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1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ WC 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο των υφιστάµενων WC και εντός αυτών θα πραγµατοποιηθούν 
εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού για την βελτίωση της ποιότητα και της 
λειτουργικότητας των WC, και τον εξωραϊσµό του συνοριακού σταθµού. 

 
 

1.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο και στο εξωτερικό περίγραµµα των κτιρίων θα 
πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες. 

Α) Ανακατασκευή των διαδρόµων προσπέλασης των χώρων WC Α.Μ.Ε.Α ακλουθώντας 
νέες προδιαγραφές (δηλ. κατασκευή ράµπας µε κλίση ≤6%)  και αλλαγή της πόρτας WC 
Α.Μ.Ε.Α µε κατάλληλη για την προσπέλαση των Α.Μ.Ε.Α Αντιµετωπίζεται συνολικά και 
στα δύο συγκροτήµατα µε νέες ράµπες. 

Β) Καθαιρούνται οι φουσκωµένοι και ρηγµατωµένοι σοβάδες περιµετρικά των 
υφισταµένων κτιρίων wc και αποκαθίστανται σε όση έκταση απαιτείται (βλέπε τεύχος 
προσµετρήσεων). Επαναχρωµατίζονται οι όψεις. (βλ. χρωµατισµοί & όψεις). 

Γ) Τοποθέτηση κεντρικού φίλτρου παροχής νερού για την συλλογή της άµµου και άλλων 
ξένων στοιχειών. 

∆) Σύνδεση του δικτύου της αποχέτευσης των κτιρίων µε το δίκτυο και τους 
υφιστάµενους βόθρους. 

Ε) Αλλαγές φθαρµένων και κατεστραµµένων πλακιδίων στον περιβάλλοντα χώρο των 
WC. 

ΣΤ) Τοποθέτηση νέου επιτοίχιου εξωτερικού φωτισµού (βλέπε Η/Μ µελέτες). 

Ζ) Αλλαγή ενός υφ .σταθερού κουφώµατος σε σταθερό και ανοιγόµενο. Στο κτίριο των 
WC γυναικών από την πλευρά εισόδου θα αντικατασταθεί το κατακόρυφο σταθερό 
κούφωµα µε νέο ίδιων διαστάσεων και τµήµα ανοιγόµενο.(βλέπε σχέδια κουφωµάτων). 

Η) Προσθήκη µεταλλικού προστεγάσµατος στα WC γυναικών από την πλευρά εισόδου. 

Θ) Αλλαγή φοράς της εξωτερικής πόρτας των WC γυναικών. 

Ι) Προσθήκη δαπέδου µε πλάκες και περιµετρικά κράσπεδο µπροστά από τα WC της 

εισόδου. 

 

1.2.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 

Εντός των κτιρίων θα επισκευαστούν όλες οι φθορές και θα βελτιωθεί η λειτουργία τους 
µε τις παρακάτω εργασίες. 

Α) Επισκευή και βαφή της µεταλλικής βάσης του νιπτήρα. Λόγο οξείδωσης των 
µεταλλικών στοιχείων στήριξης του νιπτήρα θα πρέπει να αφαιρεθεί η φθαρµένη 
επιφάνεια και να επαναχρωµαστιστεί. Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί ποδιά µε 
τοιχοποιία και επικάλυψη µε πλακίδια περιµετρικά του ανοιχτού προσώπου του νιπτήρα 
για την πρόληψη µελλοντικής φθοράς. 



- 4 - 

Β) Ο φωτισµός είναι ανεπαρκής και κακής ποιότητος και σε ορισµένα σηµεία εµποδίζει 
τη λειτουργία των φεγγιτών. Αντικαθίσταται µε νέα φωτιστικά πάνω από τους χώρους 
των λεκανών και των προθαλάµων. και επισκευάζονται τα φωτιστικά σώµατα των 
διαδρόµων και των προθαλάµων.  

Γ) Καθαιρούνται οι φουσκωµένοι και ρηγµατωµένοι σοβάδες εσωτερικά των κτιρίων και 
αποκαθίστανται σε όση έκταση απαιτείται. Επαναχρωµατίζονται οι εσωτερικές 
επιφάνειες επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος . 

∆) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση του κοινού ανοιχτού γαλβανισµένου αγωγού και 
µιας σειράς πλακιδίων τοίχου έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν µε σωστή σειρά και την 
επικάλυψη των πλακιδίων επί της διατοµής. 

Ε) Επιδιόρθωση των τυποποιηµένων χωρισµάτων βιοµηχανικού τύπου εντός των WC 
και καλό καθαρισµό από τα Grafiti. Οµοίως και τα πλακίδια των τοίχων ειδικά στους 
χώρους των  ανδρών απαιτείται καλό καθάρισµα. 

ΣΤ) Θα τοποθετηθούν κρουνοί επίτοιχοι απλής διατοµής µε ενσωµατωµένο πλήκτρο 
πιέσεως αυτόµατου διακόπτη ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η δυνατότητα 
βανδαλισµού και η σπατάλη του νερού. Για τον ίδιο λόγο αντικαθίστανται τα υφιστάµενα 
ουρητήρια µε ολόσωµα, µε ενσωµατωµένο φρεάτιο και φωτοκύτταρο για την αύξηση της 
δυναµικότητας και την οικονοµική λειτουργία τους. 

Ζ) Τα δάπεδα από κεραµικά πλακίδια είναι σε µετρία κατάσταση. Το ίδιο ισχύει σε ένα 
ποσοστό περίπου 2% και στα πλακίδια των τοίχων. Κατεστραµµένα αποξηλώνονται και 
αντικαθίστανται.  

Η) Τα σιφώνια δαπέδου και οι σχάρες απορροής θα καθαριστούν . 

Θ) Τα WC των ΑΜΕΑ εµφανίζουν φθορές και σπασµένα στοιχειά. Αποξηλώνονται και 
αντικαθίστανται. 

Ι) Στα WC ανδρών θα αντικατασταθεί ο σωλήνας παροχής νερού στον χώρο των 
ουρητηρίων  και θα στεγανοποιηθεί η όδευση εσωτερικά και εξωτερικά. 

ΙΑ) θα επισκευαστούν τα βουλωµένα η κατεστραµµένα WC και οι µηχανισµοί έκπλυσης 
(καζανάκι και λεκάνη) 

 
 
 
2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ WC ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

 

Στον χώρο των WC εισόδου, θα κατασκευαστεί νέο κτίριο µε προσθήκη κατ’ επέκταση 
για την λειτουργία έξι (6) νέων WC ανδρών και έξι (6) νέων WC γυναικών. Το κτίριο θα 
εφάπτεται στα υφιστάµενα WC γυναικών και θα αναπτύσσεται  προς τα WC των 
ανδρών µειώνοντας το κενό µεταξύ των δυο υφιστάµενων κτιρίων. Στο κενό µεταξύ του 
νέου κτιρίου WC και του υφιστάµενου κτιρίου WC ανδρών θα κατασκευαστεί πρόβολος 
σε συνέχεια του νέου κτιρίου ο οποίος θα έρχεται σε επαφή µε το υφιστάµενο µε 
αντισεισµικό αρµό.  Η κατασκευή θα είναι όµοια µε των υφισταµένων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και πλήρωση οπτοπλινθοδοµής. Το σύνολο επιχρίεται και χρωµατίζεται µε 
πλαστικό επί τοίχου. Στα νέα WC θα συνεχιστούν τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχειά. Στην 
στέγη δεν θα τοποθετηθεί κεραµοσκεπή δηµιουργώντας µονωµένο µη βατό δώµα για 
την διασφάλιση της στεγανοποίησης. (βλέπε σχέδια αρχιτεκτονικής µελέτης). 

 



- 5 - 

3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

 

∆εδοµένης της οριακής επάρκειας των υφισταµένων δηµιουργούνται νέοι σηπτικοί 
βόθροι οι οποίοι θα ενωθούν µε των υφιστάµενο. Οι βόθροι θα αποτελούνται από 
τυποποιηµένους δακτυλίους εσωτερικής διαµέτρου 1,80 m. µε βάθος 3,45 m. οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν επί εδαφόπλακας και θα καλυφτούν µε πλάκα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.. Στην συνέχεια θα στεγανοποιηθούν και θα πληρωθούν περιµετρικά µε 
κροκάλα πλυµένη. Μεταξύ της επίχωσης και του φυσικού σκάµµατος θα τοποθετηθεί 
γεωύφασµα.  

 

 

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

4.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

 

Το κεντρικό κτίριο του συνοριακού σταθµού έχει εµφανίσει εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφανειακές φθορές οι οποίες θα πρέπει να επισκευαστούν.  

Α) θα αντικατασταθούν υφιστάµενα κουφώµατα στα σηµεία ελέγχου των διερχοµένων 
οχηµάτων που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των οχηµάτων και του γενικού 
περιβάλλοντα  χώρου. Στα υφιστάµενα σηµεία ελέγχους που βρίσκονται επί του κτιρίου 
θα καθαιρεθούν τµήµατα των κουφωµάτων και θα αντικατασταθούν µε νέα µεγαλύτερου 
ανοιγοµένου τµήµατος.  

Β) Καθαιρούνται οι φουσκωµένοι και ρηγµατωµένοι σοβάδες εξωτερικά του κτιρίου και 
αποκαθίστανται σε όση έκταση απαιτείται. Επαναχρωµατίζονται οι εξωτερικές 
επιφάνειες επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος του κτιρίου και των υπόστεγων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα . 

Γ) Η υφιστάµενη µόνωση έχει υποστεί φθορές οι οποίες θα αποκατασταθούν. Για την 
διασφάλιση της µόνωσης θα επαλειφθεί το δώµα του κεντρικού κτιρίου και των 
στεγάστρων από σκυρόδεµα µε στεγανοποιητικά υλικά. 

∆) Στεγανοποίηση περιµετρικά των κουφωµάτων και των αρµών. 

Ε) Τοποθέτηση τριών (3) νέων µπαρών ελεγχόµενης διέλευσης. Αντικατάσταση των 
κατεστραµµένων µπαρών. 

ΣΤ) Αλλαγή των κατακόρυφων υδρορροών στο στέγαστρο από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
Λόγο φθοράς και διάβρωσης των υφιστάµενων υδρορροών θα αντικατασταθούν µε 
νέες. 

Ζ)  Αλλαγή δεκαοχτώ (18) φωτιστικών στο στέγαστρο από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 

 

 

4.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στον εσωτερικό χώρο είναι οι έξης. 
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Α) Βαφή και επισκευή των εµφανή επιχρισµένων επιφανειών ή των επιφανειών από 
σκυρόδεµα. 

Β) Αλλαγή µιας υφιστάµενης ξύλινης πόρτας σε χώρο WC της αστυνοµίας. 

Γ) Αντικατάσταση των κατεστραµµένων και φθαρµένων πλακών ορυκτής ίνας. Θα 
αντικατασταθούν οι πλάκες ακέραια σε έναν χώρο του σταθµού και θα 
επαναχρησιµοποιηθούν οι πλάκες που θα καθαιρεθούν και θα βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση για την αλλαγή σε άλλους χώρους. 

 

 
5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Κάτω από το υφιστάµενο στέγαστρο θα τοποθετηθούν πέντε (5) νέα φυλάκια ελέγχου 
για την εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού διελεύσεων. Τα φυλάκια θα είναι 
προκατασκευασµένα µεταλλικά κουβούκλια και θα τοποθετηθούν επί εδάφους στης 
θέσεις που υποδεικνύοντα στα σχέδια. Οι διαστάσεις θα είναι 1.50 m x 2.20 m, και θα 
έχουν ύψος 3.00 m. Περιµετρικά θα υπάρχουν κατάλληλα ανοίγµατα για τον έλεγχο των 
οχηµάτων και του περιβάλλοντα χώρου. 
 
