προςτατευτοφν τα αφανι τμιματα με τθν 

κατάλλθλθ επιφανειακι επεξεργαςία και γίνει ζλεγχοσ από τον επιβλζποντα. Βοθκθτικοί 

ςκελετοί, ψευτόκαςεσ και άλλεσ παρόμοιεσ καταςκευζσ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

αυτζσ. 

 Πλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ κα τοποκετοφνται ςε ελεγμζνα κακαρά και ςτζρεα υπόβακρα 

και κα ενςωματϊνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τθν ςκουριά και τθν διάβρωςθ των 

μετάλλων και λοιπϊν μεταλλικϊν ςτοιχείων. 
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 Προςταςία από ςκουριά και διάβρωςθ. 

 Ζτοιμεσ καταςκευζσ κα προςκομίηονται ανάλογα με το είδοσ τουσ, αςταρωμζνεσ ι τελικά 

χρωματιςμζνεσ προςτατευμζνεσ κατάλλθλα. 

 Πλεσ οι καταςκευζσ κα προςτατεφονται με το είδοσ τουσ, αςταρωμζνεσ ι τελικά χρωματιςμζνεσ 

προςτατευμζνεσ κατάλλθλα. 

 Πλεσ οι καταςκευζσ κα προςτατεφονται επιφανειακά από ςκουριά και διάβρωςθ. 

 Επιφάνειεσ που κα υποςτοφν επικάλυψθ πρζπει να είναι κακαρζσ από ςκουριά, γρζηια, ι λάδια. 

 Επιφανειακι προςταςία κα δζχονται και οι αφανείσ επιφάνειεσ πριν από τθ ςυναρμολόγθςθ ι 

τθν τοποκζτθςι τουσ όπωσ οι εμφανείσ επιφάνειεσ. 

 Μεταλλικά ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςε ςκυρόδεμα, τοιχοδομζσ, υποςτρϊματα 

δαπζδων και λοιπά, κα χρωματίηονται μετά από πλιρθ κακαριςμό (αμμοβολι κ.λπ.), με 

κατάλλθλο χρϊμα αςφαλτικισ βάςθσ. 

 

 Ππου κατά τθν εργαςία καταςτρζφεται θ επιφανειακι προςταςία των μετάλλων, αυτι κα 

αποκακίςταται. Θ εφαρμογι οποιουδιποτε επιφανειακοφ ςτρϊματοσ, κα γίνεται ςφμφωνα με το 

κεφάλαιο "Χρωματιςμοί" και ςυγχρόνωσ κα ελζγχονται οι ςυγκολλιςεισ και οι άλλεσ ςυνδζςεισ. 

  

 Χρωματιςμοί 

 Οι χρωματιςμοί κα γίνουν ςφμφωνα με το ςχετικό κεφάλαιο. 

 

 Γαλβάνιςμα 

 Θα εκτελείται εν κερμϊ ςφμφωνα με το S 729. Το πάχοσ του εναποτικζμενου ςτρϊματοσ πρζπει 

να ςυμφωνεί με τα αναφερόμενα ςτον πίνακα 1 του προτφπου. Τραυματιςμοί του κα 

αποκακίςτανται τοπικά με δφο χζρια ψυχροφ γαλβανίςματοσ ςφμφωνα με το BS 4652. 
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 Επικαςςιτζρωςθ. 

 Επιτρζπεται ςε μικροχλικά και εξαρτιματα ςφμφωνα με το BS 4921, Class 1/Lclass2. 

 

 Επιχρωμίωςθ.  

 Σφμφωνα με το BS 1224. Το τελείωμα ςτιλπνό, ςατινζ κ.λπ. κα κακορίηεται με ςαφινεια ςτθ 

μελζτθ. 

 

 Επιςμάλτωςθ. 

 Ρριν από τθν επιςμάλτωςθ (χρϊματα φοφρνου) τα χαλφβδινα τμιμα κα φωςφατϊνονται. Τα 

χρϊματα κα είναι εποξειδικζσ ι πολυεςτερικζσ ρθτίνεσ άριςτθσ ποιότθτασ. 

 

 Ανοδίωςθ. 

 Σφμφωνα με τα ςχετικά ελλθνικά πρότυπα. Το πάχοσ τθσ δεν κα είναι μικρότερο των 15 μ. 

 

 Ηλεκτροςτατικό χρϊμα και ποφδρεσ βαφισ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των οργανιςμϊν 

πιςτοποίθςθσ Qualicoat Class 2 και GSB Master. 

 

8.5.  Κουφϊματα αλουμινίου 

 Το ςφνολο των νζων κουφωμάτων είναι από αλουμίνιο, κερμοδιακοπτόμενα με θλεκτροςτατικι 

βαφι ςε απόχρωςθ ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 Γενικά 

 Ρρόκειται για παράκυρα και κφρεσ οποιοδιποτε τφπου και διαςτάςεων, από θλεκτροςτατικά 

βαμμζνο αλουμίνιο, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τα ςχετικά ςχζδια, υψθλισ αντοχισ, υψθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ, βιομθχανικισ καταςκευισ, προερχόμενα από πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ ΙSO 9001 παραγωγικι διαδικαςία, με διάταξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων τουσ ανάλογα με τθν 

"ςειρά" τουσ, με χριςθ ελαςτικϊν ςφράγιςθσ από  TPV - ΕPDM, απεριόριςτθσ αντοχισ, με 
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δυνατότθτα υποδοχισ διπλοφ υαλοπίνακα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, με μζγιςτο ςυντελεςτι 

κερμοπερατότθτασ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ (χρωματιςτά ι λευκοφ χρϊματοσ). Πλα τα 

κουφϊματα κα διακζτουν μθχανιςμοφσ που κλείνουν ςε πολλαπλά ςθμεία, επιπζδου αςφαλείασ 

WK3, πιςτοποιθμζνθ αεροςτεγανότθτα κατθγορίασ IV, 0,5m3/h/m2.  

 Το πλαίςιο κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ14351-1  

 Τα νζα κουφϊματα εφόςον απαιτθκεί από τθν υπάρχουςα υποδομι τοποκετοφνται ςε 

ψευτόκαςςεσ μεταλλικζσ από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. 

 Θ καταςκευι και τοποκζτθςι τουσ ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-08-03-00 "Κουφϊματα 

Αλουμινίου". 

 

8.7.  Οροφζσ από ανκυγρι γυψοςανίδα 

 Ψευδοροφζσ από ανκυγρζσ γυψοςανίδεσ καταςκευάηονται ςτουσ υγροφσ χϊρουσ. 

  Για τα υλικά των γυψοςανίδων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ 

με γυψοςανίδεσ". 

 

8.7.1 Ψευδοροφι ιςόπεδθ ι ανιςόπεδθ από γυψοςανίδεσ, άνκυγρεσ, με ςφςτθμα πιςτοποιθμζνθσ 

εταιρείασ, ςε αφανι μεταλλικό ςκελετό CD:60x27x0,6mm. 

  Για τα υλικά των γυψοςανίδων ιςχφουν τα αναφερόμενα και ςτο κεφάλαιο ‘’ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΕΣ’’ του 

παρόντοσ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με γυψοςανίδεσ".  

 Σφςτθμα: Οροφι γυψοςανίδασ πιςτοποιθμζνθσ εταιρείασ. 

 Οροφι γυψοςανίδασ κατά DIN 18168-1 αφανοφσ ιςόπεδου μεταλλικοφ ςκελετοφ. 

 Κατθγορία ανάλθψθσ φορτίου: 0,15/ ι 0,30/ ι 0,50 kN/m2 

 Σκελετόσ 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ από οριηόντιεσ γαλβανιςμζνεσ χαλφβδινεσ διατομζσ 60X27X0,6 mm κατά 

EN 14195. Οι κφριοι οδθγοί κατανζμονται και αλφαδιάηονται ςε αξονικζσ αποςτάςεισ 1200mm 

για αποςτάςεισ ςτθρίξεων 1100/ ι 650mm* από τθν φζρουςα οροφι ανάλογα με τθν κατθγορία 

ανάλθψθσ φορτίου τθσ ψευδοροφισ. Δευτερεφοντεσ οδθγοί ςυνδεδεμζνοι με ςυνδετιρεσ 
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κάκετα προσ τουσ κφριουσ οδθγοφσ ςε αξονικζσ αποςτάςεισ των 400/ι 500mm* (ανάλογα με το 

πάχοσ των γυψοςανίδων και τθν απαίτθςθ, ι όχι, πυραντίςταςθσ). Θ ςφνδεςθ ςε τοίχο γίνεται με 

περιμετρικό προφίλ 28x27x0,6mm κατά EN 14195 ςε περίπτωςθ πυραντοχισ ι ςαν οδθγόσ 

καταςκευισ. 

 Αναρτιςεισ 

 Κατθγορία ανάρτθςθσ 0,25ΚΝ 

 Ταχεία ανάρτθςθ για CD προφίλ/ ι αντικραδαςμικι ανάρτθςθ για CD προφίλ 

 Κατθγορία ανάρτθςθσ 0,40ΚΝ 

 Άμεςθ ανάρτθςθ Ρ για CD προφίλ/ ι άμεςθ αντικραδαςμικι ανάρτθςθ Ρ για CD προφίλ / ι 

άμεςθ αντικραδαςμικι ανάρτθςθ Ω για CD προφίλ / ι άκαμπτθ ανάρτθςθ Nonius κλειςτοφ τφπου 

για CD προφίλ/ ι άκαμπτθ ανάρτθςθ Nonius για CD προφίλ/ ι ςυνδετιρασ Universal για CD 

προφίλ * 

 Μόνωςθ 

 Ορυκτοβάμβακασ ι πετροβάμβακασ οικολογικόσ ςε πάχθ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ θχομόνωςθσ 

και πυραντίςταςθσ 

 Υλικό επίςτρωςθσ 

 Μονι/ ι διπλι/ ι τριπλι επίςτρωςθ γυψοςανίδων* πάχουσ 12,5/ ι 15/ ι 18/ ι 20/ ι 25mm* 

κατά EN520: 

  Αρμολόγθςθ και φινίριςμα 

 Αρμολόγθςθ και φινίριςμα γυψοςανίδων ςτισ απαιτοφμενεσ ποιότθτεσ επιφάνειασ Q1-Βαςικό 

γζμιςμα αρμοφ / ι Q2-Σφνθκεσ τελείωμα / ι Q3-Λεπτι επικάλυψθ όλθσ τθσ επιφάνειασ / ι Q4-

Σπατουλάριςμα όλθσ τθσ επιφάνειασ..  

 

8.8.  Προφυλάξεισ 

 Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των τελειωμζνων καταςκευϊν από 

επόμενεσ εργαςίεσ, όπωσ κάλυψθ με χαρτί ι άλλθ κατάλλθλθ επάλειψθ ι επικάλυψθ. 
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 Ρριν από τθν παράδοςθ του ζργου οι καταςκευζσ κα αποκαλφπτονται, κα κακαρίηονται κα 

ςτιλβϊνονται και κα παραδίδονται ςε άριςτθ κατάςταςθ. 
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9. ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ 

 

9.1      Γενικά - Αντικείμενο 

 Αποτελεί τθν προμικεια, τοποκζτθςθ  και ςτερζωςθ των υαλοπινάκων ςτα κουφϊματα του 

ζργου. 

 

9.2   Τλικά 

  

9.2.1 Ταλοπίνακεσ 

 Oι υαλοπίνακεσ κα είναι ςφμφωνοι με τθν μελζτθ με άχρωμα κρφςταλλα ςφμφωνα με τθν 

αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

 Εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΤΕΡ κωδ. 03-08-07-02: Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό. 

 Οι υαλοπίνακεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι διπλοί κερμομονωτικοί, με 

ενδιάμεςο κενό ςυνολικοφ πάχουσ 27,38mm. 

 Αποτελοφνται από υαλοπίνακα 4,0mm, εςωτερικά, κενό (argon 90%) 15mm, υαλοπίνακα 4+4 

εξωτερικά. 

 Ug = 1.0 W\m2.K, βάροσ 30,40kg/m2 
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10. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 

 

10.1.  Γενικά 

 Οι επιφάνειεσ των διαφόρων δομικϊν ςτοιχείων του ζργου εξωτερικά και εςωτερικά που δεν 

επενδφονται κα υποςτοφν επεξεργαςία και χρωματιςμό για προςταςία και διακόςμθςθ 

ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο κεφάλαιο αυτό. 

 Στισ προδιαγραφζσ αυτζσ δεν περιλαμβάνονται οι χρωματιςμοί προϊόντων που εκτελοφνται ςτο 

εργοςτάςιο υπό ειδικζσ ςυνκικεσ και πρότυπα (π.χ. ανοδιϊςεισ, θλεκτροςτατικοί χρωματιςμοί, 

επικαλφψεισ PVC, κ.λπ.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα παρζχονται από τουσ καταςκευαςτζσ ςτον 

εργοδότθ όλεσ οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ και δείγματα για τυχόν ελζγχουσ και θ 

άδεια παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν ςτο εργοςτάςιο. Για τα τελειϊματα αυτά ο ανάδοχοσ 

φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο και τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε ελάττωμα, ατζλεια ι αςτοχία 

διαπιςτωκεί από τον εργοδότθ. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν νοοφνται και παραδοτζεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ 

απαιτιςεισ τθ ςφμβαςθσ. 

 

10.2.  Πρότυπα - Κανονιςμοί 

 Ελλθνικζσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ - ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012) 

 Εφαρμοηόμενεσ ΕΤΕΡ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501+): 

 03-10-01-00: Χρωματιςμοί επιφανειϊνςκυροδζματοσ 

 03-10-02-00: Χρωματιςμοί επιφανειϊνεπιχριςμάτων 

 03-10-03-00: Αντιςκωριακι προςταςία καιχρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν 

 03-10-04-00: Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν 

 

10.3.  Τλικά 

 Πλα τα υλικά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα επιλεγοφν ςφμφωνα με τθν μελζτθ και κα 

ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τα αντικείμενα που κα χρωματιςτοφν. 

 Τα χρϊματα, τα αςτάρια και όλα τα ςχετικά με αυτά υλικά κα πρζπει να προζρχονται από τον 

ίδιο καταςκευαςτι και αν είναι δυνατόν να καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ χρωματιςμοφ 

επιφανειϊν κ.λπ. οικοδομικϊν ςτοιχείων. 

 Ο καταςκευαςτισ αυτόσ κα πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοσ και να ζχει μακρόχρονθ και 

επιτυχθμζνθ παρουςία ςτθν αγορά. 
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 Τα χρϊματα κα αποδίδουν επιφάνειεσ με αντοχι ςτισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ που 

εφαρμόηονται, το πλφςιμο με ςυνθκιςμζνα απορρυπαντικά και τα ςυνικθ αντιςθπτικά. Οι 

αποχρϊςεισ κα παραμζνουν ςτακερζσ ςτο χρόνο και το φυςικό ι τεχνθτό φωσ. 

 Χρϊματα εξωτερικισ χριςθσ πρζπει να αντζχουν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθν θλιακι ακτινοβολία 

και να είναι αντιρρυπαντικά. 

 Ο ανάδοχοσ κα επιτρζπει ςτουσ καταςκευαςτζσ των διαφόρων ςυςτθμάτων υλικϊν χρωματιςμοφ 

τον επί τόπου ζλεγχο χριςθσ των υλικϊν τουσ και τθν δειγματολθψία των προϊόντων τουσ. 

 Πλα τα υλικά χρωματιςμϊν κα προςκομίηονται κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα ςε ςφραγιςμζνα 

δοχεία και ςθμαςμζνα (ετικζτεσ) με το όνομα του καταςκευαςτι, τον τφπο του χρϊματοσ και τον 

κωδικό τθσ ςφνκεςισ του, τθν χριςθ του, τον διαλφτθ του, τθν θμερομθνία παραγωγισ και τθν 

θμερομθνία λιξθσ του, και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπει ο καταςκευαςτισ του και θ Ελλθνικι 

νομοκεςία και κα αποκθκεφονται ςε χϊρουσ με κατάλλθλεσ για τθ διατιρθςι τουσ ςυνκικεσ. Θα 

λθφκεί πρόςκετθ μζριμνα κατά τθν αποκικευςθ εφφλεκτων χρωμάτων για τθν εξάλειψθ 

κινδφνου πυρκαγιάσ. 

 Υλικά χρωματιςμϊν που ζχουν αλλοιωκεί ι ζχει περάςει ο χρόνοσ χριςθσ τουσ κα 

απομακρφνονται αμζςωσ από το ζργο. Συςκευαςίεσ μεγαλφτερεσ των 25 kg ανά δοχείο 

αποκλείονται εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων. 

 Εφ' όςον ηθτθκεί κα προςκομιςκοφν δείγματα και χρωματολόγια από κάκε ςφςτθμα 

χρωματιςμοφ των διαφόρων καταςκευϊν για ζγκριςθ από τον εργοδότθ. 

 

 

10.4.  Εργαςία 

 Γενικά 

 Εργαςίεσ χρωματιςμϊν κα εκτελοφνται ςε χρόνο και τόπο τζτοιο, ϊςτε να μθν επθρεάηονται από 

ςκόνεσ και άλλα ξζνα ςϊματα που προζρχονται από γειτονικζσ εργαςίεσ. 

 Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των υλικϊν 

χρωματιςμοφ. 

 Δεν κα καλφπτονται με χρϊματα προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν ελεγχκοφν από τον επιβλζποντα. Ο 

εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τα διαδοχικά ςτρϊματα των εργαςιϊν χρωματιςμϊν να ζχουν 

διαφορετικι απόχρωςθ για τον ευχερζςτερο ζλεγχο. 

  

 Προετοιμαςία 

 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα λαμβάνονται τα ακόλουκα μζτρα: 

 Ρροςταςία, κάλυψθ όλων των επιφανειϊν και άλλων εξαρτθμάτων που κα υποςτοφν 

διαφορετικι επεξεργαςία ι είναι τελειωμζνα. 
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 Εξαςφάλιςθ τθσ διάκεςθσ των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχριςτων μακριά από το 

εργοτάξιο. Θ απόρριψι τουσ ςτουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ και το δίκτυο λυμάτων του ζργου 

απαγορεφεται. 

 Εγκατάςταςθ ικριωμάτων που κα καλφπτουν όλουσ του κανονιςμοφσ αςφαλείασ και κα είναι 

ανεξάρτθτεσ και αυτοφερόμενεσ για να μθν υφίςτανται ηθμίεσ οι διάφοροι χρωματιςμοί και οι 

λοιπζσ γειτονικζσ καταςκευζσ. 

 Ρροεργαςία, προετοιμαςία των επιφανειϊν κα εκτελείται ωσ εξισ: 

 Κακαριςμόσ των επιφανειϊν από ςκόνθ, ςακρά και λοιπά επιβλαβι ςϊματα. 

 Ξφςιμο, τρίψιμο και λείανςθ των επιφανειϊν με κατάλλθλα μζςα, χωρίσ να αλλοιωκεί θ 

εμφάνιςι τουσ (γωνίεσ, εξοχζσ, εςοχζσ, ςκοτίεσ κ.λπ.). 

 Κακαριςμόσ των επιφανειϊν από τα κατάλοιπα τθσ προθγοφμενθσ επεξεργαςίασ με ςκοφπιςμα, 

πλφςιμο κ.λπ. 

 Ζλεγχοσ και ουδετεροποίθςθ των καρφιϊν, βιδϊν και λοιπϊν μζςων ςτιριξθσ με κατάλλθλα 

αςτάρια και αντιςκωριακά χρϊματα. 

 Ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ τθσ επιπεδότθτασ των επιφανειϊν, των ςκαςιμάτων, των ρωγμϊν και 

λοιπϊν ανωμαλιϊν, ϊςτε να μθν γίνονται αιςκθτά ελαττϊματα μετά τον χρωματιςμό. 

 Ρροεργαςία, προετοιμαςία των υλικϊν χρωματιςμοφ. 

 Πλα τα υλικά χρωματιςμϊν πριν χρθςιμοποιθκοφν κα αναμιγνφονται, αραιϊνονται κ.λπ. με τουσ 

ςυνιςτϊμενουσ διαλφτεσ ςε κακαρά δοχεία, ςτισ ορκζσ αναλογίεσ, καλά και με προςοχι ϊςτε να 

αποκτοφν τθν απαραίτθτθ εργαςιμότθτα, ομοιογζνεια, πυκνότθτα και ςυνοχι και κα 

χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο χρόνο που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ τουσ, διαφορετικά κα 

απορρίπτονται. 

 Απαγορεφονται θ ανάμιξθ ανομοιογενϊν υλικϊν και ακατάλλθλων διαλυτϊν, κακϊσ και 

κατάλοιπων χρωμάτων για τθ δθμιουργία νζων. 

 

 Εργαςία χρωματιςμϊν. 

 Ππου ςτο κεφάλαιο αυτό δεν κακορίηεται τεχνικι εφαρμογισ των χρωματιςμϊν, ο ανάδοχοσ 

μπορεί να επιλζξει κατά τθν κρίςθ του (ρολό, πινζλο, πιςτόλι κ.λπ.) τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο. Θ 

μζκοδοσ που κα επιλεγεί κα πρζπει να ςυνιςτάται από τον καταςκευαςτι του χρϊματοσ, να 

αποδίδει ομοιογενι, ομοιόχρωμθ και χωρίσ νερά επιφάνεια με πάχοσ χρϊματοσ το κατά 

περίπτωςθ ςυνιςτϊμενο. 

 Κάκε ςτρϊςθ κα εφαρμόηεται ςε επίπεδθ, γερι, ξερι, κακαρι, λεία και απαλλαγμζνθ από 

οποιοδιποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ. ςακρά, κοφφια, ςκουριά, λάδια, ςκόνεσ, ξεροφσ ι με 

πολφ ρετςίνι ρόηουσ κ.λπ.) φςτερα από τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία και κακαριςμό τθσ. 
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 Κάκε επόμενθ ςτρϊςθ κα εφαρμόηεται αφοφ ζχει ςτεγνϊςει τελείωσ θ προθγοφμενθ, ζχει 

υποςτεί τθν απαραίτθτθ κατάλλθλθ προεργαςία και ζχουν αρκεί τυχόν ατζλειεσ και αςτοχίεσ τθσ. 

 Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν ςτρϊςεων χρωματιςμϊν κάκε επόμενθ ςτρϊςθ χρϊματοσ κα είναι τθσ 

ίδιασ αντοχισ με τθν προθγοφμενθ ι ελαφρϊσ μικρότερθσ. Αποκλείεται ςτρϊςθ χρϊματοσ 

ιςχυρότερου ςτο ςφνολό του ι ιςχυρότερου διαλφτθ πάνω ςε ςτρϊςθ χρϊματοσ αςκενζςτερου 

ςτο ςφνολό του ι αςκενζςτερου διαλφτθ. 

 Ξεχειλίςματα, τρεξίματα, "μπιμπίκια", ςυρρικνϊςεισ, ςκαςίματα και γενικά κάκε είδουσ ςθμάδια 

δεν κα γίνονται δεκτά και πρζπει να αποκακίςτανται αμζςωσ. 

 Οι τελικοί χρωματιςμοί κα είναι ομοιογενείσ, λείοι και κα ζχουν τθν ίδια απόχρωςθ, αλλιϊσ δεν 

κα γίνονται δεκτοί. 

 Το ςυνεργείο που κα εκτελζςει τθν εργαςία κα καταςκευάςει δείγματα τουλάχιςτον 5 m2 από 

κάκε τφπο χρωματιςμοφ και απόχρωςθσ για ζγκριςθ τθσ απόχρωςθσ και τθσ επιφάνειασ που 

αποδίδουν από τον επιβλζποντα. 

 Ζγκριςθ για τισ τελικζσ αποχρϊςεισ κα δοκεί από τον επιβλζποντα μετά τθν καταςκευι 

δειγμάτων επί τόπου και ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου. 

 Συντθρθτικά ξφλου 

 Θα εφαρμόηονται ςε διαδοχικζσ ςτρϊςεισ με πινζλο μζχρι κορεςμοφ του ξφλινου ςτοιχείου. 

 

 Επιςκευι παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν. 

 Αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων μζχρι να ςυναντθκεί κακαρό και ανκεκτικό χρϊμα ι θ 

επιφάνεια του επιςκευαηόμενου ςτοιχείου. Θ αφαίρεςθ μπορεί να γίνει με κάψιμο, με 

διαβρωτικό ι διαλυτικό μζςο ι με ξερι αμμοβολι φςτερα από δοκιμαςτικι εφαρμογι τθσ 

μεκόδου που δεν πρζπει να προκαλζςει ηθμιά ι αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ που επιςκευάηεται και 

λιψθ των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ γειτονικϊν καταςκευϊν. (Βλζπε και άλλα κεφάλαια 

των προδιαγραφϊν αυτϊν). 