 
6. ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  

 

Θα τοποθετηθεί παράλληλα της ασφαλτόστρωσης  και σε συνέχεια της υφιστάµενης 
που βρίσκεται ανατολικά του κεντρικού σταθµού και µεταξύ του κτιρίου ελέγχου των 
φορτηγών και του οικισµού των τελωνιακών µε κατεύθυνση το στρατόπεδο σε µήκος 
150 m. Η περίφραξη θα αποτελείτε από γαλβανισµένους πασσάλους επί των οποίων 
θα τοποθετηθεί γαλβανισµένο πλέγµα και τρεις (3) σειρές αγκαθωτό σύρµα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών καθορίζει τις 
ελάχιστες συµβατικές απαιτήσεις του εργοδότη, περιγράφει τα πλαίσια µέσα στα οποία 
θα κινηθεί ο Ανάδοχος κατά την κατασκευή του έργου και περιλαµβάνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές των οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται κατά την κατασκευή του 
έργου, εκτός από τις εργασίες που αφορούν τον φέροντα οργανισµό, τα υδραυλικά έργα 
και τις Η/Μ εγκαταστάσεις.  

Περιλαµβάνονται εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, επισκευών και ενισχύσεων 
οικοδοµικών στοιχείων έστω και αν αυτά αφορούν µη φέρουσες κατασκευές του κτιρίου 
(π.χ. τοίχοι πλήρωσης, δάπεδα, επικαλύψεις κ.λπ.).   

Τέλος, στο παρόν τεύχος Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών δεν περιλαµβάνονται 
όροι για τον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των επί µέρους εργασιών.  
Οι όροι αυτοί σε σχέση και µε το σύστηµα ∆ηµοπράτησης κάθε επί µέρους Έργου 
καθορίζονται στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη (όπως π.χ. ∆ιακήρυξη, Αναλυτικό 
Τιµολόγιο κ.λπ.). 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείµενο 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.) συνίστανται σε όλα τα απαιτούµενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως ποιότητας και συµπεριφοράς, που περιέχονται στα συµβατικά 
τεύχη και που επιτρέπουν την αντικειµενική περιγραφή µιας εργασίας, ενός προϊόντος ή 
µιας προσπάθειας κατά τρόπον, ώστε η εργασία, το υλικό, το προϊόν ή η προσπάθεια 
να εκπληρώνουν τον προβλεπόµενο από τις αναθέτουσες αρχές σκοπό. Οι παρούσες 
τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν γενικώς τις µηχανικές, φυσικές και χηµικές 
ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής 
των εργασιών και των υλικών και των µερών που τις αποτελούν. Περιλαµβάνουν επίσης 
την τεχνική ή τις µεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά 
ολοκληρωµένες εργασίες και τα υλικά ή τα µέρη που τις αποτελούν. 

Οι όροι του τεύχους αυτού των Τεχνικών Προδιαγραφών ισχύουν για τις εργασίες που 
προβλέπονται από τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας (Τεχνικές Περιγραφές, 
Τιµολόγια, Σχέδια κλπ.). 

 

2. Βασικοί Όροι 

 

Εάν σε αυτό το τεύχος προδιαγράφονται υλικά ή εργασίες που δεν προβλέπονται στο 
Τιµολόγιο, αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ανάδοχο να ζητήσει την εκτέλεση των 
αντιστοίχων εργασιών. 

Η έννοια της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, των λεπτοµερών σε αυτή 
περιγραφών, πρέπει να νοούνται πάντοτε ότι έχουν σκοπό: 

� Την άρτια κατασκευή κατά τους κανόνες της τέχνης, 

� την απαιτούµενη και επιβαλλόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και 
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� την προσαρµογή των συνθηκών της εκτελέσεως των έργων, µέσα στα πιο πάνω 
όρια. 

Ρητώς αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις 
επί µέρους εργασίες µε πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες, µε κάθε επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και ότι πρέπει να 
συµµορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 
ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

3. Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές – Κανονισµοί 

 

Περάν από τους όρους του τεύχους αυτού των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά 
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, ισχύουν οι κατά περίπτωση οριζόµενες Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι Κανονισµοί του Κράτους, οι συµβατικοί 
όροι του Αναλυτικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) και οι Κανονισµοί 
ξένων χωρών, στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω διατάξεις και 
ειδικότερα, οι Γερµανικοί Κανονισµοί (DIN) και οι Αµερικανικές Προδιαγραφές Α8ΤΜ και 
ΑΑ5ΗΟ. 

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν νέα ∆ιατάγµατα Αναλύσεων Τιµών (ΑΤ) και Προτύπων 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συµµορφωθεί µε αυτά, 
από το χρόνο που ορίζεται η ισχύς αυτών. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από τα 
άρθρα του παρόντος τεύχους, ούτε από τους ανωτέρω Κανονισµούς κλπ, οι εργασίες 
αυτές θα  εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους παραδεγµένους κανόνες της τέχνης, τις 
έγγραφες οδηγίες και εντολές του επιβλέποντος και σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. Α 
16308/151/20.31.1961 (Εγκύκλιος Α 49) Απόφαση του Υ.∆.Ε. 

 

4. Πληρότητα των Εγκαταστάσεων και των Εκτελούµενων Εργασιών 

 

Ανεξάρτητα από το αν οι Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν ή όχι όλα τα υλικά και όλες 
τις εργασίες που παρεµβαίνουν στα διάφορα τµήµατα του Έργου, το κάθε τµήµα του 
Έργου πρέπει να παραδοθεί από τον Ανάδοχο πλήρως αποπερατωµένο και σε 
κατάσταση τέλειας λειτουργίας µετά από τις απαιτούµενες δοκιµές που θα εκτελέσει ο 
ίδιος. Οποιαδήποτε υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα που πιθανόν δεν περιγράφονται 
στα τεύχη της Σύµβασης, αλλά κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη, σωστή, οικονοµική 
και ασφαλή λειτουργία του Έργου, θα προµηθευθούν και θα εγκατασταθούν από τον 
Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

 

5. Σχέδια Εγκαταστάσεων «Όπως κατασκευάσθηκαν» 

 

Για κάθε τµήµα του Έργου καθώς και εκεί όπου τυχόν θα γίνουν τροποποιήσεις κατά 
την διάρκεια της εργολαβίας ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει µε δική του δαπάνη και 
παραδώσει στην Επίβλεψη µετά την αποπεράτωση τους, σχέδια των Έργων «όπως 
κατασκευάσθηκαν». Ο όρος αυτός ισχύει για όλα τα τµήµατα του Έργου και µε ιδιαίτερη 
έµφαση για τα αφανή τµήµατα του και τις Μεταλλικές κατασκευές. 

 

6. Αδυναµία Συµµορφώσεως προς τις Προδιαγραφές 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν µπορεί να βρει στο εµπόριο είδη απόλυτα σύµφωνα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Επίβλεψη µέσα σε 
τριάντα ηµέρες από την ανάθεση του Έργου. Στο έγγραφο αυτό θα αναφέρονται 
λεπτοµερώς τα σηµεία των παρεκκλίσεων, θα προτείνονται συγκεκριµένες λύσεις, θα 
δίδονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προτεινόµενων ειδών και θα αιτείται η έγκριση 
της Επίβλεψης. 

Αρµόδια να κρίνει την αδυναµία συµµορφώσεως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι 
πάντοτε η Επίβλεψη του Έργου. 

Καµία παρέκκλιση ή αλλαγή επί των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν µπορεί να γίνει αν 
δεν υπάρχει προηγούµενα η έγγραφη έγκριση του Εργοδότη µέσω της Επίβλεψης. 

7. Γενικότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Τα είδη των υλικών και εργασιών που προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
ενδέχεται να µην αντιστοιχούν απολύτως προς εκείνα που προβλέπονται στην Τεχνική 
Περιγραφή ή το Τιµολόγιο. 

Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση µεταξύ Τεχνικών Προδιαγραφών, Τεχνικής 
Περιγραφής και Τιµολογίου για ένα συγκεκριµένο είδος εργασίας, τότε λαµβάνεται υπ' 
όψη η ορισθείσα σειρά προτεραιότητας ισχύος των τευχών της Σύµβασης. 

 

8. Επίβλεψη -Έλεγχος - ∆οκιµές 

 

Ο επιβλέπων µηχανικός της Επίβλεψης ή και του Εργοδότη κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, έχει δικαίωµα παρέµβασης σε όλες τις φάσεις των εργασιών και 
δραστηριοτήτων. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει την Επίβλεψη για κάθε δοκιµή που θα 
κάνει 10 µέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης της, ή όπως διαφορετικά ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ. 

Κανένας έλεγχος ή δοκιµή δεν µπορεί να γίνει από τον Ανάδοχο απουσία της 
Επίβλεψης. Μετά από κάθε δοκιµή θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να οργανώσει µε δικές του δαπάνες και χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλους τους τεχνικούς ελέγχους και δοκιµές των υλικών και των 
εργασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

9. Γενικά Μέτρα Προστασίας 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής για 
το προσωπικό του καθώς κα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια των κατασκευών ως 
προελέχθη. Γενικά ισχύουν οι κατωτέρω νόµοι, Π.∆. και Υπουργικές αποφάσεις καθώς 
και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση τους, συµπλήρωση τους ή εφαρµογή νέων 
µέτρων: 

� Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) 

� Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81, ΦΕΚ 64/Α/28.5.82) 

� Ν. 1396 (ΦΕΚ 126/Α/15.9.83) 

� Απόφαση Υπ. Εργασίας 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/19.3.84) 

� Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/18.4.84) 
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� Απόφαση Υπ. Εργασίας 131325/87 (ΦΕΚ 467/Β/10.8.87) 

� Π.∆. 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/25.8.87) 

� Π.∆. 609/85 Άρθρο 34 παράγραφος 4 

 

10. Εργασίες Χαράξεων και Επιµετρήσεων 

 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα 
γίνονται µε φροντίδα και µε δαπάνη του αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει για το σκοπό 
αυτό όλα τα απαραίτητα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο επιστηµονικό και 
ειδικευµένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντος ή των µε 
εντολή ή εξουσιοδότηση τούτου ενεργούντων. 

 

11. Ποιότητα Υλικών 

 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από ευφήµως γνωστά 
εργοστάσια και να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο 
Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκοµισθούν για το 
έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής. 

Πρέπει να προσκοµίζονται επί τόπου του Έργου συσκευασµένα υπό τις συνθήκες 
κυκλοφορίας τους στην αγορά και να συνοδεύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά 
ποιότητας. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών αυτών πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από 
τον Επιβλέποντα. 

 

12. Προσκόµιση ∆ειγµάτων 

 

Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο Έργο, υποχρεούται ο Ανάδοχος, πριν από 
οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, να προσκοµίσει δείγµατα τους για έλεγχο και 
διαπίστωση από την Επίβλεψη αν ανταποκρίνονται µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το 
Τιµολόγιο της Μελέτης. 

Εάν η Επίβλεψη δεν πεισθεί για την καταλληλότητα των παραπάνω υλικών, διατηρεί 
δικαίωµα, να ζητήσει αντικατάσταση τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εκ νέου 
δείγµατα για έλεγχο και διαπίστωση καταλληλότητας από την Επίβλεψη. 

Τα παραπάνω δείγµατα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους 
που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν 
και θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν των αντίστοιχων 
εγκριθέντων δειγµάτων. 

 

13. Προέλευση Υλικών 

 

Οι εκφράσεις "εγχώριας" ή "αλλοδαπής προέλευσης" που απαντώνται στο Τιµολόγιο και 
αναφέρονται στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, µηχανήµατα και λοιπά είδη που 
πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, αποτελούν ένδειξη ποιότητας αυτών σύµφωνα 
µε την διατύπωση του αντιστοίχου Πρακτικού Καθορισµού Τιµών Υλικών και 
Ηµεροµισθίων: Σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται δέσµευση για τον ανάδοχο όσον 
αφορά την χώρα προέλευσης τους. 
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14. Τροποποιήσεις - Προσαρµογή Σχεδίων ή Μελετών 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί και να προσαρµόζει σχέδια και µελέτες, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή, εφ' όσον αυτές οι τροποποιήσεις και προσαρµογές επιβάλλονται λόγω 
ειδικών απαιτήσεων των µηχανηµάτων ή των συσκευών που θα προσκοµισθούν και θα 
εγκατασταθούν στο έργο. 