 Επιςκευι, αποκατάςταςθ και άρςθ των αιτιϊν που προκαλοφν τθν βλάβθ του χρωματιςμοφ τθσ 

επιφάνειασ του ςτοιχείου που κα χρωματιςκεί εκ νζου. 

 Επεξεργαςία τθσ επιφάνειασ του επιςκευαηόμενου ςτοιχείου και εν νζου χρωματιςμόσ τουσ 

ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο κεφάλαιο αυτό. 

 

10.5.  Προφυλάξεισ 

 Απαγορεφονται χρωματιςμοί, γενικϊσ κάτω από ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ όπωσ: 

- Αερόφερτθ ςκόνθ και λοιπά ςωματίδια. 

- Σχετικι υγραςία μεγαλφτερθ από 80% 

- Ρολφ κρφεσ ι και υγρζσ επιφάνειεσ (π.χ. εξωτερικζσ τοίχοι, μεταλλικά ςτοιχεία). 
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 Εκτόσ αν ζχουν λθφκεί όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων 

ςυνκθκϊν και φςτερα από ζγκριςθ του επιβλζποντα. 

 Τελειωμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται από "πιτςιλίςματα", χτυπιματα, κ.λπ. μζχρισ ότου 

παραδοκεί το ζργο ςε άριςτθ κατάςταςθ. Επιφάνειεσ που ζχουν υποςτεί και τθν παραμικρι 

φκορά ι παρουςιάηουν ατζλειεσ κα αναχρωματίηονται. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ χρωμάτων που κατά τθν διάρκεια τθσ εφαρμογισ τουσ είναι τοξικά ι 

απαιτοφν τθν χριςθ διαλυτϊν ι παράγουν επικίνδυνα πτθτικά αζρια ςτο εςωτερικό του κτιρίου. 

 Στισ χρωματιηόμενεσ περιοχζσ κα τοποκετοφνται πινακίδεσ με τθν ζνδειξθ "προςοχι χρϊματα" 

και αν είναι ανάγκθ κα αποκλείονται εντελϊσ με κατάλλθλα εμπόδια. 

 Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και του 

ζργου. Ο εργοδότθσ μπορεί να επιβάλλει πρόςκετα μζτρα αςφάλειασ και να διακόψει τισ 

εργαςίεσ μζχρι τθν λιψθ τουσ χωρίσ πρόςκετθ απαίτθςθ του αναδόχου. 

 

 

 

10.6. Στισ προδιαγραφζσ αυτζσ δεν περιλαμβάνονται οι χρωματιςμοί προϊόντων που εκτελοφνται ςτο 

εργοςτάςιο υπό ειδικζσ ςυνκικεσ και πρότυπα (π.χ. ανοδιϊςεισ, θλεκτροςτατικοί χρωματιςμοί, 

επικαλφψεισ PVC, κ.λπ.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα παρζχονται από τουσ καταςκευαςτζσ ςτον 

εργοδότθ όλεσ οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ και δείγματα για τυχόν ελζγχουσ και θ 

άδεια παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν ςτο εργοςτάςιο. Για τα τελειϊματα αυτά ο ανάδοχοσ 

φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο και τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε ελάττωμα, ατζλεια ι αςτοχία 

διαπιςτωκεί από τον εργοδότθ. 
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11.    ΜΟΝΩΕΙ  

 

11.1. Αντικείμενο  

 Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτοφ είναι οι μονϊςεισ (ςτεγάνωςθ και κερμομόνωςθ) των δομικϊν 

ςτοιχείων του ζργου. 

 

11.2. Πρότυπα - Κανονιςμοί 

Θα εφαρμοςκοφν γενικά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 396, 450, 514, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, ςυμπλθρωμζνα από 

αντίςτοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ κωδ. ΕΤΕΡ 03-06-01-02: Στεγανοποιιςεισ, 03-06-02-02: 

Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων, 03-06-02-01: Θερμομονϊςεισ δωμάτων, ςυμπλθρωμζνα από 

αντίςτοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

11.3.1.  Ελαςτομερζσ αςφαλτικό γαλάκτωμα  

Ελαςτομερζσ αςφαλτικό γαλάκτωμα, προδιαγραφζσ ASTM-D-1227, και ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ. 

Το αςφαλτικό γαλάκτωμα εφαρμόηεται με ψικτρα ι ρολό. 

Θ υγρομόνωςθ κα εφαρμόηεται ςε καλά κακαριςμζνεσ και ςτεγνζσ επιφάνειεσ ςκυροδζματοσ 

διαφορετικά κα εκτελοφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων αυτϊν 

εργαςίεσ, π.χ. κα καταςκευάηεται ςτρϊςθ εξομάλυνςθσ και λοιπζσ επιςκευζσ από τςιμεντοκονίεσ 

ι άλλα ενδεδειγμζνα υλικά. 

Επαλείψεισ μονωτικϊν υλικϊν είτε εν κερμϊ, είτε εν ψυχρϊ, κα εκτελοφνται ςε επιφάνειεσ όπωσ 

ςτθν παραπάνω παράγραφο και ςφμφωνα πάντοτε με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ των υλικϊν ωσ 

προσ τον τρόπο, τισ αναλογίεσ και τον αρικμό των ςτρϊςεων που κα εφαρμοςκοφν και 

τουλάχιςτον ςε δφο ςτρϊςεισ. 

 

11.3.2  τεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ και τςιμεντοειδι επιχρίςματα 

Ρρόκειται για πρόςμικτα ςκυροδζματοσ μείωςθσ υδατοπερατότθτασ και επικαλυπτικά τοίχων και 

οροφϊν. 

Τοποκετοφνται κατά τθν ανάμιξθ του ςκυροδζματοσ ςε αναλογία ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

προδιαγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ ι επιχρίουν επιφάνειεσ 

ςκυροδζματοσ. Ιςχφει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
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11.3.3  Θερμικι απομόνωςθ οροφϊν και δαπζδων με φφλλα εξθλαςμζνου πολυςτυρζνιου ΧPS ι EPS 

80. 

 Τοποκετοφνται ςτο δϊμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ ΚΕΝΑΚ. Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτθν κωδ. 03-06-02-01. 

 

11.3.4  Φράγματα υδρατμϊν από ςυνκετικά υλικά με φφλλα πολυαικυλενίου πάχουσ 0,40 mm. 

 Τοποκετοφνται ςτο δϊμα, ςτισ πλάκεσ επί εδάφουσ και όπου αλλοφ παρουςιάηονται ςτα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα φφλλα ζχουν πάχοσ 0,4mm κατ’ ελάχιςτον 

και διαςτρϊνονται με επικάλυψθ τουλάχιςτον 20cm ανά φφλλο.  

 

11.3.5  Γεωυφάςματα μθ υφαντά, βάρουσ 155 gr/m2 

 Τα φφλλα ζχουν βάροσ 155gr/m2 και διαςτρϊνονται με επικάλυψθ τουλάχιςτον 20cm ανά 

φφλλο.  

 

11.3.6  Επιςτρϊςεισ με Μεμβράνθ από αςφαλτο - πολυπροπυλζνιο (APP), οπλιςμζνθ με 

υαλοπλζγματα ι πολυεςτερικζσ ίνεσ 

 Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν κωδ. 03-06-01-01. 

 

11.3.7  Θερμομόνωςθ κάκετων επιφανειϊν (τοίχοι) 

 Ωσ ςφςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ τφπου με γραφιτοφχο πολυςτερίνθ 

 Γενικά 

Ζγχρωμο επίχριςμα βαςικισ ςτρϊςθσ - φινιρίςματοσ βάςθ χρϊματοσ που κα επιλεγεί επί τόπου 

από το αντίςτοιχο χρωματολόγιο τθσ εταιρείασ. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν ςτοιχεία ςκυροδζματοσ, θ μόνωςθ τοποκετείται εξωτερικά και 

ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία για το ζγχρωμο επίχριςμα με τθν προςκικθ πλζγματοσ  ανάμεςα 

από το πεταχτό και τθν βαςικι ςτρϊςθ. 

 

5.12.2 Τπόβακρο - Προετοιμαςία επιφάνειασ  

Ρρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι θ επιφάνεια του τοίχου είναι κακαρι χωρίσ ςκόνθ και λοιπζσ 

ανεπικφμθτεσ ουςίεσ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςε τυχόν υπάρχουςεσ ρωγμζσ ι 

ακάλυπτουσ αρμοφσ.  
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5.12.3 Διαδικαςία εφαρμογισ  

Για εφαρμογι με το χζρι: Αναμιγνφεται και αναδεφεται όλο το υλικό τθσ ςυςκευαςίασ με 6.3L 

κρφο νερό για περίπου 2 λεπτά. Θ αναλογία του μίγματοσ ςκόνθσ και νεροφ είναι 4:1. Μετά τθν 

πρϊτθ ανάδευςθ αφινουμε λίγο το υλικό να κάτςει για περίπου 3 λεπτά. Στθν ςυνζχεια το 

αναδεφουμε πάλι για ζνα λεπτό. Ο χρόνοσ προετοιμαςίασ του μίγματοσ δεν πρζπει να ξεπερνάει 

τα 60 λεπτά ςε κερμοκραςία περίπου 20οC. Σφμφωνα με το πρότυπο DIN 18550, οι εργαςίεσ 

προετοιμαςίασ του υλικοφ δεν πρζπει να γίνονται όταν θ κερμοκραςία αζρα ι τθσ τοιχοποιίασ 

είναι κάτω από 5οC.  

Για εφαρμογι με μθχανι: υκμίηεται αρχικά θ παροχι νεροφ ςτα 260L/h περίπου. Στθ ςυνζχεια 

και αφοφ δοφμε τθν ςυμπεριφορά του υλικοφ ςτισ υπάρχοντεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ 

αυξομειϊνουμε λίγο τθν παροχι νεροφ, ϊςτε να επιτφχουμε τθν ιδανικι αναλογία μίγματοσ. Τα 

εξαρτιματα τθσ μθχανισ πρζπει να κακαρίηονται μετά από κάκε χριςθ. H χριςθ γίνεται με 

μθχανζσ ςυνεχοφσ ανάδευςθσ και άντλθςθσ, με εξοπλιςμό αντλίασ και ςυςκευι δευτερογενοφσ 

ανάδευςθσ. 

Εφόςον προετοιμαςτεί το μίγμα, το εφαρμόηουμε ς’ ζνα ςτρϊμα περίπου 4-5mm, και 

προςζχουμε να δθμιουργιςουμε μια ενιαία λεία επιφάνεια χωρίσ ανωμαλίεσ. Στθ ςυνζχεια 

εγκιβωτίηουμε το πλζγμα ςε όλθ τθν απαιτοφμενθ επιφάνεια και προςζχουμε ιδιαίτερα το 

πλζγμα να είναι μθν εγκιβωτιςτεί πολφ βακειά ςτο υλικό. Γενικά το πλζγμα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνο το πολφ 1-2mm πριν το εξωτερικό ςτρϊμα του τελικοφ επιχρίςματοσ.   

 

 Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν κωδ.  03-06-02-02. 

 

11.4. Δείγματα 

 Θα προςκομιςκοφν δείγματα 200x300 mm ι ζνα τεμάχιο από όλα τα υλικά και κάκε διακζςιμθ 

πλθροφορία για αυτά από τον καταςκευαςτι τουσ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ 

καταλλθλότθτά τουσ και να εγκρικεί θ χριςθ τουσ. 

 

11.5.  Εργαςία 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από ειδικευμζνα και ζμπειρα (τουλάχιςτον 10ετοφσ εμπειρίασ) 

ςυνεργεία φςτερα από τθν καταςκευι ςχετικϊν δειγμάτων όπου κα εγκρικοφν από τον 

εργοδότθ. 
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12. MΕΣΑΛΛΙΚΕ ΦΕΡΟΤΕ  ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

12.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για τθν μελζτθ και τθν καταςκευι των μεταλλικϊν καταςκευϊν ιςχφουν οι παρακάτω κανονιςμοί :  

12.1.1 Μελζτθ, διαςταςιολόγθςθ και καταςκευι:  

- Ευρωκϊδικασ 3 Υπολογιςμόσ καταςκευϊν από χάλυβα  

- Ε.Α.Κ. 2000  Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 

- Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Φόρτιςθσ Δομικϊν Ζργων (1945)  

- ENV 1090  Εκτζλεςθ χαλφβδινων καταςκευϊν 

- DIN 18800  Σιδθρζσ καταςκευζσ 

- DIN 18801  Σιδθρζσ οικοδομικζσ καταςκευζσ 

- DIN 18808  Σιδθρζσ οικοδομικζσ καταςκευζσ 

- DIN 4114  Σιδθρζσ καταςκευζσ 

- DIN 1050  Καταςκευζσ από χάλυβα 

- DIN 1055  Φορτία ανζμου και χιονιοφ 

 

12.1.2 Εργαςίεσ Κοπισ: 

- DIN 2310 Θερμικι κοπι 

 

12.1.3 υνδζςεισ με ςυγκολλιςεισ: 

- DIN 8563 Εξαςφάλιςθ ποιότθτασ εργαςιϊν ςυγκολλιςεων 

- DIN 8560 Ζλεγχοι ςυγκολλθτϊν 

- EN 499  Αναλϊςιμα ςυγκολλιςεων 
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- EN 1011 Συγκολλιςεισ - Συςτάςεισ για ςυγκόλλθςθ μεταλλικϊν υλικϊν 

- EN 13479 Αναλϊςιμα ςυγκολλιςεων 

- Ραράρτθμα Ρ9 παρ. 9.8 του Νζου Κανονιςμοφ Χαλφβων Σκυροδζματοσ  

  (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) 

- DIN 1913 αβδωτά θλεκτρόδια για ςυνδετικζσ ςυγκολλιςεισ χάλυβα 

- DIN 8551 Ρροετοιμαςία ραφισ ςυγκολλιςεωσ, μορφζσ αρμϊν ςε χάλυβα 

- DIN 8557 Ρρόςκετα ςυγκόλλθςθσ για τθν «με κόνι» ςυνδετικι ςυγκόλλθςθ 

- DIN 8559 Ρρόςκετα ςυγκόλλθςθσ για τθ ςυγκόλλθςθ με προςτατευτικό αζριο 

- DIN 32522 Κόνισ ςυγκολλιςεωσ για ςυγκόλλθςθ με κόνι  

- DIN32526 Ρροςτατευτικό αζριο για ςυγκολλιςεισ 

 

12.1.4 Τλικά και Ανοχζσ: 

- EN 10020 Οριςμόσ και ταξινόμθςθ κατθγοριϊν χάλυβα 

- EN 10025 Δομικοί χάλυβεσ κερμισ εξζλαςθσ 

- EN 10079 Οριςμόσ προϊόντων χάλυβα 

- ΕΝ 10210 Θερμικϊσ επεξεργαςμζνεσ κοιλοδοκοί από μθ κραματικό λεπτόκοκκο  

 δομικό χάλυβα 

- ΕΝ ISO10666 Κοχλίεσ διάτρθςθσ με ςπείρωμα ςπειροτόμου κοχλία  

- DIN 17100 Γενικοί δομικοί χάλυβεσ 

 

- DIN 17119 Συγκολλθτζσ κοιλοδοκοί ψυχρισ εξζλαςθσ τετραγωνικισ και ορκογωνικισ  

    διατομισ. 

- DIN 17120 Συγκολλθτοί ςωλινεσ από γενικοφσ δομικοφσ χάλυβεσ. 
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- DIN 17121 Σωλινεσ χωρίσ ραφι από γενικοφσ δομικοφσ χάλυβεσ. 

- DIN 18203 Ανοχζσ διαςτάςεων ςε οικοδομικά ζργα 

- DIN  4420 Ικριϊματα εργαςίασ και αςφαλείασ 

 

12.1.5 Αντιδιαβρωτικι προςταςία: 

- EN ISO 12944 Αντιςκωριακι προςταςία χαλφβδινων καταςκευϊν 

    προςτατευτικζσ επιςτρϊςεισ και ςυςτιματα χρωμάτων  

- EN ISO 1461 Θερμό γαλβάνιςμα δι’ εμβαπτίςεωσ, διαμορφωμζνων  

    ςιδθρϊν και χαλφβδινων ςτοιχείων 

- EN ISO 1513 Χρϊματα και βερνίκια 

- EN ISO 1514 Χρϊματα και βερνίκια 

- EN ISO 8501 Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν  

    εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων 

- EN ISO 8504 Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν  

    εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων 

- EN ISO14713 Αντιδιαβρωτικι προςταςία ςιδιρου 

    και χάλυβοσ καταςκευϊν  

- BS 5493 Μζκοδοσ εφαρμογισ προςτατευτικϊν επικαλφψεων ζναντι  

    διάβρωςθσ για ςίδθρο και χαλφβδινεσ καταςκευζσ  

- EN ISO11124 Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν  

    εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων 

- EN ISO11125 Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν  

    εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων 
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- EN ISO11126 Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν  

    Εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων 

- UNE 23-093-81  Fire resistance test of structures and elements of construction. 

- DIN 55298 Ρροςταςία ςιδθρϊν οικοδομικϊν καταςκευϊν από διάβρωςθ, με επαλείψεισ & 

επιχρίςεισ (οργανικζσ & μεταλλικζσ βαφζσ).  

 

Ενδεχόμενθ εφαρμογι εναλλακτικϊν εγκεκριμζνων επίςθμων Κανονιςμϊν και καταςκευαςτικϊν 

Ρροτφπων μπορεί να γίνει μόνο από τεκμθριωμζνο ζγγραφο αίτθμα του Αναδόχου και φςτερα από 

ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

υςτιματα και εξαρτιματα αγκφρωςθσ 

Γενικά προβλζπεται θ χρθςιμοποίθςθ χθμικϊν αγκυρίων, ϊςτε να αποφευχκεί θ διατάραξθ του 

ιςτοφ των ςτοιχείων του ςκυροδζματοσ ςτα οποία εμπθγνφονται. Για τα επιτρεπόμενα φορτία και 

τισ αποςτάςεισ των αγκυρίων ιςχφουν οι οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, ςφμφωνα με τισ 

αντίςτοιχεσ άδειεσ εφαρμογισ. 

 

12.2 ΥΛΙΚΑ 

12.2.1 Γενικά : 

Πλα τα υλικά και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι :  

- καινοφρια και αρίςτθσ ποιότθτασ 

- τυποποιθμζνα προϊόντα χωρίσ ελαττϊματα, κακϊςεισ και παραμορφϊςεισ  

- με ποιότθτα, διαςτάςεισ και βάρθ που προβλζπονται από τθν μελζτθ και τα ςχζδια, τ ουσ 

Κανονιςμοφσ και τα Ρρότυπα κακϊσ και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφι.  

- Να ςυνοδεφονται από τα ανάλογα και κατάλλθλα πιςτοποιθτικά.  
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Τα υλικά και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Υλικά ι εξοπλιςμόσ τα 

οποία είναι μθ ικανοποιθτικά, ελαττωματικά ι ανεπαρκι κα απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία.  

Ιδιαίτερα επιςθμαίνεται θ ποιότθτα των ςυνδζςεων των μεταλλικϊν ςτοιχείων. Κοχλίεσ  και 

αναλϊςιμα ςυγκολλιςεων πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον τφπο τθσ ςφνδεςθσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 

 

Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται ςτο ζργο ςυςκευαςμζνα, προςτατευμζνα με περιτφλιγμα, με 

πιςτοποιθτικά και ςιμανςθ όπωσ προβλζπουν τα ςχετικά πρότυπα και κα ελζγχονται κατά τθν 

είςοδό τουσ ότι πρόκειται για εγκεκριμζνα υλικά τα οποία είναι καινοφργια και  βρίςκονται ςε 

άριςτθ κατάςταςθ. 

 

12.2.2 Ποιότθτα χάλυβα : 

- Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 3 με ποιότθτα 

χάλυβα S235 κατά EN10025 (RSt 37,  RSt 44, St 52.3 κατά DIN 17100). 

- Οι κοχλίεσ ςφνδεςθσ των τεμαχίων μεταξφ τουσ κα είναι υψθλισ αντοχισ ποιότθτασ 4,6 ζωσ 10,9. 

Οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τθν παράγρ. 6.5 του Ευρωκϊδικα 

3. Τουσ κοχλίεσ ςυνοδεφουν ροδζλλεσ πάχουσ 8 mm μεταξφ του περικόχλιου και του 

ςπειρϊματοσ. 

  

12.2.3 υνδετικό υλικό : 

- Το ςυνδετικό υλικό (κοχλίεσ, περικόχλια, παράκυκλοι κλπ) κα είναι υψθλισ αντοχισ, 

ποιότθτασ 8.8 και 10.9 ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 3, γαλβανιςμζνο εν κερμϊ, με  μετρικό 

ςπείρωμα κατά ISO, με διαςτάςεισ προδιαγραφζσ και ποιότθτα ςφμφωνα με τα ςχζδια και 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, και κα φζρει ςιμανςθ τθσ εταιρίασ καταςκευισ.  

- Οι κοχλίεσ για τθν ςτερζωςθ των υαλοπινάκων κα είναι θλεκτρολυτικά γαλβανιςμζνοι 

αυτοδιάτρθτοι κοχλίεσ (Self-Drilling Screws)  6.3  50 mm με ροδζλα ςτεγανοποίθςθσ 

(μεταλλοπλαςτικι)  19 mm. 

- Οι αυτοδιάτρθτοι κοχλίεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ποιότθτα ςκλθρυμζνο 

χάλυβα κατά DIN 7504, με ποιότθτα υλικοφ κατά SAE 1018 SGZ με ενδεικτικζσ τάςεισ 
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εφελκυςμοφ 17 kN και διάτμθςθσ 13 kN, με ελάχιςτο πάχοσ γαλβανίςματοσ 10 μmm και κα 

εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικι διείςδυςθ χωρίσ να ‘ςχίηουν’ τα μεταλλικά ςτοιχεία του 

ςκελετοφ. 

- Θ ροδζλα ςτεγανοποίθςθσ κα αποτελείται από μεταλλικό γαλβανιςμζνο παράκυκλο πάχουσ 

1 mm με ελάχιςτο πάχοσ γαλβανίςματοσ 10 μmm. Στον μεταλλικό παράκυκλο κα ζχει 

εργοςταςιακά προςαρμοςτεί ελαςτικό παρζμβυςμα από EPDM πάχουσ 3 mm.  

- Θ κεφαλι του κοχλία κα είναι εξάγωνο 3/8 με ςιμανςθ τθσ εταιρίασ καταςκευισ.  

 

12.3 Καταςκευή και κατεργαςία 

12.3.1 Γενικά 

 Τα μεταλλικά ςτοιχεία πρζπει να καταςκευάηονται ςτο εργοςτάςιο (μθχανουργείο) και να 

μεταφζρονται ςτο ζργο ζτοιμα για τοποκζτθςθ.  

 Τα μικθ των αυτοτελϊν ςτοιχείων (π.χ. δοκοί) πρζπει γενικά να είναι μονοκόμματα, όπωσ 

εμφανίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Συνδζςεισ (ματίςματα) με θλεκτροςυγκόλλθςθ 

μικρότερων μθκϊν για τον ςχθματιςμό του ολικοφ μικουσ ενόσ αυτοτελοφσ ςτοιχείου, 

επιτρζπονται μόνον εφόςον αυτό προβλζπεται από τθ μελζτθ για καταςκευαςτικοφσ λόγουσ 

ι αν δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτο εμπόριο τα απαιτοφμενα μικθ διατομϊν ι ελαςμάτων και 

υπό τισ εξισ προχποκζςεισ : 

 α) Να ςυντάςςονται και να υποβάλλονται από τον Εργολάβο οι υπολογιςμοί και τα ςχζδια 

τθσ διαμόρφωςθσ των ςυνδζςμων, ςφμφωνα πάντα με τουσ Κανονιςμοφσ.  

 β) Να εγκρίνεται θ ςφνδεςθ από τον Εργοδότθ.  

 Οπωςδιποτε δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ υπολοίπων (ρεταλιϊν) για το ςχθματιςμό 

ςτοιχείων μεγαλφτερου μικουσ. 

 Τα τελειϊματα (φινιρίςματα) κάκε μεταλλικισ καταςκευισ πρζπει να είναι επιμελθμζνα, 

ζςτω και αν αυτό δεν ζχει ςθμαςία για τθν αντοχι και τθ ςτατικι επάρκεια ι ζςτω και αν 

αφοροφν τμιματα τθσ καταςκευισ που πρόκειται να καλυφκοφν με άλλεσ καταςκευζσ, ϊςτε 

να μθ φαίνονται. Τα άκρα και οι ακμζσ των ελαςμάτων και των λοιπϊν ςτοιχείων πρζπει να 

είναι γωνιαςμζνα και τροχιςμζνα. Δεν επιτρζπεται να υπάρχουν γρζηια, ακμζσ ανϊμαλεσ 

λόγω διαφόρων αιτιϊν (π.χ. κοπι με οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίεσ.  
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 Τα πιο πάνω αφοροφν όλα τα ςτοιχεία και όλεσ τισ κζςεισ τθσ καταςκευισ.  