Οι τροποποιήσεις - προσαρµογές αυτές θα γίνονται κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντος 
και θα υποβάλλονται στον εργοδότη εις τριπλούν προς έγκριση. 

 

15. Ικριώµατα 

 

Η κατασκευή και αποξήλωση των ξύλινων ικριωµάτων πρέπει να γίνεται από 
ειδικευµένους τεχνίτες. 

Η κατασκευή και η αποξήλωση των µεταλλικών ικριωµάτων, πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. 

Τα σταθερά ικριώµατα πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες σ' αυτά, πρέπει να ελέγχονται 
από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου. Η βεβαίωση αυτή 
θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο 
Μέτρων Ασφαλείας. 

Τα ικριώµατα πρέπει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή 
απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή 
κουπαστών κ.λ.π.). 

Ο σκελετός των ικριωµάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία που 
πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους έτσι, όπως µε λεπτοµέρειες και σχήµατα 
περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16. 

Στο σκελετό των ικριωµάτων, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και στοιχεία χιαστί 
(τιράντες) για να "δένουν" τη σκαλωσιά και έτσι να µην υπάρχει κίνδυνος να 
στρεβλώσει.  

Κάθε σταθερή σκαλωσιά, πρέπει να δένεται µε την οικοδοµή µε κατάλληλα κατά 
περίπτωση συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία στήριξης των ικριωµάτω στο έδαφος. 

Απαγορεύεται κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως 
πέτρες,τσιµεντόλιθοι κ.λ.π. ή ακατάλληλος τρόπος, όπως λοξά, χωρίς πέδιλα κ.λ.π.) 
γιατί υπάρχει  κίνδυνος κατάρρευσης. 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ικριωµάτων, πρέπει να είναι 
ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. 

Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. και θα 
αυξάνεται ανάλογα µε τη χρήση του δαπέδου, (έως και 1,50 µ.). 

Σε κάθε δάπεδο εργασίας πρέπει να υπάρχει: 

� ανθεκτική κουπαστή σε ύψος 1,00µ, παράλληλη σανίδα στο µεσοδιάστηµα µεταξύ 
δαπέδου και κουπαστής και, 

� θωράκια (σοβατεπί) πλάτους 15 εκ. και στις δύο πλευρές δαπέδου. 

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι' αυτό πρέπει 
να υπάρχει συνεχής επίβλεψη και έλεγχος από τον Ανάδοχο. 
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Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν µεταξύ τους, 
ούτε µεταξύ δαπέδου Εργασίας και οικοδοµής. 

Οι παραπάνω απαιτήσεις αποσκοπούν στην προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις 
καθώς και στην προστασία από πτώση υλικών. 

 

16. Ανοίγµατα σε Τοίχους ή σε ∆άπεδα - Στηθαία  

 

Τα ανοίγµατα τοίχου ή δαπέδου, οι καταπακτές, τα φρεάτια, οι δεξαµενές και τα άλλα 
επικίνδυνα χάσµατα πρέπει να έχουν περιµετρική περίφραξη. Αυτή πρέπει να είναι 
ασφαλής και να έχει ύψος τουλάχιστον ενός µέτρου µε κουπαστή, ενδιάµεση ράβδο και  
θωράκιο (σοβατεπί). 

Οι µικρές καταπακτές (µέχρι 0,15 µ2) αντί για περίφραξη µπορούν να προστατευθούν 
µε ασφαλές κάλυµµα. 

 

17. ∆ιακίνηση Υλικών 

 

Η φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά και εναπόθεση των υλικών πρέπει να γίνεται έτσι, 
ώστε να µην κινδυνεύουν άτοµα ή κατασκευές από ανατροπή, πτώση ή κακούς 
χειρισµούς. 

Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει 
να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει 
πότε θα αρχίσει η ρίψη. 

 

18. Αφανείς Εργασίες 

 

Εκτός από τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται από τις προδιαγραφές να παραµείνουν 
ακάλυπτες µέχρι επιθεώρησης τους από τον επιβλέποντα, ακάλυπτες θα παραµείνουν 
και οι κατώτερες εργασίες για επιθεώρηση προτού γίνουν αφανείς. 

α. Εκσκαφές 

β. Επιχώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

γ. Οπλισµός σκυροδεµάτων 

Ο επιβλέπων πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες προ του 
χρόνου κατά τον οποίο η εργασία θα είναι έτοιµη για επιθεώρηση και είτε θα προβαίνει 
αµέσως στην επιθεώρηση είτε θα ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι η εργασία µπορεί να 
καλυφθεί. 

 

19. Σκαλωσιές-Σήµανση Έργων 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα, φθορά ή ζηµία που θα συµβεί τόσο στο 
εργατικό ή άλλο προσωπικό της κατασκευής, όσο και στους επιβλέποντες ή σε τρίτους 
λόγω κακής κατασκευής ή διάταξης των σκαλωσιών, ή της αµέλειας πρόβλεψης 
σκαλωσιών κλπ. Και της εν γένει οργάνωσης του εργοταξίου του, υποχρεούµενος να 
συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, τις διατάξεις των Κανονισµών 
για την πρόληψη ατυχηµάτων, καθώς και τις διαταγές και υποδείξεις της Επίβλεψης. 
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Οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί κάθε πρόνοια για να είναι ακίνδυνη η χρησιµοποίηση 
των σκαλωσιών, καθώς και η εύκολη κυκλοφορία στο εργοτάξιο, είναι δε υποχρεωµένος 
να συντάξει µε ευθύνη και δαπάνες του, σχετική στατική µελέτη σκαλωσιών ή 
προσωρινής σήµανσης έργων κλπ. 

Για τις σκαλωσιές και την προσωρινή σήµανση των έργων έχει ισχύ το άρθρο 34 
παράγραφος 4 του Π.∆. 609/85. 

 

20. Πριν την έναρξη των εργασιών 

 

Πρέπει οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφαλείας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών και 
εργαλείων να είναι στα Ελληνικά. Επίσης να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας, 
συντήρησης και ασφάλειας στα Ελληνικά. 

Πρέπει να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων, 
που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, 
κλίση της κεραίας, αντίβαρο κλπ. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε 
λειτουργία είτε όχι. 

Χειρισµός — Λειτουργία 

Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται πάντα από άτοµα πάνω από 18 ετών 
που να 

έχουν την εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. 

Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της 
φόρτωσης,  εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς. 

Όταν το µηχάνηµα τελειώσει τη δουλειά της ηµέρας, θα αφήνεται εντελώς 
ακινητοποιηµένο και χωρίς φορτίο. 

Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης 
προσωπικού. 

Συντήρηση -Έλεγχοι 

Πρέπει να ελέγχονται τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και 
πριν  ακόµα αρχίσουν να δουλεύουν. Επίσης πρέπει να ελέγχονται µία φορά 
τουλάχιστον το χρόνο 

Οι παραπάνω έλεγχοι καταχωρούνται στο ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του Έργου 

Πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά τα συρµατόσχοινα και να καταχωρούνται οι έλεγχοι 
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 

21. Ατοµικά Μέσα Προστασίας 

 

Προστατευτικά κράνη και κατάλληλα υποδήµατα πρέπει να φορούν όλοι οι εργαζόµενοι 
στο εργοτάξιο ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν. 

Να χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσµατικός 
τρόπος προφύλαξης από πτώση. 

Να χρησιµοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που µπορεί να βλάψουν τα 
µάπα η τα χέρια αντίστοιχα.            

Όλα τα χρησιµοποιούµενα µέτρα προστασίας πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για 
την αποφυγή του συγκεκριµένου κάθε φορά κινδύνου. 
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Επίσης πρέπει πάντα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να 
καθαρίζονται και να αποθηκεύονται µε ιδιαίτερη φροντίδα. 

 

22. Αποθήκη 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως µε δικές τους δαπάνες κατασκευάσει 
προσωρινή αποθήκη κατάλληλη, κλειστή, αεριζόµενη και προφυλαγµένη από τις 
βροχές, ανέµους κλπ., όπου θα φυλάττει όλα τα υλικά και τα µηχανήµατα τόσο τα δικά 
του, όσο και αυτά που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία, τα οποία θα έχουν ανάγκη 
εξασφάλισης από τις καιρικές µεταβολές, κακώσεις, κλοπές κλπ. στα οποία είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος. Σε ένα µέρος της αποθήκης αυτής θα εγκαταστήσει µε 
δαπάνες του πρόχειρο Γραφείο στο οποίο θα αναρτηθούν και τα σχέδια του έργου. 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως εγκαταστήσει προσωρινά 
αποχωρητήρια, ή χαµηλές τουαλέτες ανάλογα µε τον αριθµό του απασχολούµενου 
εργατοτεχνικού του προσωπικού, µε την υποχρέωση να διατηρεί αυτά συνεχώς 
καθαρά. 

 

23. Ηµερολόγιο 

 

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται διπλότυπο "Ηµερολόγιο του έργου" αριθµηµένο και 
υπογραµµένο από το εντεταλµένο όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου. 

Το ηµερολόγιο κατασκευής θα βρίσκεται σε φύλαξη και ευθύνη του εργολάβου, πάντοτε 
στο Γραφείο του Εργοταξίου και στη διάθεση της Επίβλεψης. Το ηµερολόγιο 
συµπληρώνεται καθηµερινά και θα αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν, τον αριθµό των απασχολουµένων εργατοτεχνιτών κατά 
κατηγορία, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, προσκοµιζόµενα υλικά, εκτελούµενες 
εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, εργαστηριακές εξετάσεις, εντολές και παρατηρήσεις της 
Επίβλεψης, τυχόν έκτακτα πληροφοριακό και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό 
πληροφοριακό στοιχείο. Για τα πιο πάνω αναφερόµενα έχει ισχύ το άρθρο 33 του Π.∆. 
609/85. 

 

24. Επιµετρήσεις 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου να 
παίρνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουµένων 
εργασιών. 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται 
στον έλεγχο της Επίβλεψης. Όλα τα επιµετρητικά στοιχεία παίρνονται από κοινού 
µεταξύ Επιβλέποντα και εκπροσώπου του Αναδόχου, καταχωρούνται εις διπλούν σε 
επιµετρητικά φύλλα και υπογράφονται και από τα δύο µέρη, παίρνοντας από ένα 
αντίγραφο ο καθένας. 

Για την σύνταξη των επιµετρήσεων, τον έλεγχο της Επίβλεψης, τη σύνταξη της τελικής 
επιµέτρησης και την τελική αποδοχή αυτών, έχει ισχύ το άρθρο 38 του Π.∆. 609/85, 
όπως ισχύει σήµερα. 
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25. ∆ευτερεύουσες Εργασίες 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι πιο κάτω δευτερεύουσες εργασίες και 
δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 609/85 παράγραφος 3, όπως: 

Η δαπάνη εφαρµογής των κατασκευαστικών σχεδίων, σταθερών σηµείων 
καταµετρήσεων, δοκιµών, οδών προσπέλασης προς το εργοτάξιο καθώς και διάθεσης 
των οργάνων µέτρησης, όπως ραµµάτων, πήχεων, πασσάλων, καθώς και του 
απαραίτητου εργατικού προσωπικού για τις πιο πάνω εργασίες. 

Τα χαρακτηριστικά, κύρια υψοµετρικά σηµεία, οι άξονες, οι οικοδοµικές γραµµές και τα 
όρια θα ορίζονται από την επίβλεψη. 

Η κατασκευή, συντήρηση, φωτισµός και καθαρισµός των χώρων διαµονής και υγιεινής 
για τους εργάτες, αποθηκών για φύλαξη των υλικών εργασίας, καθώς και η δαπάνη 
αποξήλωσης αυτών µετά την περαίωση του έργου. 

Μ διάθεση, συντήρηση, απόσβεση και µίσθωση κάθε µηχανήµατος, αυτοκινήτου, 
εργαλείων, σκαλωσιών, µηχανών και εγκαταστάσεων ανάµιξης διαφόρων υλικών για 
παρασκευή κονιαµάτων και σκυροδεµάτων. 