 

12.3.2 Εργαςίεσ κοπισ και ευκυγράμμιςθσ 

 Ο μορφοχάλυβασ χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα (κοινόσ) πρζπει να κόβεται με 

φλόγα, ψαλίδια ι πριόνια. Θ κοπι με φλόγα άλλων υλικϊν, εκτόσ μορφοχάλυβα χαμθλισ 

περιεκτικότθτασ, κα επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ του Μθχανικοφ, θ δε μζκοδοσ 

κοπισ πρζπει να φαίνεται ςτα ςχζδια του Εργολάβου. Θ φλόγα δεν πρζπει να υπερκερμαίνει 

το παρακείμενο μζταλλο κατά τθν κοπι. 

 Για τθν κακοδιγθςθ τθσ φλόγασ πρζπει να χρθςιμοποιείται εγκεκριμζνοσ μθχανικόσ οδθγόσ.  

 Οι επιφάνειεσ κοπισ με φλόγα πρζπει να υφίςτανται κατεργαςία μζχρι να αποκαλυφκεί το 

υγιζσ μζταλλο με κοπίδι, ςβουράκι ι τορνάριςμα. 

 Τα χείλθ των εγκοπϊν των ραφϊν ςυγκόλλθςθσ πρζπει να υφίςτανται τθν κατάλλθλθ 

προεργαςία, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ υποπαραγράφου 4.3.5.  

 Πλεσ οι ακμζσ επιφανειϊν κοπισ πρζπει να είναι αποςτρογγυλεμζνεσ με εγκεκριμζνα μζςα, 

λείεσ και χωρίσ εγκοπζσ. 

 Θ κοπι πρζπει να εκτελείται προςεκτικά και όλα τα τμιματα των καταςκευϊν, τα οποία κα 

είναι ορατά πρζπει να είναι άψογα τελειωμζνα. Οι εςωτερικζσ εγκοπζσ πρζπει να 

φιλτράρονται πριν κοποφν. Εάν απαιτείται ευκυγράμμιςθ τεμαχίων, κα πρζπει να εκτελείται 

με τρόπο που να μθν τραυματίηεται το μζταλλο. Οξείεσ γωνίεσ κάμψθσ και κφρτωςθσ κα 

αποτελοφν αιτία για τθν απόρριψθ του υλικοφ. 

- Θ διάτρθςθ όλων των καταςκευϊν κα γίνει με δράπανα. Για πάχθ μζχρι 12 mm επιτρζπεται 

θ χριςθ πρεςςϊν (ηουμπάδων) για τθ διάτρθςθ. Διάνοιξθ οπϊν με χριςθ οξυγόνου 

απαγορεφεται. 

- Θ ςυναρμολόγθςθ των τεμαχίων μεταξφ τουσ, προκειμζνου να θλεκτροςυγκολλθκοφν, κα 

γίνεται ςε μεταλλικό δάπεδο εργαςίασ, απόλυτα οριηοντιωμζνο με αλφάδι. Συναρμολόγθςθ 

ςε μθ αλφαδιαςμζνο δάπεδο δεν επιτρζπεται. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναρμολόγθςθσ 

τεμαχιϊν μεταξφ τουσ, προκειμζνου να θλεκτροςυγκολλθκοφν, πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθν εφαρμογι τουσ, ϊςτε αν υπάρχουν διάκενα, το μζγεκόσ τουσ να είναι εντόσ 

των επιτρεπομζνων ορίων του Κανονιςμοφ (παράγρ. 6.6 του Ευρωκϊδικα  3). 
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- Απαγορεφεται να προθγθκεί πρόςκετθ ζνταςθ ςτθν μεταλλικι καταςκευι όταν 

ςυναρμολογείται. 

- Θ χριςθ λυχνίασ κοπισ (οξυγόνου) επιτρζπεται μόνο όταν το μζταλλο που κα κοπεί, δεν 

υπόκειται ςε ζνταςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κοπισ. 

- Ολεσ οι ςυνδζςεισ μεταξφ των μεταλλικϊν ςτοιχείων (ςυγκολλιςεισ και κοχλιϊςεισ), πρζπει 

να καταςκευαςκοφν ζτςι ϊςτε, να μεταβιβάηουν τισ μζγιςτεσ δυνάμεισ που μποροφν να 

αναλάβουν οι ςυνδεόμενεσ ράβδοι. 

- Οι οπζσ για τισ κοχλιϊςεισ κα ζχουν διάμετρο 2 mm το πολφ μεγαλφτερθ από τθ διάμετρ ο 

των κοχλιϊν. Οι οπζσ δεν κα διανοίγονται οφτε κα διευρφνονται με τιξθ.  

- Το ςπείρωμα των κοχλιϊν κα ζχει τόςο μικοσ ϊςτε να μπορεί να γίνει θ ςφςφιγξθ των 

περικοχλίων, χωρίσ όμωσ να ειςζρχεται μζςα ςτισ οπζσ των ελαςμάτων.  

- Επιτρζπεται ανοχι 0.80 mm ςτο ςυνολικό μικοσ, μελϊν με διαμορφωμζνα υπό γωνία άκρα. 

Θ ανοχι αυτι ανζρχεται ςε 1.50 mm για μζλθ μικουσ μζχρι 10.00 mm και ςε 3.00 mm για 

μζλθ μεγαλφτερα των 10.00 mm. 

 

12.3.3 Κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ 

 Πλεσ οι οπζσ κοχλιϊν πρζπει να είναι κυλινδρικζσ, εκτόσ αν κακορίηεται διαφορετικά ςτα 

ςχζδια. Οι οπζσ πρζπει να είναι κάκετεσ ςτισ επιφάνειεσ των μελϊν, με χείλθ χωρίσ γρζηια ι 

άλλεσ ανωμαλίεσ. 

 Οπζσ ςε μζλθ με πάχοσ μεγαλφτερο από είκοςι πζντε (25) χιλςτ. Ρρζπει να διανοίγονται με 

τρυπάνια, ενϊ οπζσ ςε λεπτότερα μζλθ κα διανοίγονται με κοπτικό πρεςςαριςτό ι τρυπάνι 

ςτθν τελικι διάμετρο. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των οπϊν πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν τθσ παράγρ. 4.2. 

 Θ διάμετροσ των οπϊν δεν πρζπει να είναι πάνω από ζνα και μιςό (1,5)χλςτ. μεγαλφτερθ 

από τθν ονομαςτικι διάμετρο του κοχλία, εκτόσ αν μικρότερεσ ανοχζσ κακορίηονται ςτα 

ςχζδια ι προδιαγράφεται ςτον ιςχφοντα κϊδικα.  

 Ππου προδιαγράφεται διάτρθςθ και εντόρνευςθ, θ εργαςία αυτι κα πρζπει να γίνεται μετά 

από μοντάριςμα των μερϊν. Μθ κυκλικζσ οπζσ κα πρζπει να διανοίγονται με 

εργαλειομθχανι. Διάνοιξθ με τιξθ δεν επιτρζπεται.  

12.3.4 Μθχανικι μόρφωςθ επιφανειϊν 
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 Μζλθ με μορφωμζνθ επιφάνεια πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ κεωρθτικζσ γραμμζσ, χωρίσ 

ςυςτροφζσ, κυρτϊςεισ και ανοικτοφσ αρμοφσ. Σε μορφωμζνεσ επιφάνειεσ για τισ οποίεσ ο 

τφποσ μόρφωςθσ δεν φαίνεται ςτα ςχζδια, ο τφποσ αυτόσ κα πρζπει να είναι ο πλζον 

ενδεδειγμζνοσ για το τμιμα ςτο οποίο εφαρμόηεται, και να είναι ςυνικουσ τραχφτθτασ ι 

τραχφσ. Σε επιφάνειεσ με ςυνικθ μόρφωςθ πρζπει  να δθμιουργοφνται λείεσ επιφάνειεσ, κα 

είναι όμωσ επιτρεπτά ελαφρά ίχνθ εργαλείων.  

 Για τραχεία μόρφωςθ επιφανειϊν, κα απαιτείται μόνο τραχεία μθχανικι κατεργαςία, ικανι 

να παράγει επίπεδο επιφάνεια που να ανταποκρίνεται ςτισ κεωρθτικζσ διαςτάςεισ.  

 Γενικά, ςυνικθσ μόρφωςθ επιφάνειασ κα απαιτείται ςε επιφάνειεσ μόνιμθσ επαφισ όπου 

απαιτείται ςυνεκτικι ςφνδεςθ, θ δε τραχεία μόρφωςθ επιφάνειασ κα απαιτείται ςε όλεσ τισ 

άλλεσ μθχανικά κατεργαςμζνεσ επιφάνειεσ. 

 Ολεσ οι ςυνδζςεισ πρζπει να πλανίηονται, τροχίηονται ι να υποβάλλονται ςε μθχανικι 

κατεργαςία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςυνεκτικι και καλι ςφνδεςθ.  

 

12.3.5 υγκόλλθςθ και διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ  

α) Ρεριγραφι 

 Οι ςυγκολλιςεισ κα γίνονται δια χειρόσ με τόξο και με θλεκτρόδια με προςτατευτικι 

επικάλυψθ (Shielded metal arc welding process), ι με αυτόματθ ςυςκευι βυκιςμζνου τόξου 

(Submerged arc process), εκτόσ αν προδιαγράφεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ και ςτισ Ειδικζσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Για ειδικζσ περιπτϊςεισ, και φςτερα από προθγοφμενθ ζγκριςθ του 

Μθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ μπορεί να εφαρμόηει και άλλεσ αυτόματεσ μεκόδουσ ςυγκόλλθςθσ, 

όπωσ είναι θ μζκοδοσ «Electroslag” ι θ μζκοδοσ τόξου με προςταςία με αζρια (gas metal 

arc), περιλαμβανομζνθσ τθσ μεκόδου «Gas shielded fluxcore welding”. Συγκόλλθςθ με τθ 

μζκοδο «Fluxore without gas-shielding” δεν κα επιτρζπεται. Αυτόματθ ςυγκόλλθςθ πρζπει 

να εφαρμόηεται όπου είναι δυνατόν. 

 Θ ςυγκόλλθςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν για τουσ διάφορουσ τφπουσ εργαςίασ πρζπει να 

είναι όπωσ προδιαγράφεται εδϊ ι όπωσ προδιαγράφεται ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ παράγρ. 

4.2 ι ςε άλλουσ ιςοδφναμουσ εγκεκριμζνουσ Κϊδικεσ.  

β) Ρροετοιμαςία για τθ ςυγκόλλθςθ και διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ  
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 Τα μζλθ που πρόκειται να ςυγκολλθκοφν πρζπει να είναι κομμζνα ακριβϊσ ςτισ 

απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ, με τα άκρα τουσ κομμζνα με φλόγα ι μθχανικά, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτον απαιτοφμενο τφπο ςυγκόλλθςθσ και να επιτρζπουν τθν καλι 

διείςδυςθ και τιξθ του βαςικοφ μετάλλου ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Οι κομμζνεσ επιφάνειεσ 

πρζπει να είναι χωρίσ ορατά ελαττϊματα, όπωσ απολζπιςθ, επιφανειακά ελαττϊματα που 

προκλικθκαν από τθν εργαςία κοπισ με ψαλίδι ι με φλόγα ι οποιαδιποτε άλλα 

ελαττϊματα. 

 Οι επιφάνειεσ των άκρων των ελαςμάτων που πρόκειται να ςυγκολλθκοφν πρζπει να είναι 

απαλλαγμζνεσ από ςκουριά, γράςο και άλλα ξζνα υλικά. Οι διαδικαςίεσ ςυγκόλλθςθσ πρζπει 

να είναι ςφμφωνεσ με τα προδιαγραφόμενα Ρρότυπα. Οι ςυγκολλθτζσ και οι χειριςτζσ των 

ςυςκευϊν ςυγκόλλθςθσ πρζπει να ζχουν τα προςόντα που απαιτοφνται από τθν τελευταία 

ζκδοςθ του Ρροτφπου τθσ AWS (“Standard Qualification Procedure”) ι άλλων ιςοδφναμων 

Κανονιςμϊν Ρροςόντων Χειριςτϊν και πρζπει να ζχουν υποςτεί με επιτυχία 

καταλλθλότθτασ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ που απαιτείται από το παραπάνω 

Ρρότυπο. 