Η αποµάκρυνση όλων των από τις οικοδοµικές εργασίες προερχοµένων απορριµµάτων 
υλικών (µπάζα) κλπ. και η µεταφορά και απόρριψη τους σε µέρη επιτρεπόµενα από την 
Αστυνοµία.  

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Οι καθαρίσεις που προβλέπονται από τη µελέτη αφορούν στην διαµόρφωση των 
εσωτερικών και εξωτερικών  χώρων των WC εισόδου- εξόδου και του κεντρικού κτιρίου 
έτσι ώστε να γίνει η τελική διαµόρφωση όπως προβλέπεται στα σχεδία. Συγκεκριµένα 
έχουµε: 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
α) καθαίρεση κρασπέδων, φωτιστικών και πλακών πεζοδροµίου για την κατασκευή των 
νέων WC και των διαδρόµων προσέλευσης σε αυτά.  
β) καθαιρέσεις κατεστραµµένων µεταλλικών στεγάστρων στο κεντρικό κτίριο. 
γ) καθαιρέσεις τοιχίων και άλλων µικροκατασκευών για την σύνδεση των WC µε τους 
βόθρους ,την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων φυλακίων και την αντικατάσταση 
των υδρορροών. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
α) καθαιρέσεις κατεστραµµένων πλακιδίων, και των πλακιδίων επί των οποίων θα 
πραγµατοποιηθούν νέες εργασίες (τοίχου και δαπέδου). 
β) καθαιρέσεις των κατεστραµµένων ειδών υγιεινής δηλ. ουρητήρια, καζανάκια και 
λεκάνες µαζί µε την υδραυλική εγκατάσταση και σε οποιουδήποτε πάχους µε το κονίαµα 
στρώσεων αυτών χωρίς να καταβάλετε προσοχή στον χώρο όπου θα κατασκευαστούν 
νέοι χώροι για το κοινό (ουρητήρια) και όπου απαιτητέ εφόσον υπάρχουν φθορές έτσι 
ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές. 
γ) καθαιρέσεις κουφωµάτων στο κεντρικό κτίριο στο τµήµα έλεγχου και ενός 
κουφώµατος στον χώρο των WC. 

Περιλαµβάνεται η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεων προς 
φορτοεκφόρτωση καθώς και την µεταφορά σε οποιοδήποτε απόσταση των προϊόντων 
καθαίρεσης µε οποιοδήποτε τρόπο. Ακόµα περιλαµβάνεται η δαπάνη των 
απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιουδήποτε άλλου µέτρου προστασίας και 
προσβασιµότητας των περαστικών . 
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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

(Όλες οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού Περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Στατικής Μελέτης Εφαρµογής η οποία και υπερισχύει όπου 
διαπιστωθούν τυχόν διαφορές ).  

 

1.1. Γενικές Αρχές 

 

Θα εκτελεσθούν οι απαιτούµενες εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών τάφρων και 
θεµελίων, επιχώσεων, συµπυκνώσεων, εξυγιάνσεων, κλπ. για την ασφαλή θεµελίωση 
των κατασκευών στο οικόπεδο, την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τα κτίρια, 
κλπ., στις προβλεπόµενες από τη µελέτη εφαρµογής µορφές και στάθµες και σύµφωνα 
µε τα αντίστοιχα σχέδια της στατικής µελέτης.  

Όλες οι χωµατουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 
σχέδια της Στατικής µελέτης, και την Τεχνική Περιγραφή της στατικής και της 
αρχιτεκτονικής µελέτης.  

Κατά την εκτέλεση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλει η 
ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία και η επίβλεψη. Επίσης θα εξασφαλίζεται η φυσική 
απορροή των λυµάτων και όµβριων προς τους τελικούς αποδέκτες (σηπτικούς βόθρους 
ρείθρα πεζοδροµίων ή φυσικό έδαφος), σύµφωνα µε την φυσιογνωµία του οικοπέδου, 
όπως προβλέπεται και από την µελέτη των Η / Μ εγκαταστάσεων.  

 
 
2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο της παρασκευής των διαφόρων κονιαµάτων 
και κονιοδεµάτων που χρησιµοποιούνται σε τοιχοποιίες, επιχρίσµατα, αρµολογήµατα, 
επικαλύψεις, πλακοστρώσες και γενικά όπου απαιτούνται κονιάµατα. 

� Τα κονιάµατα θα ανταποκρίνονται στις ποιότητες κονιαµάτων που προδιαγράφει 
ο ΑΤΟΕ για κάθε εργασία εκτός αν αναφέρονται συγκεκριµένα στα επόµενα 
άρθρα. 

� Τα κονιοδέµατα και σκυροδέµατα, εκτός από εκείνα των φερουσών κατασκευών, 
θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 3009, 3010, 3013, 3014 σε 
συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
(Τ.Π.Π.Μ.), και όπως ορίζεται στα κεφάλαια αυτού του τεύχους. 

 

 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα κονιάµατα είναι µείγµατα συνδετικής ύλης (ασβέστης, τσιµέντο, γύψος ή άλλα 
πρόσµικτα υλικά), αδρανών (άµµος) και νερού, τα οποία παρουσιάζουν αξιόλογη 
ρευστότητα και πλαστικότητα όταν είναι νωπά, ενώ µετά την πήξη και σκλήρυνση της 
συνδετικής ύλης τους αποκτούν έντονη µηχανική αντοχή.  Τα κονιάµατα µπορούν να 
διαιρεθούν κατά διαφόρους τρόπους όπως : 
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α. Ανάλογα µε τον τρόπο πήξεως και σκληρύνσεως σε υδραυλικά και αερικά. 

β. Ανάλογα µε το φαινόµενο βάρος (ΦΒ) τους σε ελαφριά (ΦΒ < 1500 Kg/m3)  και 
βαριά (ΦΒ > 1500 Kg/m3). 

γ. Ανάλογα µε το είδος της κονίας ή των αδρανών σε : 

 Ι. Ασβεστοκονιάµατα, 
 ΙΙ. Τσιµεντοκονιάµατα, 
 ΙΙΙ. Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ή µικτά κονιάµατα, 

IV. Θηραϊκοκονιάµατα, στα οποία η άµµος ή ένα µέρος από αυτήν έχει 
αντικατασταθεί µε θηραϊκή γη, 

V. Μαρµαροκονιάµατα, στα οποία η άµµος έχει αντικατασταθεί µε 
µαρµαρόσκονη, 

 VI. Γυψοκονιάµατα, 
 VII. Πυροκονιάµατα. 

δ. Ανάλογα µε τη χρήση τους, σε κονιάµατα δόµησης, επιχρισµάτων, πυράντοχα, 
ηχοµονωτικά, τεχνητών λίθων κ.λπ. 

Η κυριότερη χρήση των κονιαµάτων είναι η δόµηση οπτοπλινθοδοµών και λιθοδοµών 
και η επίχριση επιφανειών. 

Γενικά τα κονιάµατα θα παρασκευάζονται µε µηχανικούς αναµικτήρες (µπετονιέρες), θα 
έχουν επιµεληµένη ανάµιξη των συστατικών τους ώστε το µείγµα να έχει οµοιογένεια και 
η παρασκευή τους πρέπει να περιορίζεται σε ποσότητες που είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν διατηρώντας την πλαστικότητά τους.  Τα κονιάµατα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την ανάµιξη και παρασκευή τους.  Σε όλες τις 
περιπτώσεις εναπόκειται στην Επίβλεψη να καθορίσει τον µεγαλύτερο ανεκτό χρόνο 
µεταξύ παρασκευής και χρήσης, καθώς και τον τρόπο της εκ νέου επεξεργασίας των 
µειγµάτων που έχουν σκληρυνθεί κατά ένα µέρος για την απόκτηση της επιθυµητής 
πλαστικότητάς τους. 

 
 

2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
- Το νερό που χρησιµοποιείται για την ανάµιξη των κονιαµάτων πρέπει να είναι 

σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ 345 (παράρτηµα “Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος” που εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆/2α/01/21/ 
ΦΝ.310/8.3.85). 

- Το τσιµέντο των κονιαµάτων πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 
244/29.2.80 “Περί Κανονισµού Τσιµέντου” για έργα από σκυρόδεµα (ΦΕΚ 
69Α/28.3.1980). 

- Τα αδρανή πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟ/408 
(ΦΕΚ 266/Β/9-5-85) και στις προδιαγραφές Τ.Π.Π.Μ. 

- DIN 1053. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από τους 
ανωτέρω Κανονισµούς, αυτές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους 
κανόνες της τέχνης, τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα. 
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2.4 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

2.4.1  Νερό 

 
Πρέπει να είναι καθαρό, γλυκό, πόσιµο, απαλλαγµένο οξέων, αλκαλίων, ελαίων, 
αργιλίου, οργανικών Υλών και θειούχων προσµίξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
"Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" και την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 345. 
 

 

2.4.2  Ασβέστης 

 

2.4.2.1  Προέλευση 

 
Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, που έχει γίνει µε αέρια 
καύσεως. Από άποψη χηµικής σύστασης, η περιεκτικότητα του ασβέστη σε οξείδιο του 
ασβεστίου µαζί µε το οξείδιο του µαγνησίου, πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 95%. 
 
 
 
2.4.2.2 Αποθήκευση 
 
Ο ασβέστης πρέπει να σβύνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς 
πρέπει να αποθηκεύεται µέσα σε αποθήκες που προφυλάσσονται επαρκώς από την 
υγρασία.  Ο ασβέστης πρέπει µετά τη σβέση να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να 
καλύπτεται εντελώς από το νερό της σβέσης. 
 
 
2.4.2.3 Σβέση 
 
Η ανάδευση του µείγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, πρέπει να γίνει 
αφού τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και 
θα διαρκεί µέχρις ότου το µείγµα µεταβληθεί σε αραιό πολτό, οπότε προστίθεται το επί 
πλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η τρύπα µέσα από την οποία 
περνάει το γαλάκτωµα για να χυθεί στον ασβεστόλακκο πρέπει να έχει µόνιµα 
συρµάτινο διάφραγµα για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που 
υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει να αποµακρύνονται µε προσοχή 
πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβύσιµο.  
 
 
 
2.4.2.4 Χώρος σβέσης 
 
Ο ασβεστόλακκος πρέπει να ανοίγεται σε σχετικά απορροφητικό έδαφος, γιατί η µεγάλη 
απορροφητικότητα αποτελεί µειονέκτηµα, και υπάρχει κίνδυνος να ξηρανθεί το φύραµα. 
Το “σίτεµα” πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες και θεωρείται ότι είναι 
επαρκές όταν πάνω στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος 
δακτύλου. Όταν ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά από πολλές ηµέρες από 
το “σίτεµά” του, πρέπει να προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον 
ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που θα διατηρείται συνεχώς υγρή. 
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Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχονται σε αυτό 
θρόµβοι, µικροί λίθοι (άψητα, άµµος ή άλλες αδρανείς ουσίες).  Ειδικά όταν o ασβέστης 
προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, απαγορεύεται να προέρχεται από το 
κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου µέχρι πάχους 10 cm από τον 
πυθµένα. 
 
 
2.4.2.5 Έτοιµος ασβέστης 
 
Εάν ο πολτός του ασβέστη έρχεται στο εργοτάξιο έτοιµος, επιβάλλεται να εξακριβωθεί η 
πηγή προµήθειάς τους, ο τρόπος της παρασκευής και διατήρησής του, καθώς και ο 
χρόνος µεσολάβησης από της σβέσης µέχρι µεταφοράς του στο εργοτάξιο.  Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος του Έργου έχει ακέραια την ευθύνη απέναντι στην 
Υπηρεσία, ως προς την ποιότητα του υλικού και την εκπλήρωση των προδιαγραφών.  
Ο πολτός αυτός πρέπει να αποθηκεύεται σε ειδικά προετοιµασµένη θέση στο εργοτάξιο 
και εφ’ όσον δεν χρησιµοποιηθεί έγκαιρα, πρέπει να τοποθετείται µέσα σε λάκκο 
στεγανό ή σε δοχεία και να καλύπτεται µε νερό. 
 
 
 
 
2.4.2.6 Υδράσβεστος 
 
Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από 
κόσκινο τρύπας 0.25 mm, να έχει οµοιόµορφο χρώµα, να προσκοµίζεται µέσα σε 
σφραγισµένους χάρτινους σάκκους ή ξύλινα κιβώτια τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα 
του εργοστασίου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1017 του Κεφαλαίου Υλικά επί τόπου του 
ΑΤΟΕ/1976. Ο υδράσβεστος θα αποθηκεύεται συσκευασµένος σε στεγασµένους 
χώρους απόλυτα ξηρούς. 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται σκόνη ασβέστη Ca (OH)², αυτή πρέπει να έχει 
φαινόµενο βάρος 500-600 Kg/m3, να περνάει ολόκληρη από κόσκινο µε τρύπες 0,6 
mm, και το υλικό που παραµένει στο κόσκινο των 4.900 βρογχίδων να είναι 10%. 
 
 
2.4.3 Τσιµέντο 
 
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Portland ελληνικού τύπου σύµφωνα µε όσα 
περιγράφονται στην σχετική παράγραφο των Τ.Π.Π.Μ. 
Λευκό τσιµέντο θα χρησιµοποιηθεί όπου ειδικά αναφέρεται, θα είναι Ελληνικής 
κατασκευής τύπου LAFARGE, θα έχει τις ιδιότητες του τσιµέντου Portland και επί πλέον 
χρώµα λευκό. Η λευκότητά του µετρούµενη µε ηλεκτροφωτόµετρο FISHER σε 
εκατοστιαία κλίµακα (λευκότητα καθαρού οξειδίου του Μαγνησίου Mg CO3=100%) δεν 
πρέπει να είναι κατώτερη του 82%. Από άποψη φυσικών χηµικών και µηχανικών 
ιδιοτήτων το λευκό τσιµέντο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ελληνικών 
κανονισµών για τσιµέντα υψηλής αντοχής (∆/γµα 18/2/54 Φ.Ε.Κ. 160Α/54). 
 
 
2.4.4 Αδρανή 
 
Τα αδρανή υλικά, σκύρα, σύντριµµα και άµµος λατοµείου θα είναι από υψηλής αντοχής 
(650 Kg/cm²) υγιές και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές µεταβολές µητρικό 
πέτρωµα, καθαρά χωρίς φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθριπτα, 
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αποσαθρώσιµα υλικά) και χηµικές (φωσφορικές, σιδηρούχες, αλογονούχες, 
µολυβδούχες κ.λπ.) προσµίξεις, µε κανονικού σχήµατος (στρογγυλό-κυβικό) κόκκους, 
µεγέθους κατά ΑΤΟΕ 3009 και 7009 κατά περίπτωση. 
Τα αδρανή υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ/408 
(ΦΕΚ 266/Β/9-5-85) και επιπλέον στις προδιαγραφές Τ.Π.Π.Μ. 
 
 
2.4.5 Άµµος 
 
2.4.5.1 Προέλευση 

 

Η άµµος που προορίζεται για κατασκευή κονιαµάτων, πρέπει να είναι προελεύσεως 
λατοµείου της έγκρισης του Επιβλέποντα, τύπου κονιαµάτων 051 (Α) για 
ασβεστοκονιάµατα, ενισχυµένα ή όχι και τύπου κονιοδεµάτων 052 (Β) για 
τσιµεντοκονιάµατα, η οποία είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να 
προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. 
 
 
2.4.5.2 Καταλληλότητα 
 
Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ορισµένες επιβλαβείς ύλες, όπως πηλό 
(κολλοειδούς ύλης από κόκκους µεγίστης διαµέτρου 0,005 mm) και οργανικά συστατικά, 
τάλκης, µαρµαρυγίας κ.α. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες είναι: 2% για 
τον πηλό, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1 % για τον τάλκη και µαρµαρυγία. Κατά 
την αποθήκευσή της στο Εργοτάξιο, η άµµος πρέπει να προστατεύεται από διάφορες 
ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 
 
 
2.4.5.3 Κοκκοµετρική σύσταση 
 

Η κοκκοµετρική σύσταση της άµµου εξαρτάται από το είδος της εργασίας για το οποίο 
προορίζεται το κονίαµα. Όπου γίνεται χρήση όρων: “χονδρόκοκκος” “µετριόκοκκος” και 
“λεπτόκκοκος”, αυτοί έχουν την ερµηνεία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορίες άµµου 
∆ιέρχεται από κόσκινο 
οπής διαµέτρου 

Συγκρατείται από κόσκινο 
οπής διαµέτρου 

Χονδρόκοκκος 6,0 mm 3,0 00 

Μετριόκοκκος 3,0 mm 0,5 mm 

Λεπτόκοκκος 0,5 mm  

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική διαβάθµιση των κόκκων 
της άµµου. Η υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη 
κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές 
αντοχές και να είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιµιοληψιών. 
 
2.4.6   Σκύρα κίσσηρης 

 

Η κίσσηρη θα είναι προϊόν ηφαιστειακών εκρήξεων. Η φαινόµενη πυκνότητα της 
κίσσηρης του εµπορίου, µε υγρασία και προσµίξεις πίσσας θα είναι 800 Κg/cm3. 
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Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της ξηρής κίσσηρης χωρίς προσµίξεις είναι k = 0,16 
Κcal /m²h°C. 

Τα σκύρα κίσσηρης θα έχουν διαστάσεις 1 - 2,5 cm. 
 
 
2.4.7   Πρόσµικτα - Βελτιωτικά 
 
Πρόσµικτα θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, 
ύστερα από πλήρως τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου. 
 
2.4.8 ∆οκιµασία υλικών 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δική του δαπάνη, µία δοκιµή για κάθε 
ποσότητα 10 τόννων άνυδρης ασβέστου, 50 τόννων τσιµέντου και 100 κυβικών µέτρων 
άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, για διαπίστωση των ιδιοτήτων 
τους που προδιαγράφονται. Η δειγµατοληψία των υλικών θα γίνεται µε τη µέθοδο της 
τεταρτοδιαιρέσεως. 
 
 
 

2.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
2.5.1 Ανάµιξη και παρασκευή 
 
2.5.1.1 Ανάµιξη 
 
Τα κονιάµατα θα παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις συνισταµένες κατά περίπτωση 
αναλογίες µε µηχανικό αναµικτήρα. Ανάµιξη µε τα χέρια αποκλείεται. Για πολύ µικρές 
ποσότητες κονιάµατος θα επιτρέπεται η ανάµιξη µε τα χέρια αλλά µέσα σε κατάλληλα 
µεταλλικά δοχεία. 

Ο αναµικτήρας θα είναι καθαρός και πριν από τη χρήση θα πλένεται. Επίσης θα 
πλένεται πάντοτε µετά τη χρήση εφ’ όσον παρασκευάζονται µε αυτόν εναλλάξ 
διαφορετικής σύστασης κονιάµατα. Τέλος, θα πλένεται τουλάχιστον κάθε 3 ώρες εφ’ 
όσον λειτουργεί συνεχώς, ώστε και αν παρασκευάζεται ιδίας σύστασης κονίαµα. Το 
παρασκευαζόµενο κονίαµα δεν επιτρέπεται να παραµείνει στον αναµικτήρα 
περισσότερο από 3 λεπτά κατά την ανάµιξη ή µετά το πέρας της. 
 
 
2.5.1.2 Αναλογίες 
 
Η µέτρηση των αναλογιών θα γίνεται µε καθαρά µεταλλικά δοχεία κατάλληλων 
διαστάσεων ή άλλο δόκιµο σύστηµα (π.χ. αυτόµατο ζυγιστήριο). Το παρασκευαζόµενο 
κονίαµα πρέπει να είναι οµοιογενές και οµοιόµορφο, συνεκτικό και εργάσιµο και θα 
φυλάσσεται µέχρι να καταναλωθεί σε µεταλλικά δοχεία και συνθήκες, τέτοιες ώστε να 
αποκλείεται ο διαχωρισµός του ή να επηρεασθεί η πήξη του από απώλεια νερού. 
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2.5.1.3 Ανάµιξη ασβέστη 
 
Εάν ο πολτός ασβέστη αποτελεί τη συνδετική ύλη του κονιάµατος, θα µετατρέπεται σε 
γαλάκτωµα µε προσθήκη νερού και στη συνέχεια θα αναµιγνύεται µε το αδρανές υλικό. 
Οταν η συνδετική ύλη βρίσκεται σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστη κ.λπ.) 
θα προηγείται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται 
η ανάµιξη µε βαθµιαία προσθήκη νερού. 
 
 
2.5.1.4 Ανάµιξη τσιµέντου 
 
Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, πρέπει το τσιµέντο να 
αναµιγνύεται σε ξηρή κατάσταση µε την άµµο, το δε κονίαµα να παρασκευάζεται µε 
προσθήκη στο µείγµα του πολτού ασβέστη σε υδαρή µορφή. 
Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη ασβέστη, τότε αυτή πρέπει να αναµιχθεί µε το τσιµέντο και 
την άµµο πρώτα σε ξηρή κατάσταση και έπειτα µε το νερό. 
 
 
2.5.1.5 Πρόσθετα κονιαµάτων 
 
Όποτε γίνεται χρήση κάποιου πρόσµικτου υλικού, η παρασκευή του αντίστοιχου 
κονιάµατος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 
Γενικώς τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την ανάµιξη και την 
παρασκευή τους, ειδικά όταν πρόκειται για τσιµεντοκονιάµατα. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις ο µέγιστος χρόνος µεταξύ παρασκευής και χρήσης, καθώς και o τρόπος 
επεξεργασίας των µερικώς σκληρυθέντων µειγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής 
πλαστικότητας θα καθορίζονται από τον Επιβλέποντα. 
Τα πρόσµικτα υλικά δεν θα µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν θα έχουν 
επιπτώσεις στην αντοχή υλικών και κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή 
µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά 
ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την επίβλεψη. 
 
 
2.5.2 ∆ιάστρωση - Προφυλάξεις 
 
∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή κονιαµάτων πριν από τον έλεγχο και την προετοιµασία του 
υποστρώµατος. Υπόστρωµα σαθρό, ασταθές, βρώµικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς 
ουσίες, λείο και πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, 
λάδια, σκόνες κ.λπ., να τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαµα που θα 
διαστρωθεί να έχει πρόσφυση και να µην επηρεάζεται η πήξη του. 
Κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί ή επανεπεξεργαστεί (αναγεννηµένο) ή έχει αρχίσει να 
σκληρύνεται πρέπει να αποµακρύνεται από το Έργο. 
Υπόστρωµα που θα δεχθεί κονίαµα ή τα συνδεόµενα στοιχεία µε το κονίαµα θα πρέπει 
να έχουν αντοχή µεγαλύτερη από το κονίαµα. Επίσης, κάθε επόµενη στρώση 
κονιάµατος πρέπει να έχει αντοχή ίση ή µικρότερη από την προηγούµενη στρώση. 
∆εν θα διαστρώνεται κονίαµα υπό θερµοκρασίες κάτω των +5°C ή σε παγωµένο 
υπόστρωµα ή µε πολύ ζεστό καιρό. 
∆ιαστρωµένο κονίαµα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστηµα τόσο ώστε η 
πήξη του να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος 
και χωρίς να είναι εκτεθειµένο σε ισχυρά ρεύµατα αέρα. 
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2.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
∆είγµατα από όλα τα υλικά θα προσκοµισθούν για έγκριση, σε ικανή ποσότητα.  Ο 
Επιβλέπων, κατά την κρίση του, µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση δοκιµίων για έλεγχο 
των αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων και έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, 
πιστοποιητικά ποιότητας, κοκκοµετρική µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, 
ιδίως για τα πρόσµικτα και βελτιωτικά.  ∆είγµατα και δοκιµές κονιαµάτων µε πρόσµικτα 
θα παρέχονται στον Επιβλέποντα για έγκριση τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη 
συστηµατική χρήση τους στο Έργο. 
∆ειγµατοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά, σύµφωνα µε τους Ελληνικούς 
Κανονισµούς, για τον έλεγχο της ποιότητας των κονιαµάτων. 
 