 Χειριςτζσ αυτομάτων μθχανϊν ςυγκόλλθςθσ δεν χρειάηεται να υφίςτανται  εξζταςθ 

καταλλθλότθτασ όπωσ οι ςυγκολλθτζσ δια χειρόσ, αλλά και δεν κα επιτρζπεται να 

εκτελζςουν ςυγκολλιςεισ δια χειρόσ χωρίσ επιτυχι εξζταςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ γι’  

αυτζσ. 

 

12.3.6 υναρμολόγθςθ και εγκατάςταςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν.  

α) Συναρμολόγθςθ 

 Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ πρζπει, αν είναι δυνατό, να ςυναρμολογοφνται ςτο 

Μθχανουργείο. Κάκε ςυναρμολόγθςθ πρζπει να ελζγχεται για να πιςτοποιθκεί ότι ζχουν 

τθρθκεί οι απαιτοφμενεσ ανοχζσ και ότι κανζνα κινθτό ι αφαιρετό μζλοσ δεν ςφθνϊνει.  

 Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ πρζπει να ςυναρμολογοφνται και να εγκακίςτανται με μεκόδουσ 

και εξοπλιςμό που δεν προξενοφν βλάβθ αποςτρζβλωςθσ, κάμψθσ ι άλλθ παραμόρφωςθ 

ςτα μζλθ ι ςτα εξαρτιματα. Κανζνα κεκαμμζνο ι ςτρεβλωμζνο ι αλλιϊσ παραμορφωμζνο 

μζλοσ δεν κα τοποκετείται ςτθ κζςθ του μζχρι να διορκωκοφν όλα τα ελαττϊματα.  

 Εκείνα τα μζλθ που ζχουν υποςτεί κατά το χειριςμό τουσ ςοβαρι ηθμιά, κα απορρίπτονται. 

Σφυρθλάτθςθ που προκαλεί τραυματιςμό ι ςτρζβλωςθ των μελϊν δεν κα επιτρζπεται. Ρριν 
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από τθ ςυναρμολόγθςθ, τα μεταλλικά τμιματα πρζπει να κακαρίηονται με επιμζλεια από τα 

υλικά τθσ ςυςκευαςίασ, τισ ακακαρςίεσ, τθ ςκόνθ ι άλλα ξζνα ςϊματα.  

 Δεν κα χρθςιμοποιοφνται κλειδιά για ςωλινεσ, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι 

δυνατόν να καταςτρζψουν τθν επιφάνεια των βεργϊν, κεφαλϊν, κοχλιϊν, οδθγϊν ι άλλων 

μερϊν. 

 Κοχλίεσ και βίδεσ πρζπει να ςυςφίγγονται ομοιόμορφα και γερά, χωρίσ όμωσ να 

δθμιουργείται υπερζνταςθ των ςπειρωμάτων. 

 Τα ςπειρϊματα εκτόσ των κοχλιϊν υψθλισ αντοχισ πρζπει να λιπαίνονται με τθ χριςθ 

μίγματοσ γραφίτθ και λαδιοφ ι ιςοδφναμου λιπαντικοφ πριν από τθ ςυναρμολόγθςθ.  

β) Εγκατάςταςθ 

 Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ πρζπει να τοποκετοφνται με ακρίβεια και να αγκυρϊνονται με 

αςφάλεια ςτθ κζςθ τουσ ςφμφωνα με τα ςχζδια εγκατάςταςθσ και τισ ενδείξεισ ςυν αρμογισ. 

Ολεσ οι επί τόπου ςυνδζςεισ πρζπει να εξαςφαλίηονται από μετακίνθςθ με προςωρινοφσ 

πίρουσ και οι κοχλίεσ να ςυςφίγγονται γερά. Οι προςωρινοί πίροι κα χρθςιμοποιοφνται για 

να αποφεφγεται θ ολίςκθςθ των ςυνδεομζνων μελϊν.  

 Θ τοποκζτθςθ προςωρινϊν πίρων  κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναρμολόγθςθσ πρζπει να γίνεται 

μόνο ςε ζκταςθ αναγκαία για τθ ςυναρμογι των μελϊν ςτθν ορκι κζςθ και με τρόπο ϊςτε 

να μθν προκαλεί διεφρυνςθ των οπϊν ι παραμόρφωςθ του μετάλλου.  

 Πλα τα πλαίςια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με κατάλλθλθ διαγϊνια ενίςχυςθ για τθ 

διατιρθςθ του ςχιματόσ τουσ κατά τθ διακίνθςθ και τοποκζτθςθ.  

 Ππου δείχνονται ςτα ςχζδια γωνίεσ και άλλεσ διατομζσ, που τοποκετοφνται περαςιά με το 

επίπεδο τθσ τελικά μορφωμζνθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ, οι γωνίεσ και οι  άλλεσ 

διατομζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε επαφι με τθν επιφάνεια του ξυλοτφπου και να 

ςυγκρατοφνται ςτακερά, ϊςτε να παραμείνουν ςτθ κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςκυροδζτθςθσ και μζχρι τθν πιξθ του ςκυροδζματοσ.  

 Θ ςφςφιξθ των κοχλιϊν κα γίνεται με απλό  ςωλθνωτό κλειδί με το χζρι, ι δυναμόκλειδο, ι 

μθχανοκίνθτο κλειδί ι με τθ μζκοδο «Turn of the bolt”. Για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ 

ροπισ ςτρζψθσ με το απλό ςωλθνωτό κλειδί με καςτάνια, το μικοσ τθσ λαβισ κα 

προςαρμόηεται ςτθν καταβαλλόμενθ ανκρϊπινθ προςπάκεια. Στο δυναμόκλειδο, θ 

απαιτοφμενθ ροπι ςτρζψθσ κα προκφπτει από τθ βακμονομθμζνθ ζνδειξθ του κλειδιοφ, ενϊ 
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ςε άλλουσ τφπουσ κλειδιϊν κα λειτουργεί μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ, όταν επιτευχκεί θ 

απαιτοφμενθ ροπι ςτρζψθσ. Το δυναμόκλειδο πρζπει να είναι καλά βακμονομθμζνο και το 

περικόχλιο κα πρζπει να είναι ςε κίνθςθ κατά τθ μζτρθςθ τθσ ροπισ ςτρζψθσ.  

 Τα μθχανοκίνθτα κλειδιά πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά τρόπο ςφμφωνο με τισ 

ςυςτάςεισ του Καταςκευαςτι του κλειδιοφ και να ζχει προθγουμζνωσ εξαςφαλιςκ εί θ καλι 

λειτουργία τθσ μθχανισ και θ ςωςτι βακμονόμθςι τθσ.  

 Πλοι οι κοχλίεσ πρζπει να ςυςφίγγονται γερά και όπου ορίςει ο Μθχανικόσ κα πρζπει να 

ςυγκρατοφνται ςτθ κζςθ τουσ με αςφαλιςτικά περικόχλια. Θα χρθςιμοποιοφνται μόνο 

κλειδιά που κα εγκρίνει ο Μθχανικόσ. Θα αποφεφγεται θ χρθςιμοποίθςθ κλειδιϊν που 

μπορεί να παραμορφϊςουν το περικόχλιο ι να ξεφλουδίςουν τθν επιψευδαργφρωςθ.  

 

 

12.4 Επιφανειακή προςταςία - Βαφή : 

12.4.1 Γενικά 

 Οι ςιδθρζσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται με κατάλλθλεσ αντιδιαβρωτικζσ ςτρϊςεισ μινίου. Στθ 

μελζτθ κα ορίηονται οι ειδικζσ μεταλλικζσ καταςκευζσ, που ενδεχομζνωσ απαιτείται να είναι 

γαλβανιςμζνεσ (επιψευδαργυρωμζνεσ). 

 Μετά τθν καταςκευι των επί μζρουσ ςτοιχείων ςτο εργοςτάςιο ι το εργοτάξιο και πριν από τθ 

μεταφορά τουσ ςτθ κζςθ ςυναρμολόγθςθσ, αυτά κα κακαρίηονται με επιμζλεια και είτε κα 

γαλβανίηονται (όπου αυτό προβλζπεται), είτε κα καλφπτονται με αντιδιαβρωτικζσ επιςτρϊςεισ. 

 Τα υλικά προςταςίασ και βαφισ κα προςκομίηονται κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα και κα 

ςυνοδεφονται από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ και τισ οδθγίεσ χριςθσ. προζλευςθ 

και οι τφποι των υλικϊν κα υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του Επιβλζποντα μθχανικοφ. 

 Οι αποχρϊςεισ των βαφϊν κα επιλζγονται από τον Επιβλζποντα μθχανικό από ςχετικά δείγματα 

που υποχρεοφται να ετοιμάηει ο Ανάδοχοσ επάνω ςτισ επιφάνειεσ που πρόκειται να βαφοφν. 

 Οι βαφζσ κα γίνονται ςε επιφάνειεσ απόλυτα ομαλζσ, κακαρζσ και ςτεγνζσ. Καμιά ςτρϊςθ δεν κα 

εφαρμόηεται χωρίσ να ζχει ςτεγνϊςει τελείωσ θ προθγοφμενθ. 
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 Οι επιφάνειεσ που πρζπει να κυλίονται ι να ολιςκαίνουν μεταξφ τουσ, κακϊσ και οι επιφάνειεσ 

των μθ ςιδθροφχων μετάλλων και ανοξείδωτων χαλφβων δεν πρζπει να βάφονται, εκτόσ αν 

ορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ και ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν βαφισ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να παίρνει όλα 

τα μζτρα (π.χ. επικαλφψεισ με πλαςτικά φφλλα κ.λπ.) για τθν προςταςία εξαρτθμάτων του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι οικοδομικϊν ςτοιχείων (κάςςεσ, υαλοπίνακεσ κ.λπ.) που 

είναι ενδεχόμενο να λερωκοφν από τα χρϊματα. 

 

12.4.2 Ορολογία 

 Οι παρακάτω όροι που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο ζχουν τισ εξισ ζννοιεσ : 

 Κακαριςμόσ με βολι :  Κακαριςμόσ με λειαντικά υλικά (ςφαιρίδια άμμου ι χονδρι άμμο), που 

εκτοξεφονται με πεπιεςμζνο αζρα. 

 Βαφι ςτο εργοςτάςιο :  Βαφι που γίνεται ςτο εργοςτάςιο πριν από τθ μεταφορά των ςτοιχείων 

ςτο εργοτάξιο. 

 Βαφι ςτο εργοτάξιο :  Βαφι που γίνεται ςτο εργοτάξιο μετά τθ ςυναρμολόγθςθ, εκτόσ από 

επιφάνειεσ που δεν είναι προςπελάςιμεσ. 

 Βαφι :  Πλα τα αςταρϊματα, οι ενδιάμεςεσ ςτρϊςεισ και οι τελικζσ βαφζσ με τα χρϊματα που 

προβλζπει ο «Ρίνακασ Τελειωμάτων» των προδιαγραφϊν οικοδομικϊν εργαςιϊν. 

 

12.4.3 Προεργαςίεσ 

 Θ προετοιμαςία των μεταλλικϊν επιφανειϊν που πρόκειται να βαφοφν περιλαμβάνει τον 

κακαριςμό, τθν επιψευδαργφρωςθ (γαλβάνιςμα), όπου προβλζπεται, τθν επίςτρωςθ με 

αντιδιαβρωτικά υλικά και τισ μικροεπιςκευζσ βαφϊν εργοςταςίου που παρουςιάηουν ατζλειεσ ι 

υπζςτθςαν φκορζσ κατά τθ μεταφορά. 

 Οι επιφάνειεσ πρζπει να είναι ομαλζσ και κακαρζσ, δθλ. απαλλαγμζνεσ από ακακαρςίεσ, λίπθ 

(γράςα), μαφρο οξείδιο ςιδιρου, ςκουριζσ ι άλλεσ ουςίεσ που εμποδίηουν τθν πρόςφυςθ τθσ 

βαφισ. 
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12.4.4 Εξομάλυνςθ - Κακαριςμόσ 

 Θ εξομάλυνςθ των επιφανειϊν και ο κακαριςμόσ τουσ από ςταγόνεσ μετάλλου ςυγκόλλθςθσ, 

προεξοχζσ χφτευςθσ, ρυτίδεσ, χαλαροφσ φλοιοφσ, ςκουριζσ κ.λπ. κα γίνεται με βολι. Ιδιαίτερθ 

επιμζλεια πρζπει να δίδεται ςτον κακαριςμό δφςκολα προςπελάςιμων ςθμείων, όπωσ : 

πολφπλοκοι κόμβοι ςφνδεςθσ, ειςζχουςεσ γωνίεσ, κενά μεταξφ ελαςμάτων κ.λπ. 

Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν κωδ. 08-07-02-01. 

 Το μζγιςτο μζγεκοσ κόκκων του λειαντικοφ κατά τον κακαριςμό με βολι πρζπει να είναι το 

διερχόμενο από το κόςκινο Νο 16 των Αμερικανικϊν προτφπων. Τα μθ μεταλλικά υλικά βολισ 

πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ςκόνθ και θ κοκκομετρία τουσ τζτοια, ϊςτε το ποςοςτό των 

κόκκων τουσ που διζρχεται από το κόςκινο Νο 50 των Αμερικανικϊν προτφπων να μθν 

υπερβαίνει το 10%.  

 Θ ποιότθτα των επιφανειϊν που κακαρίηονται με βολι πρζπει να είναι «ςχεδόν λευκοφ 

μετάλλου» (near to white metal), εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ ι τισ παροφςεσ 

προδιαγραφζσ. Μετά τον κακαριςμό, οι επιφάνειεσ αυτζσ πρζπει να διατθροφνται κακαρζσ και 

να ςτρϊνονται αυκθμερόν. 

 Για τθν αφαίρεςθ λιπϊν και ελαίων κα χρθςιμοποιείται βενηίνθ ι άλλο κατάλλθλο πτθτικό, μθ 

τοξικό, οργανικό διαλυτικό και οι επιφάνειεσ κα κακαρίηονται και κα ςκουπίηονται. 

 

12.4.5       Επιψευδαργφρωςθ (γαλβάνιςμα) 

Για τθν εφαρμογι τουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν κωδ. 03-10-03-00. 

 

12.4.6      Αντιδιαβρωτικι προςταςία 

Θ ςτρϊςθ βαφισ με αντιδιαβρωτικό υλικό κα γίνεται ςτο εργοςτάςιο για τα νζα μεταλλικά 

ςτοιχεία. Τα αντιδιαβρωτικά υλικά κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του DΙN 55298 – Μζροσ 9 ι 

άλλων ιςοδφναμων εγκεκριμζνων προτφπων και κα είναι ςφμφωνα με τον «Ρίνακα 

Τελειωμάτων». 

Τα αντιςκωριακά (αντιδιαβρωτικά) υλικά κα ζχουν γενικά ωσ βάςθ το υπεροξείδιο του μολφβδου 

(ερυκρό μίνιο). 
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Οι γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ πρζπει να κακαρίηονται με διάλυμα 5% υδροχλωρικοφ ι οξικοφ ι 

φωςφορικοφ οξζοσ. Αφοφ ςτεγνϊςουν οι επιφάνειεσ αυτζσ πρζπει να πλζνονται με κακαρό νερό 

και να ςτεγνϊνονται επιμελϊσ. 

Ειδικά οι γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ – μετά τον κακαριςμό με διάλυμα οξζοσ (wash primer) – κα 

επικαλφπτονται με αςτάρι με βάςθ οξείδιο ψευδάργυρου (χρωμιοφχο ψευδάργυρο). Οι ςιδθρζσ 

καταςκευζσ που κα τοποκετθκοφν ςτο εξωτερικό του κτιρίου κα προςτατεφονται με δφο (2) 

ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ υλικοφ (χρωμιοφχου ψευδαργφρου). 

 

12.4.7     Εφαρμογι βαφϊν 

Ρριν από τθν εφαρμογι των κυρίωσ βαφϊν κα ελζγχεται θ κατάςταςθ των αντιδιαβρωτικϊν 

επιςτρϊςεων που γίνονται ςτο εργοςτάςιο.  

- Θ αρχικι επίςτρωςθ πρζπει να γίνεται με βοφρτςα (πινζλλο) και οι επόμενεσ ςτρϊςεισ είτε με 

βοφρτςα, είτε με ρολό είτε με ψεκαςμό, κατά τθν επιλογι του Εργολάβου, εκτόσ ςτθ μελζτθ και 

τισ προδιαγραφζσ κακορίηεται ειδικόσ τρόποσ βαφισ.  

- Οι βαφόμενεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ πρζπει να ζχουν ελάχιςτθ κερμοκραςία τουλάχιςτον 3ο C 

πάνω από το ςθμείο δρόςου. 

- H εκτζλεςθ βαφϊν ςε καιρικζσ ςυνκικεσ που προκαλοφν ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν ι δεν 

επιτρζπουν τθν εξάτμιςθ (ςχετικι υγραςία πάνω από 80%, βροχι, ομίχλθ κ.λπ.), δεν επιτρζπεται. 

- Κανζνα χρωματιςμό μζλοσ τθσ καταςκευισ δεν κα μετακινείται και δεν κα φορτίηεται εάν θ βαφι 

του δεν ζχει ςτεγνϊςει επαρκϊσ. 

 

12.4.8      Ζλεγχοι 

Για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των προςτατευτικϊν επιςτρϊςεων και των βαφϊν κα γίνονται 

οι ακόλουκοι ζλεγχοι : 

- Ελεγχοσ τθσ τελικισ επιφάνειασ από άποψθ ομαλότθτασ, και κακαρότθτασ πριν γαλβανιςκεί ι 

αςταρωκεί. 

- Ελεγχοσ πιςτοποιθτικϊν των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν επιφανειακισ προςταςίασ και βαφισ 

και ζλεγχοσ των υλικϊν ότι ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν (για αντοχι, 

ζλλειψθ τοξικότθτασ κ.λπ.). 

- Ελεγχοσ οργάνων βαφισ από άποψθ κακαριότθτασ και ομαλισ λειτουργίασ. 
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- Ελεγχοσ καταλλθλότθτασ κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν. (κερμοκραςία όχι μικρότερθ των 5°C και 

ςχετικι υδραςία μικρότερθ από 80%). 

- Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των επιςτρϊςεων, που πρζπει να γίνονται με ελαφρά διαφορετικι 

απόχρωςθ ςε κάκε επίςτρωςθ, ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι κάκε νζα ςτρϊςθ («χζρι») κάλυψε 

όλθ τθν επιφάνεια και δεν άφθςε κενά. 

- Ελεγχοσ    ποιότθτοσ    χρϊματοσ    από    πλευράσ    ςυςτάςεωσ    και προδιαγραφϊν. 

- Ριςτοποιθτικά για το χρϊμα που να αποδεικνφουν τθν αντοχι του ςτο χθμικό περιβάλλον ςε 

δραςτικι ουςία και τθν τοξικότθτα. 

- Ανίχνευςθ των πικανϊν κενϊν ςτον υμζνα με ειδικι ςυςκευι. 

- Δεν κα επιτρζπεται  μετακίνθςθ ι  φόρτιςθ  κανενόσ χρωματιςμζνου ςτοιχείου, εάν τοφτο δεν 

ζχει ςτεγνϊςει επαρκϊσ. Τυχόν φορζσ των μεταλλικϊν καταςκευϊν ςτθν επιφανειακι    

προςταςία  που  κα προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ επιτόπου τοποκζτθςθσ, κα πρζπει να 

αποκακίςτανται πλιρωσ. 

 

12.4.9 υςτιματα Βαφισ 

Με το πζρασ των εργαςιϊν βιομθχανοποίθςθσ και καταςκευισ ςτο βιομθχανοςτάςιο αλλά 

και επιδιόρκωςθσ, επιςκευισ και ενίςχυςθσ επί τόπου ςτο Ζργο, τα μεταλλικά ςτοιχεία κα 

προςτατευτοφν με ζνα από τα ακόλουκα ςυςτιματα βαφισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

επιφανειακισ προςταςίασ που αναφζρονται ςτθ Τεχνικι Ρεριγραφι: 

 

Εποξειδικό φςτθμα Βαφισ Πολυουρεκάνθσ.  

- Ρρϊτθ ςτρϊςθ από εποξειδικό αντιςκωριακό αςτάρι, δφο ςυςτατικϊν προδιαγραφϊν MIL -C, 

τελικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα d.f.t. 50-60μm (μικρϊν). Το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα 

είναι μθ τοξικό, ιςχυρό αντιςκωριακό ταχυςτζγνωτο, με ιςχυρι πρόςφυςθ, ελαςτικότθτα και 

επιφανειακι αντοχι. Θ ςτρϊςθ κα εφαρμοςτεί με αεροψεκαςμό (πιςτόλι), κα γίνει 

ςφμφωνα με όλεσ τισ προδιαγραφζσ και οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ και κα ζχει 

ζντονα διαφορετικό χρϊμα από το υφιςτάμενο επιφανειακό (π.χ. γκρι, καφζ ι ςκοφρο 

κόκκινο). 

- Δφο ςτρϊςεισ από εποξειδικό αντιςκωριακό χρϊμα προδιαγραφϊν MIL -C, τελικοφ πάχουσ 

ξθροφ υμζνα d.f.t. 200-240μm (μκρϊν), λευκοφ χρϊματοσ. Το υλικό που κα  χρθςιμοποιθκεί 

κα ζχει ιςχυρι πρόςφυςθ επί τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ, ελαςτικότθτα και επιφανειακι αντοχι. 
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Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυμβατό με τθν υποκείμενθ (πρϊτθ ςτρϊςθ αςταριοφ) και τθν 

υπερκείμενθ (επιφανειακι) ςτρϊςθ και μθ τοξικό. 

- Τελικι επιφανειακι καλυπτικι ςτρϊςθ από χρϊμα πολυουρεκάνθσ δφο ςυςτατικϊν, 

προδιαγραφϊν MIL-PRF, τελικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα d.f.t. 50-60μm (μικρϊν), χρϊματοσ 

RAL 7030. Το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι μθ τοξικό, ταχυςτζγνωτο, με ιςχυρι 

πρόςφυςθ, ελαςτικότθτα και επιφανειακι αντοχι, ςτιλπνότθτα και ςκλθρότθτα. Επίςθσ, κα 

πρζπει να παρουςιάηει εγγυθμζνθ διατιρθςθ τθσ γυαλάδασ και απόχρωςθσ του για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον 10 ετϊν, δεδομζνου ότι δεν επθρεάηεται άμεςα από εξωτερικζσ 

ςυνκικεσ (όλα τα βαμμζνα ςτοιχεία προφυλάςςονται από τουσ υαλοπίνακεσ).  

 

Αντιπυρικό φςτθμα Βαφισ. 

- Ρρϊτθ ςτρϊςθ από εποξειδικό αντιςκωριακό αςτάρι, δφο ςυςτατικϊν προδιαγραφϊν MIL – 

C, τελικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα, d.f.t  50-60μm (μικρϊν). Το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί 

κα είναι μθ τοξικό, ιςχυρό αντιςκωριακό, ταχυςτζγνωτο, με ιςχυρι πρόςφυςθ, ελαςτικότθτα 

και επιφανειακι αντοχι. Θ ςτρϊςθ κα εφαρμοςτεί με αεροψεκαςμό (πιςτόλι), κα γίνει 

ςφμφωνα με όλεσ τισ προδιαγραφζσ και οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ και κα ζχει 

ζντονα διαφορετικό χρϊμα από το υφιςτάμενο επιφανειακό (π.χ. γκρι , καφζ ι ςκοφρο 

κόκκινο).  

- Αλλεπάλλθλεσ ςτρϊςεισ από χρϊμα πυροπροςταςίασ προδιαγραφϊν κατά EN.13381 -8. Το 

χρϊμα πρζπει να ζχει ικανό τελικό πάχοσ ξθροφ υμζνα d.f.t., ϊςτε να εξαςφαλίηει 

πυροπροςταςία 60ϋ (πρϊτων λεπτϊν τθσ ϊρασ), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθ 

μελζτθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρίασ, που κα εκπονθκεί για λογαριαςμό του Αναδόχου. Να 

ζχει λευκό χρϊμα, ιςχυρι πρόςφυςθ επί τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ, ελαςτικότθτα και 

επιφανειακι αντοχι. 

 Επίςθσ, πρζπει να είναι ςυμβατό με τθν υποκείμενθ (πρϊτθ ςτρϊςθ αςταριοφ) και τθν 

υπερκείμενθ (επιφανειακι – τελικι καλυπτικι) ςτρϊςθ και μθ τοξικό.  