 
 
 
3. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
 
 

3.1 ΑΝTIKEIMENO 

 
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά την κατασκευή πλινθοδοµών από πλίνθους απλές, πλήρεις ή 
διάτρητες.  
 
 

3.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
3.2.1 Οπτόπλινθοι 
 
Οπτόπλινθοι, µηχανοποίητες διάτρητες αργιλικές. Ελάχιστες διαστάσεις πλίνθου 
15x33x18 cm, µε πάχος εσωτερικού τοιχώµατος 15 mm, και 25x15x33 cm µε πάχος 
περιµετρικού τοιχώµατος 25 mm. Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να 
είναι ακέραιες, γερές, οµοιογενείς (υφή και χρώµα) χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, καλά 
ψηµένες και να ανταποκρίνονται στις αντοχές των προτύπων που έχουν επιλεγεί και όχι 
µικρότερα από : 

α. Μέση αντοχή σε θλίψη 50 Kg/cm² - µεµονωµένη αντοχή σε θλίψη 40Kg/cm². 

β. Φαινόµενο βάρος 1300 Kg/m3. 
γ. Απορρόφηση νερού 18% κατά βάρος ξηράς οπτοπλίνθου. 
δ. Ανοχή διαστάσεων κατά µήκος 2 mm κατά πλάτος και ύψος 1 mm. 
 
 
3.2.2  Κονιάµατα - Κονιοδέµατα 
 
Τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής των κονιαµάτων και κονιοδεµάτων θα είναι 
σύµφωνα µε το κεφάλαιο 2. 

Ειδικότερα τα κονιάµατα θα είναι : 
- Κονίαµα εξωτερικών τοίχων όπως ΑΤΟΕ 1447 ή ΑΤΟΕ 1445 
- Κονίαµα εσωτερικών τοίχων όπως ΑΤΟΕ 1417 
- Κονιάµα αρµολογήµατος τοίχων όπως ΑΤΟΕ 1445. 
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3.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
3.3.1 Γενικά 
 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια 
κατόψεων στο εργοτάξιο. 
Καµιά απόκλιση από τις ευθυγραµµίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις 
προβλεπόµενες στην εγκεκριµένη µελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλµατα και 
αποκλίσεις θα διορθώνονται αµέσως από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 

 

 
3.3.2. Πλινθοδοµές 
 
3.3.2.1 Γενικοί κανόνες 
 
Όλες οι πλινθοδοµές θα πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, σε ορθές γωνίες 
µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος και µε γεµισµένους όλους τους κατακόρυφους αρµούς. 
Η εργασία θα πρέπει να γίνεται µε οµοιόµορφο τρόπο, έτσι ώστε να δηµιουργείται 
συνεχώς ενιαία στάθµη όλων των τοίχων σε κάθε επίπεδο (όροφο). 
∆εν θα πρέπει να ενσωµατώνονται σπασµένα ή φθαρµένα τεµάχια έτσι ώστε το 
χαλασµένο τµήµα να φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η 
εργασία. 
Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να µειωθεί το µέγεθος ενός τεµαχίου που θα είναι 
ορατό όταν τελειώσει η εργασία, το κόψιµο θα πρέπει να γίνει µε ειδικό πριόνι 
τοιχοποιίας. 
 
 
3.3.2.2 Κτίσιµο - Αρµολόγηµα 
 
Απαγορεύεται η κατασκευή τοίχου λεπτότερου από 9 cm (∆ροµικός). 
Απαγορεύεται η ενσωµάτωση διάτρητων οπτοπλίνθων έτσι ώστε να υπάρχουν 
διαµπερείς οπές στις παρειές του τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν οι 
τοίχοι αυτοί. 
Όλοι οι αρµοί θα είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ισοπαχείς (1 cm πάχος), καλά 
γεµισµένοι και όχι “ξεχειλισµένοι”. Επάλληλοι κατακόρυφοι αρµοί θα είναι µετατεθειµένοι 
κατά 1/4 πλίνθου τουλάχιστον. 
Οι τοίχοι θα κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους 1,00 m το 
πολύ κάθε ηµέρα. 
Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται (κολλώνται) καλά στα κατακόρυφα 
στοιχεία και θα σφηνώνονται την επόµενη ηµέρα στη φέρουσα οροφή µε στρώση 
πλάγια τοποθετηµένων πλίνθων. Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. στα 
οποία θα σφηνωθούν οι τοίχοι πλήρωσης, θα ασταρωθούν µε πιτσιλιστά τρεις ηµέρες 
πριν από το κλείσιµο τοίχου. 
Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εµπλοκή κάθε στρώσης µε την 
επόµενη και στα ανοίγµατα θα αφήνονται λαµπάδες µιας πλίνθου. 
Πλαίσια ανοιγµάτων, ανοίγµατα διέλευσης αγωγών κ.λπ., θα πρέπει να προβλέπονται 
και να κατασκευάζονται κατά το κτίσιµο των τοίχων, διαφορετικά οι εργασίες θα 
διακόπτονται µέχρις ότου επιτευχθεί συντονισµός στις εκτελούµενες εργασίες. 
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Θα χρησιµοποιούνται µόνο γερές, ακέραιες ή το πολύ µισοκοµµένες πλίνθοι και καθαρό 
φρέσκο κονίαµα που δεν έχει αρχίσει να πήζει όπως στο κεφάλαιο 1 προδιαγράφεται. 
Οι αρµοί διαστολής όπως φαίνονται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές 
θα κατασκευασθούν γενικά ανοικτοί µε σταθερή απόσταση στο ενδεδειγµένο πλάτος και 
µε πέλµατα κ.λπ. στοιχεία όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο αρµών διαστολής. 
Σε µεγάλου µήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους (20,00 m) θα αφήνονται 
αρµοί διαστολής πλάτους 1 cm που θα σφραγίζονται όπως και οι αρµοί διαστολής του 
κτιρίου. 
Πλινθοδοµές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει να 
αναγείρονται πάνω σε ταινία ασφαλτόπανου ή ασφαλτόχαρτου τριπλάσιου πλάτους 
από εκείνου του πάχους του τοίχου κολληµένη στο πάτωµα.  Όταν το πάτωµα 
υγροµονώνεται σε όλη του την έκταση και ο τοίχος κτίζεται στο υγροµονωµένο πάτωµα, 
η εργασία αυτή παραλείπεται. 
Τοίχοι που στην Τεχνική Περιγραφή και τον πίνακα τελειωµάτων της µελέτης εφαρµογής 
προβλέπονται επιχρισµένοι, θα επιχρίονται από το πάτωµα µέχρι την οροφή (φέρουσα 
πλάκα), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεχνική Περιγραφή.  Τοίχοι που 
επενδύονται από άλλα υλικά µέχρις ορισµένου ύψους θα επιχρίονται από το ύψος αυτό 
και µέχρι την οροφή (φέρουσα πλάκα). 
Εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα, αυτά θα είναι αυτοφερόµενα και θα πληρούν 
όλους τους όρους ασφάλειας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη στήριξής τους σε παρακείµενες 
κατασκευές ή τον ανεγειρόµενο τοίχο. 
Όλες οι επιφάνειες (οπτόπλινθοι, στοιχεία του Φ.Ο. κ.λπ.) µε τις οποίες θα έρθει σε 
επαφή το κονίαµα θα πρέπει να έχουν διαβραχεί τόσο ώστε να µην επηρεάζεται η πήξη 
του κονιάµατος. 
Πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιηθούν µόνο ύστερα από ειδική έγκριση και 
όπως στην παρ. 1.5.1.5 αναφέρεται. ∆είγµατα µε πρόσθετα πρέπει να κατασκευάζονται 
τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την κανονική εκτέλεση της εργασίας. 
Εργασίες πλινθοδοµών θα εκτελούνται µόνο κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες 

(θερµοκρασία πάνω από +5°, κανονική υγρασία, όχι δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ύστερα από έγκριση του Επιβλέποντα. 
Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα για την οµαλή 
πήξη του κονιάµατος µέτρα και η περατωµένη εργασία να προστατεύεται από 
οποιεσδήποτε κακώσεις. 
Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 
ηµέρες από την περάτωσή του. 
 
 
3.3.2.3 Ενσωµατωµένα στοιχεία από σκυρόδεµα 
 
Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες (σενάζ) από σκυρόδεµα Β160 
οπλισµένο µε 4 Φ10 και συνδετήρες Φ8/20 ST III, πλάτους όσο το πάχος του τοίχου και 
ύψους 15 cm. Οι ζώνες αυτές θα κατασκευάζονται, στους εξωτερικούς τοίχους συνεχείς 
στο ύψος των ποδιών των παραθύρων, στους εσωτερικούς τοίχους που είναι µέχρι την 
οροφή συνεχείς στο ύψος των ανωφλίων ή στο µέσον του ύψους. Θα κατασκευάζονται 
επίσης στην τυχόν ελεύθερη απόληξη των τοίχων, οποιοδήποτε κι αν είναι το ύψος 
τους. 
Εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν προκατασκευασµένα ανώφλια αυτά θα έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε τα σενάζ και θα εδράζονται κατά 15 cm εκατέρωθεν επί τοίχου. 
Στα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου απαιτηθει από την Επίβλεψη, θα 
αφεθούν αναµονές σιδηρού οπλισµού για τη σύνδεσή τους µε τα σενάζ. 
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3.3.2.4 Παρεµβύσµατα για µόνωση, σφράγιση αρµών 
 
Οι αρµοί θα πρέπει να ξύνονται έτσι ώστε να µπορούν να δεχθούν τα παρεµβύσµατα. 
Τα µεταλλικά παρεµβύσµατα θα πρέπει να σφηνώνουν χρησιµοποιώντας ξύλινες 
σφήνες από σκληρό ξύλο, κατόπιν οι αρµοί θα πρέπει να τελειώνουν χρησιµοποιώντας 
έναν εγκεκριµένο ασφαλτικό στόκο που θα προµηθεύεται από ειδικό κατασκευαστή. 
Τα διάκενα κουφωµάτων πορτών, παραθύρων και άλλων κουφωµάτων και τοίχων θα 
πρέπει να στεγανοποιούνται καθώς και οι αρµοί µετακινήσεως στις εξωτερικές 
επιφάνειες. 
 
 
3.3.2.5 Τοποθέτηση των κουφωµάτων, πορτών κ.λπ. 
 
Οι κάσες των πορτών και άλλων παρόµοιων κατασκευών θα πρέπει να στερεώνονται 
επάνω στην εµφανή τοιχοποιία µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους συνδετήρες (6 
για κάθε άνοιγµα) που θα κτίζονται µέσα στην τοιχοποιία σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
των σιδερένιων κασών και την Τεχνική Περιγραφή. 
Οι σιδερένιες κάσες των πορτών θα πρέπει να ενσωµατώνονται συγχρόνως µε το 
κτίσιµο γερά από όλες τις πλευρές και το διάκενό τους θα γεµίζει µε τσιµεντοκονίαµα. Ο 
Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράµµιση όλων των 
παρόµοιων κατασκευών. 
 
 
3.3.2.6 Προστασία και καθαρισµός 
 
Οι τελειωµένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από 
διάφορους ρύπους. 
Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι τοίχοι από υπερβολικά γρήγορο στέγνωµα 
χρησιµοποιώντας κατάλληλες και εγκεκριµένες από την Επίβλεψη µεθόδους. 
Όλες οι κάσες των θυρών, οι χαλύβδινες κατασκευές, τα πλαίσια, και κάθε 
ενσωµατωµένη κατασκευή, θα πρέπει να τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους. 
Στα σηµεία που περνούν σωλήνες Η/Μ εγκαταστάσεων διαµπερώς στους τοίχους, θα 
τοποθετούνται κατά το κτίσιµο, ανάλογα τεµάχια σωλήνων. Στους τοίχους 
πυροδιαµερισµάτων, µετά τη διέλευση των σωλήνων εγκαταστάσεων θα σφραγίζονται 
τα κενά µε κατάλληλο υλικό. 
Όλες οι εσοχές, εγκοπές και όλα τα ανοίγµατα που δεν χρειάζονται πλέον, θα πρέπει να 
συµπληρώνονται µε προσοχή. Επίσης το ίδιο ισχύει για όλα τα τεµάχια που έχουν 
προέλθει από κόψιµο και προσαρµογή. 
Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατωµένα µεταλλικά αντικείµενα θα πρέπει να βάφονται µε 
δυό στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει προστατευτικά µέτρα για ζηµίες από άτοµα ή τον 
καιρό, και ιδιαίτερα για την προστασία των µονώσεων των εξωτερικών τοίχων πριν και 
κατά την κατασκευή των εξωτερικών επενδύσεων. 
 