 

Τα παραπάνω ςυςτιματα βαφισ κα εφαρμοςτοφν επί αμμοβολιςμζνθσ επιφάνειασ  Sa 2.5 κατά ISO 

8501, αλλά λόγω των ςυγκεκριμζνων δυςκολιϊν που υπάρχουν ςτο ζργο (κατοικθμζνθ περιοχι), 

προτείνεται θ αντικατάςταςθ τθσ αμμοβολισ με υδροβολι υψθλισ πίεςθσ πάνω από 1700 bar 

(ULTRA HIGH PRESSURE), για τθν απομάκρυνςθ των παλαιϊν χρωμάτων και τθσ ςκουριάσ. Τονίηεται 
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ιδιαίτερα ότι κατά τθν διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τθσ καταςκευισ, κυρίωσ ςτα ςθμεία τθσ 

θλεκτροςυγκόλλθςθσ είναι απαραίτθτθ θ αποκατάςταςθ των  χρωμάτων με προςεκτικό βοφρτςιςμα 

για τθν απομάκρυνςθ των καμζνων και ξεκολλθμζνων χρωμάτων και ςτθν ςυνζχεια τθν εφαρμογι 

των ςυςτθμάτων  βαφισ όπωσ αυτό περιγράφεται. 

Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα καταςκευαςτοφν ςτο βιομθχανοςτάςιο κα είναι κακαριςμζνα με 

βολι λειαντικϊν υλικϊν (ςφαιρίδια άμμου). Θ ποιότθτα αμμοβολισ κα είναι Sa 2.5 κατά ISO 8501 

(SP10 κατά SSPC) κλειςτοφ τφπου (ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ καμπίνεσ ι αίκουςεσ ι τοφνελ μεγάλου 

μικουσ). 

Σε περίπτωςθ που το μεταλλικό ςτοιχείο είναι γαλβανιςμζνο, κα χρθςιμοποιθκεί αςτάρι κατάλλθλο 

για τθν γαλβανιςμζνθ επιφάνεια και ςυμβατό με το ςφςτθμα βαφισ.  

 

12.5 Εγκατάςταςη και επιςκευή επί τόπου ςτο Ζργο : 

- Πλεσ οι επί τόπου ςτο ζργο εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και επιςκευισ κα εκτελεςκοφν από 

ζμπειρα και εξειδικευμζνα ςυνεργεία υπό τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ Μθχανικοφ με 

εμπειρία ςε παρόμοια ζργα καταςκευζσ και επιςκευζσ.  

- Τα ςυνεργεία είναι υποχρεωμζνα να διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο για τθν εργαςία 

εξοπλιςμό όπωσ ανυψωτικά μθχανιματα, αυτοφερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ κακϊσ και 

εργαλεία χειρόσ θλεκτρικά και μθχανοκίνθτα κλπ. 

- Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνα να ςυμμορφϊνονται με 

τουσ κανόνεσ Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ και να διακζτουν και χρθςιμοποιοφν όλα τα 

προβλεπόμενα από τον Νόμο Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ).  

- Πλεσ οι μεταλλικζσ καταςκευζσ κα τοποκετθκοφν με ακρίβεια και αςφάλεια ςτθ κζςθ που 

προβλζπεται, περιγράφεται και προδιαγράφεται ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τα ςχζδια και τθν 

Τεχνικι Ρεριγραφι. 

- Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν καταςκευϊν ζδραςθσ και 

αγκφρωςθσ των ηευκτϊν ςτισ επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα.  

- Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν ςυναρμογι και ςυνεργαςία των νζων μεταλλικϊν 

καταςκευϊν με τα μεταλλικά ςτοιχεία τα οποία κα επιδιορκωκοφν, επιςκευαςκοφν και 

ενιςχυκοφν επί τόπου ςτο Ζργο. 
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- Θ ςφςφιξθ των κοχλιϊν κα γίνει με μθχανοκίνθτο κλειδί (θλεκτρόκλειδο) ι απλό ςωλθνωτό 

κλειδί με το χζρι. 

- Ειδικότερα, θ ςφςφιξθ των κοχλιϊν των κφριων κόμβων και ςυνδζςεων των κεντρικϊν 

ηευκτϊν κα γίνει με βακμονομθμζνο δυναμόκλειδο (ροπόκλειδο) ςτισ τιμζσ ροπισ ςφςφιξθσ 

που προδιαγράφονται από τθν μελζτθ, τα ςχζδια και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ και επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

12.6 Αςφάλεια ηλεκτροςυγκολλήςεων 

 Γενικά, τα κζματα αςφαλείασ ςχετικά με τισ ςυγκολλιςεισ κακορίηονται από τα Ρ.Δ. 

95/1978, Ρ.Δ. 1073/1981 (Άρκρα 96β, 96γ), Ρ.Δ. 70/1990 (Άρκρο 15.5), Υ.Α. οικ. 

16289/330/1999 (Άρκρα 3. 9. 15) και Υ.Α. 7568 Φ.700.1, Ρυροςβεςτικι  Διάταξθ 7/1996 

Άρκρο 2.5). 

 Συνοπτικά και ενδεικτικά αναφζρονται τα εξισ:  

•  Οι ςυςκευζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κακϊσ και τα παρελκόμενά τουσ πρζπει να διατθροφνται 

ςε άριςτθ κατάςταςθ, να ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά και με επιμζλεια από 

ειδικευμζνο προςωπικό. Ρρζπει να γειϊνονται κατάλλθλα θ ςυςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ, 

ο πάγκοσ εργαςίασ και οι κάκε είδουσ οπλιςμοί. Το τροφοδοτικό καλϊδιο να είναι 

κατάλλθλου μεγζκουσ και μονωμζνο με ενιςχυμζνθ μόνωςθ. Μονωμζνα κα είναι και όλα τα 

παρελκόμενα και κινθτά μζρθ τθσ ςυςκευισ που βρίςκονται υπό θλεκτρικι τάςθ. Οι φιάλεσ 

προςτατευτικοφ αερίου να διαςφαλίηονται ζναντι ενδεχόμενθσ πτϊςθσ.  

•  Τα δάπεδα εργαςίασ πρζπει να πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ από απόψεωσ 

αντοχισ, αντιολιςκθρότθτασ και πυραςφάλειασ, να διατθροφνται κακαρά και να ζχουν 

κατάλλθλεσ διατάξεισ και κλίςεισ, ϊςτε να μθ λιμνάηουν νερά.  

 Σε υγρά δάπεδα εργαςίασ πρζπει να τοποκετείται κατάλλθλο μονωτικό υλικό.  

•  Ρρζπει να εξαςφαλίηεται πλιρθσ αεριςμόσ των κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και άμεςθ 

απαγωγι των παραγομζνων από τθν ςυγκόλλθςθ αερίων.  

•  Δεν επιτρζπονται εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ κοντά ςε πτθτικά, εφφλεκτα και εκρθκτικά υλικά ι 

όταν υπάρχει ςχετικόσ κίνδυνοσ λόγω εργαςιϊν άλλων ςυνεργείων. 
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•  Στουσ χϊρουσ ςυγκολλιςεων πρζπει να υπάρχει επαρκισ αρικμόσ πυροςβεςτιρων και 

άλλων μζςων καταςτολισ πυρκαγιάσ. Οι κζςεισ ςυγκολλιςεων πρζπει να οριοκετοφνται με 

κατάλλθλα προςτατευτικά πετάςματα, για τθν προςταςία από ακτινοβολία των 

εργαηομζνων και άλλων προςϊπων που βρίςκονται παράπλευρα. 

 

12.7         Σιδηρζσ καταςκευζσ ανάρτηςησ αγωγϊν και ψευδοροφϊν  

Οι καταςκευζσ ανάρτθςθσ αγωγϊν των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κα είναι 

ανεξάρτθτεσ. 

Οι καταςκευζσ ανάρτθςθσ κα είναι κατάλλθλα υπολογιςμζνεσ και καταςκευαςμζνεσ για να 

φζρουν με αςφάλεια τα φορτία για τα οποία προορίηονται. 

Οι ςτθρίξεισ των αγωγϊν κα ζχουν κατάλλθλθ διάταξθ για να επιτρζπουν τθν ανεμπόδιςτθ 

κίνθςθ των αγωγϊν από ςυςτολοδιαςτολζσ. 

Γενικά θ καταςκευι, θ αντιςκωριακι προςταςία και θ βαφι των ςιδθροκαταςκευϊν ανάρτθςθσ 

αγωγϊν Θ/Μ, κα γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 

 

12.8 Επιμζτρηςη - Πληρωμή 

 (Ιςχφει μόνον εφόςον δεν προβλζπεται διαφορετικά από το Τιμολόγιο και τθ Διακιρυξθ) 

 Πλεσ οι ςιδθρζσ καταςκευζσ, που περιλαμβάνονται ςτα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, κα 

επιμετρϊνται και κα αποηθμιϊνονται ανά χλγρ. βάρουσ, με βάςθ τα Ρρωτόκολλα ηυγίςεων και 

τθν ςχετικι λίςτα υλικϊν που κα ςυντάςςονται και κα υπογράφονται από τον Επιβλζποντα. 

 Κατά τθν παραλαβι των ςιδθρϊν ςτοιχείων κα γίνεται ζλεγχοσ τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα και 

αρτιότθτα τθσ καταςκευισ, όςο και ωσ προσ το εάν οι διαςτάςεισ των διατομϊν ανταποκρίνονται 

ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ από τισ οριηόμενεσ ςτθ μελζτθ δεν κα 

λαμβάνονται υπόψθ και δεν κα αποηθμιϊνονται. 

 Στισ ανά χλγρ. τιμζσ πλθρωμισ των ςιδθρϊν καταςκευϊν περιλαμβάνονται θ αξία των υλικϊν, οι 

δαπάνεσ διαμόρφωςθσ, μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ επί τόπου, θ αντιδιαβρωτικι προςταςία με 

αντιςκωριακό υμζνα, τα ικριϊματα, θ λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για να μθ λερϊνονται 

γειτονικζσ επιφάνειεσ, κακϊσ και γενικά κάκε δαπάνθ θ εργαςία απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ καταςκευι. 
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13.    TEΛIKOI OPOI 

13.1. Εκτόσ από όςα αναφζρονται παραπάνω, κακϊσ και όςα περιζχονται ςτα ςχζδια και λοιπά τεφχθ 

τθσ μελζτθσ, εξυπακοφεται ότι, κα ιςχφουν πζρα και άςχετα από τθν αναφορά τουσ ι τθν 

υπόμνθςι τουσ ςε επιμζρουσ ςθμεία, οι κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ καλισ και ζντεχνθσ 

εκτζλεςθσ ενόσ ειδικοφ κτθριακοφ ζργου και ότι, ο ανάδοχοσ καταςκευαςτισ οφείλει για κάκε 

αμφιςβιτθςι του ςχετικά με τθν μελζτθ να απευκφνεται ςτθν επίβλεψθ και ςτον μελετθτι του 

ζργου. 

13.2. Για τα μθ ςυμβατικοφ τφπου υλικά που προβλζπουν ειδικό ςχεδιαςμό, που κα κρίνει θ επίβλεψθ, 

είναι υποχρεωμζνοσ ο ανάδοχοσ και χωρίσ αμοιβι, να προςκομίηει δείγματα και αντίςτοιχεσ 

προδιαγραφζσ με ISO και ςιμανςθ CE  πριν τθν εκτζλεςθ ι εφαρμογι τουσ. 

13.3. Εξυπακοφεται ότι ο μελετθτισ ι ο επιβλζπων μπορεί να επιφζρει ςτθν μελζτθ 

μικροτροποποιιςεισ ι αλλαγζσ υλικϊν αντίςτοιχων με τα προδιαγεγραμμζνα. 

13.4. Τα καταςκευαςτικά ςχζδια κα πρζπει πριν τθν εφαρμογι οιαςδιποτε εργαςίασ να ελζγχονται επί 

τόπου, κυρίωσ ωσ προσ τισ αναγραφόμενεσ διαςτάςεισ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. 

 

 

 

    

Ο υντάξας 

Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 

του 

Σμήματος Μελετών - Σεκμηρίωσης και 

Προγραμματισμού 

Ο Προϊστάμενος 

της 

Διεύθυνσης Κτιριακής Τποδομής 

 

 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΣΟΥΙΟ  

ΠΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΤΥΩΝΙΔΟΤ 

ΠΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΦΡΗΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 

ΠΕ ΗΛΕΚΣΡ-ΜΗΦ. ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
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