 

3.4 ΑΝΟΧΕΣ 

 
Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, 
αποκλίσεις της κατακορύφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους 
λαµπάδες, κακοκοµµένοι πλίνθοι, ανώµαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί, 
κ.λπ. δεν θα είναι αποδεκτά, και οποιαδήποτε τέτοια εργασία που θα απορριφθεί από 
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την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου µε έξοδα του Αναδόχου. 
Προϊόντα κατεδάφισης δεν θα επαναχρησιµοποιούνται. 
Γενικά κανένα σηµείο του τοίχου δεν θα απέχει της γραµµής που καθορίζεται από τα 
εκατέρωθεν υποστυλώµατα περισσότερο από 5 mm. Επίσης κανένα σηµείο του τοίχου 
δεν θα απέχει από την κατακόρυφη (νήµα της στάθµης) περισσότερο από 5 mm. 
Οι διαστάσεις των πλίνθων θα είναι σταθερές µε ανοχή ±3%. Για τις ορθές γωνίες των 
τοιχοδοµών επιτρέπεται απόκλιση 4 mm για µήκος τοίχου µέχρι 3 m και 3 mm για µήκος 
τοίχου 2 m. 
 
 
 

3.5 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
 
3.5.1 ∆είγµατα µεµονωµένων υλικών 
 
Χωριστά δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου, συνδέσµου, στερεωµάτων και άλλων διαφόρων 
εξαρτηµάτων, θα παραδίδονται και θα πρέπει να εγκριθούν πριν αρχίσουν οι εργασίες. 
Όλες οι παραδόσεις θα πρέπει γενικώς να είναι της αυτής ποιότητας όπως τα 
εγκεκριµένα δείγµατα. 
 
 
3.5.2 ∆είγµατα εργασίας 
 
Αφού εγκριθούν τα µεµονωµένα δείγµατα, θα πρέπει να κατασκευασθούν δείγµατα 
τελειωµένων επιφανειών περίπου 1000 x 1500 mm σπό κάθε είδος τοιχοποιίας που θα 
δείχνουν κάθε τύπο σχεδίου και δοµής και συνδέσµων κτισµένο και αρµολογηµένα κατά 
τις προδιαγραφές, επάνω σε µια κατάλληλη θεµελίωση. Μετά την έγκριση από την 
Επίβλεψη η ποιότητα των εργασιών θα πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη των παραπάνω 
δειγµάτων. 
 
 
3.5.3 Έλεγχος υλικών 
 
Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγµή 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους. 

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο έγγραφη απόδειξη για τις 
ελάχιστες αντοχές των πλίνθων σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. 

Είναι απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν τις αντοχές όλων 
των ειδών των πλίνθων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο Έργο. 
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4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

4.1 Αντικείµενο 

 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση διαφόρων σιδερένιων 
κατασκευών, όπως σιδερένιες σκάλες, κιγκλιδώµατα κλιµακο-στασίων, χειρολισθήρες, 
σιδερένια κουφώµατα και διάφορες αρχιτεκτονικές σιδηροκατασκευές. 

Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι φέρουσες µεταλλικές κατασκευές, οι 
κατασκευές από αλουµίνιο και λοιπές βοηθητικές κατασκευές που περιλαµβάνονται σε 
άλλα κεφάλαια αυτού του τεύχους. 
 
 

4.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Όλα τα µέταλλα που θα χρησιµοποιηθούν (όπως σίδηρος, λαµαρίνες µαύρες ή 
γαλβανισµένες, ανοιξείδωτος χάλυβας, κ.λπ.) θα είναι της καλύτερης ποιότητας από τα 
υπάρχοντα στην Ελληνική αγορά. 

Οι διάφορες ράβδοι, ελάσµατα, στραντζαριστοί σωλήνες, σιδηροσωλήνες µαύροι ή 
γαλβανισµένοι, διατοµές µορφοσιδήρου κ.λπ., θα είναι σύµφωνοι προς τους 
Γερµανικούς Κανονισµούς DIN, απόλυτα ευθύγραµµοι, θα έχουν οµοιόµορφη διατοµή 
και δεν θα φέρουν καµιά ανωµαλία στις επιφάνειες ή στις ακµές τους. 

Εκτός των όρων και των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο τεύχος αυτό, ισχύουν και 
Νόµοι, ∆ιατάγµατα, Κανονισµοί, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.), Εγκύκλιοι 
και Αναλύσεις Τιµών που αναφέρονται στο Τεύχος Εργασιών Πολιτικού Μηχανικού, εφ’ 
όσον δεν είναι αντίθετοι µε τους όρους του παρόντος και για όσες περιπτώσεις το 
συµπληρώνουν. 
 
 

4.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
4.3.1 Γενικά 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των µεταλλικών στοιχείων και της κατασκευής τους είναι 
απαραίτητο να γίνει στο εργοστάσιο και µόνο η τελική συναρµολόγηση και οι 
δευτερεύουσες εργασίες θα γίνουν επί τόπου του Έργου (π.χ. συγκολλήσεις, συνδέσεις 
µε κοχλίες, κ.λπ.). Τα µεταλλικά στοιχεία θα είναι από γνωστά εργοστάσια µε ανάλογη 
εµπειρία. Τα στοιχεία θα προσκοµίζονται στο Έργο συσκευασµένα όπως υποδεικνύει ο 
κατασκευαστής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Όσον 
αφορά στον τρόπο χρήσης των στοιχείων αυτών, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν κάτι άλλο διαταχθεί από τον 
Επιβλέποντα. 

Τα µεταλλικά στοιχεία προβλέπεται να κατασκευασθούν από µορφοσίδηρο συνήθων ή 
ειδικών διατοµών, ραβδοσίδηρο, χαλυβδοσωλήνες από σιδηροσωλήνες κυκλικής ή 
οροθογωνικής διατοµής, από στραντζαριστή λαµαρίνα, ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ. 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις, 
ατέλειες ή άλλα ελαττώµατα από το εκάστοτε κατάλληλο κράµα, µαλακά, εύκολα στην 
κατεργασία εν ψυχρώ και εν θερµώ, όχι εύθραυστα, να συγκολλούνται καλά µε 
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εξωτερική επιφάνεια καθαρή και απαλλαγµένη από σκουριά, µε µορφή και διαστάσεις 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής. 

Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρίσιµων διαστάσεων που επηρεάζουν τη 
συναρµογή των συνδεόµενων µελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρµογής, 
πρέπει να συµφωνούν µε τα πρότυπα της προηγούµενης παραγράφου, ή µε τα σχετικά 
πρότυπα ΑΝS, ή άλλα εγκεκριµένα πρότυπα, που ισχύουν για παρόµοια έργα. Οι 
ανοχές διαστάσεων και τα επιτρεπόµενα όρια πρέπει να φαίνονται στα κατασκευαστικά 
σχέδια που θα συντάσσει ο Ανάδοχος. 

Τα  διάφορα εξαρτήµατα, όπως βίδες, µπουλόνια, βύσµατα στήριξης, ειδικές διατοµές, 
παρεµβύσµατα κ.λπ., θα είναι άριστης ποιότητας και θα υποβάλονται για έγκριση εκ 
των προτέρων στον Εργοδότη, όπως ορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη. 

Η ποιότητα των διαφόρων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν είναι : 

α. Μορφοσίδηρος 
 Είναι κατηγορίας St 42.2 κατά DIN 17100, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1027, µε 

ελάχιστο όριο διαρροής 2.400 Kg/cm².  

β. Ραβδοσίδηρος 
 Είναι κατηγορίας St 42.2. ή St 37.2 κατά DIN 17100, DIN 1013, DIN 1014, DIN 

1017, DIN 1024, DIN 1028, DIN 1029, DIN 59200 µε ελάχιστο όριο διαρροής 
2.400 Kg/cm². 

γ. Χαλυβδοσωλήνες 
 Είναι κατηγορίας St 42.2 ή ST 37.2 κατά DIN 17100, DIN 1448, DIN 2458, µε 

ελάχιστο όριο διαρροής 2.400 Kg/cm². 

δ. Ηλεκτρόδια 
 Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε το DIN 1913, 

ανάλογου διαµέτρου και διακρίνονται σε ακάλυπτα, επενδυµένα και περιτυλιγµένα. 

ε. Κοινοί κοχλίες και περικόχλια 
 Θα είναι ποιότητας 4D και 5D τουλάχιστον, σύµφωνα µε το DIN 267. 

Τα φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα θα είναι κράµµατος 18/8 µατ. Το προστατευτικό 
αυτοκόλλητο “φιλµ” θα αφαιρείται µόνο ύστερα από έγκριση της Επίβλεψης. Οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις θα πραγµατοποιούνται µόνο µε ανοξείδωτες ράβδους (σύρµατα) 
από το ίδιο κράµµα, µε τη βοήθεια αερίου ARGON και τα κατάλληλα µέσα. Οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις θα επιπεδώνονται µε ηλεκτρικό τροχό τριών διαβαθµίσεων 
σµυριδόπανου και θα λειαίνονται µε τροχό τσόχας.  Οι τυχόν άλλες διατοµές που θα 
χρησιµοποιηθούν, καθώς και οι διάφορες βίδες κ.λπ., θα είναι επίσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
 
 
 
4.3.2 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
Πριν αρχίσει η κατασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη δείγµατα κυρίων 
και βοηθητικών υλικών για έγκριση. Τα δείγµατα αυτά θα φυλάγονται από τον 
Επιβλέποντα σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχει ο Ανάδοχος για να συγκριθούν 
µε τα υλικά που προσκοµίζονται για ενσωµάτωση στο Έργο. Τα υλικά αυτά δεν πρέπει 
να διαφέρουν στη µορφή και στην ποιότητα από τα αντίστοιχα δείγµατα που έχουν 
εγκριθεί. 
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Θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις, µε τη µορφή πιστοποιητικών δοκιµών, από ένα 
επίσηµο εργαστήριο δοκιµών, που θα βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι 
συγκόλλησης είναι ικανοποιητικές. 

Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια για όλες τις 
σιδερένιες κατασκευές. 
 
 
 

4.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
4.4.1 Γενικά 
 
Οι εργασίες χαράξεων, τοποθετήσεων και επιµετρήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου, θα γίνονται µε φροντίδα και µε δαπάνη του Αναδόχου, που θα διαθέτει για τον 
σκοπό αυτό όλα τα απαραίτητα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο επιστηµονικό 
και ειδικευµένο προσωπικό, κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα ή 
αυτών που ενεργούν µε εντολή ή εξουσιοδότησή του. Για τις χαραξεις και τις 
επιµετρήσεις θα ακολουθηθούν οι διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια. 

Όλες οι σιδηρουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια και όλους 
τους κανόνες της τέχνης, σύµφωνα προς τις περιγραφές και τα χορηγούµενα σχέδια 
λεπτοµερειών, προς τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
απόλυτα. Καµιά σιδηρουργική εργασία δεν θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος εάν δε ζητήσει 
προηγουµένως και λάβει έγκαιρα από την Επίβλεψη τα απαιτούµενα σχέδια και οδηγίες. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων από την κατασκευή σε τρόπο που να επιβάλλεται 
τροποποίηση σε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ή τυπικές τοµές, οφείλει ο Ανάδοχος να 
συντάξει και υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση κατα-σκευαστικά σχέδια 
λεπτοµερειών. 

Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως 
εξοπλισµένα και οργανωµένα για τέτοιου είδους εργασίες. Στο συµφωνητικό ανάθεσης 
των εργασιών από τον Ανάδοχο στον κατασκευαστή, πρέπει να περιλαµβάνεται ρητός 
όρος που θα επιτρέπει, σ’ οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα την επίσκεψη του Επιβλέποντα 
στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και την παροχή από τον κατασκευαστή κάθε 
σχετικής πληροφορίας προς αυτόν. 

Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα DIN 
18335. Το µεγαλύτερο µέρος της κατασκευής των µεταλλικών στοιχείων και της 
συναρµολόγησής τους θα γίνει στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και µόνο η τελική 
συναρµολόγηση να γίνει επί τόπου. 
 
 
 
 
 
4.4.2 Κατασκευή - Συναρµολόγηση 
 
Οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους, εάν δεν παρουσιάζονται 
διαφορετικά στα σχέδια, θα γίνονται µε συγκόλληση η οποία θα καθορίζεται από την 
Επίβλεψη ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, της επιθυµητής αντοχής και της 
εµφάνισής της. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παρουσιασθεί ανάγκη µπορεί να γίνει 
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και χρήση µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες συνδέσεις θα 
είναι αφανείς. 

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο και σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης. Θα παίρνεται δε ιδιαίτερη µέριµνα ώστε τα συγκολλούµενα τµήµατα 
να µην προκαλούν αλλοίωση των ουσιαστικών και γενικά των ιδιοτήτων των 
συγκολλούµενων τµηµάτων. Οι διάφορες ανωµαλίες των συγκολλήσεων θα τροχίζονται 
µε προσοχή σε τρόπο ώστε οι συγκολλούµενες επιφάνειες να είναι συνεχείς, κανονικές 
και να µη παρουσιάζουν ούτε τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση. 

Ο Επιβλέπων θα ελέγχει συνεχώς την ποιότητα των ηλεκτοσυγκολήσεων εν ανάγκη και 
µε ακτινογραφίες σύµφωνα µε τα DIN 54109, 54111. Οι συγκολλήσεις µελών µε κρίσιµη 
σηµασία (π.χ. κόµβοι πλαισίων) πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε το DIN 54111. Σε 
περίπτωση ελαττώµατος πρέπει να επιδιορθώνεται σύµφωνα µε το DIN 4100 και µε 
ευθύνη του Αναδόχου και έλεγχο του Επιβλέποντα. 

Όλες οι συνδέσεις διατοµών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόµο είτε µε 
ηλεκτροσυγκόλληση είτε µε ειδικά τεµάχια. Ορατά µατίσµατα διατοµών (τσοντάρισµα) 
δεν θα γίνονται δεκτά αν τα µήκη των διατιθέµενων στο εµπόριο διατοµών επαρκούν για 
το µήκος της υπόψη κατασκευής έστω και αν έχουν εκτελεσθεί µε ακρίβεια. 

Όλα τα απαιτούµενα για τις κατασκευές στοιχεία και µετρήσεις θα λαµβάνονται επί 
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωµαλίες, 
συναρµογές χωρίς διακύµανση της αντοχής των ενούµενων στοιχείων, πλήρης αντοχή 
και σταθερότητα κατασκευαζόµενων τµηµάτων στα προβλεπόµενα φορτία, καλαίσθητες 
και ανθεκτικές συγκολ-λήσεις, αποφυγή παραµορφώσεων των µεταλλικών κατασκευών 
και δηµιουργία µόνιµων τάσεων µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών 
και άλλων κατασκευών του κτιρίου. 

Εσωτερικά και εξωτερικά όλα τα στοιχεία θα έχουν ενισχύσεις µε λάµες στα σηµεία 
όπου πρόκειται να βιδωθούν άλλα µεταλλικά στοιχεία. Απαγορεύεται το βίδωµα σε 
στραντζαριστές κατασκευές χωρίς προηγούµενη ενίσχυση. 

Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους και θα έχουν τις 
απαιτούµενες ανοχές. Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν οµαλές επιφάνειες και όπου 
είναι δυνατόν θα είναι φρεζαριστοί. 

Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήµατα, στροφείς, θα κατα-σκευάζονται µε 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
ώστε η εφαρµογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εµφανίζεται αισθητικά και 
κατασκευαστικά άρτια. 

Στην περίπτωση σιδερένιων κατασκευών από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, οι 
κατασκευαζόµενες διατοµές θα είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια, οι δε επιφάνειες 
και ακµές τους δεν θα παρουσιάζουν καµία ανωµαλία. 

Θα κατασκευασθούν δείγµατα των εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Επιβλέποντα και τα εγκεκριµένα σχέδια. 

∆οκιµές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύµφωνα µε τις εντολές παρουσία 
του Επιβλέποντα. 

Τα επιλεγόµενα υλικά θα είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το γαλβανικό 
φαινόµενο, ή διαβρώσεις σε συναρµογές υλικών από ροή νερού ή άλλες επιβλαβείς 
αλληλεπιδράσεις, διαφορετικά θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεµβύσµατα. 

Οι πιό πάνω όροι κατασκευής των σιδηρουργικών εργασιών έχουν εφαρµογή και για 
όλες τις ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, κιγκλιδώµατα κ.λπ. 
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Τα τελειώµατα (φινιρίσµατα) καθε κατασκευής πρέπει να είναι επιµεληµένα, έστω και αν 
αυτό δεν έχει σηµασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια, ή έστω και αν αφορούν 
τµήµατα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν µε άλλες κατασκευές ώστε να µη 
φαίνονται. Τα άκρα και οι ακµές των ελασµάτων και των λοιπών στοιχείων πρέπει να 
είναι γωνιασµένα και τροχισµένα. ∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζα, ακµές ανώµαλες 
λόγω διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή µε οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες. 
 
 
4.4.3 Τοποθέτηση 
 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδερένιων κατασκευών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που 
να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση 
κατά τη στήριξη. 

Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδερένιων κατασκευών στα δοµικά τµήµατα 
θα γίνουν µε εκτονούµενα βύσµατα ώστε να αποφεύγεται απόλυτα κάθε φθορά του από 
οπλισµένο σκυρόδεµα σκελετού, άσχετα αν στα σχέδια λεπτοµερειών εµφανίζονται 
σιδερένια στηρίγµατα. 
 
 
4.4.4 Προετοιµασία των επιφανειών - Βαφές 
 
Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισµό, αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επόµενες παραγράφους. 

Όταν απαιτηθεί από την Επίβλεψη ή αναφέρεται στο Τιµολόγιο ο χάλυβας θα πρέπει να 
καθαρισθεί µε αµµοβολή και θα ακολουθήσει µία στρώση αστάρι σε εργοστασιακές 
συνθήκες. 

Τα µεταλλικά στοιχεία που προβλέπεται να γαλβανισθούν θα γαλβανίζονται εν θερµώ 
µετά την πλήρη κατασκευή τους. Όταν συγκολλούνται ήδη γαλβανισµένα στοιχεία (π.χ. 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες), οι επιφάνειες που θίγονται θα γαλβανίζονται ξανά εν 
ψυχρώ. 

Όλα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα ή ψεκασµένα µε ψευδάργυρο, 
θα πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους, πριν 
συναρµολογηθούν και ηλεκτροκολληθούν και µετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο. 
Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση η oποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί 
πριν από αυτό. 

Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι χρωµικού ψευδαργύρου εκτός από τις 
περιπτώσεις που το τελείωµα θα είναι µία εποξειδική ρητίνη, οπότε θα γίνει καθαρισµός 
µε αµµοβολή και θα εφαρµοσθούν δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 

Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυµµένος στην τελική φάση, εκτός από την περίπτωση 
που θα είναι ενσωµατωµένος σε σκυρόδεµα, θα πρέπει να προηγηθούν δύο στρώσεις 
ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ηλεκτροστατική βαφή, αυτή θα γίνεται µε εποξειδική 
πούδρα και εποξειδικό χρώµα σε δύο στρώσεις, αφού προηγουµένως τα µεταλλικά 
στοιχεία υποστούν την επεξεργασία της απολάδωσης, αποσκωρίασης και της 
φωσφάτωσης, σύµφωνα µε τις γερµανικές προδιαγραφές. 
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4.4.5 Προστασία 
 
Οι ηλεκτροστατικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε 
αυτοκόλλητη µεµβράνη διαφορετικού χρώµατος που θα µπορεί να παρέχει 
προστατευτική επικάλυψη. 

Για εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται µε χαρτί. 

Όλες οι άλλες τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε τρόπο που θα 
έχει εγκρίνει η Επίβλεψη. 

Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιµασθεί στο εργοστάσιο θα προσκοµίζονται 
χρωµατισµένες µε τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια και προστατευµένες όπως στην 
προηγούµενη παράγραφο και θα τελειώνονται αφού ενσωµατωθούν στο Έργο. 

Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να 
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις και να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες. 
Πάντως η αφαίρεση των προστατευτικών επικαλύψεων θα γίνεται µετά από εντολή της 
Επίβλεψης. 

 

 

4.5 Προδιαγραφές κατασκευών 

 
4.5.1 Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γραπτή έγκριση για να αρχίσει τις κατασκευές. H 
έγκριση αυτή δεν θα δίνεται προτού η Επίβλεψη έχει εγκρίνει τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Θα πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα στο εργοστάσιο. Στα µέτρα αυτά θα 
περιλαµβάνονται πρόσθετα µέτρα, όπως συσκευασία σε ξύλινα κιβώτια, για προστασία 
κατά τη διάρκεια των διακινήσεων και µεταφορών. 

Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλλες κ.λπ., θα παρέχονται σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς και θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως κατάλληλων για την 
προτιθέµενη χρήση, καθώς και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα oποία θα έρχονται σε 
επαφή. 
 
 
4.5.2 Σιδερένιες κάσες 
 
Οι σιδερένιες κάσες για την ανάρτηση θυροφύλλων θα κατασκευασθούν από 
στραντζαριστή λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης εφαρµογής και την Τεχνική Περιγραφή. 

Θα έχουν πατούρα για το φύλλο, υποδοχή για την τοποθέτηση συνεχούς ελαστικού 
παρεµβλήµατος, ενισχύσεις στα σηµεία ανάρτησης των στροφέων, της κλειδαριάς και 
των υπόλοιπων εξαρτηµάτων λειτουργίας, µια τουλάχιστον ενίσχυση ακαµψίας ανά 0,60 
m σε κάθε πλευρά συνδυασµένη µε τα αγκύρια στήριξης στους τοίχους, λάµες στήριξης 
κάτω, αφαιρούµενα στοιχεία για το απαραµόρφωτο των πλαισίων µέχρι την οριστική 
τοποθέτησή τους στο κτίριο και πρόβλεψη για την ηλεκτρική τους γείωση. 

Η τοποθέτησή τους θα γίνει παράλληλα µε την ανέγερση των τοίχων και το κενό µεταξύ 
τοίχων και κάσας θα γεµίσει µε τσιµεντοκονίαµα των 600 Κg τσιµέντου. Το γέµισµα των 
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κασών θα γίνεται µε επιµονή και προσοχή από το πάνω µέρος της κάσας 
προβλεπόµενων των κατάλληλων προϋποθέσεων που επιτρέπουν το εν λόγω γέµισµα. 
Η τοποθέτηση του κονιάµατος θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές και θα 
διακόπτεται σταδιακά για τη µερική πήξη του κονιάµατος. Οι κάσες θα 
σταθεροποιούνται κατάλληλα για την αποφυγή φουσκωµάτων και παραµορφώσεων. 

Οι κάσες, πρίν από την τοποθέτησή τους, πρέπει να καλυφθούν στην εσωτερική τους 
πλευρά µε µία ή δύο στρώσεις προστατευτικής βαφής µε αντισκωριακό. Με τον ίδιο 
τρόπο πρέπει να προστατευθούν και τα σιδερένια ελάσµατά τους που θα 
ενσωµατωθούν στην τοιχοποιία ή το σκυρόδεµα. 

Όλες οι ορθογωνικού σχήµατος οπές στις κάσες για την ένταξη των κλειδα-ριών θα 
γίνονται µε πρέσα κοπής.  Απαγορεύεται η χρήση χειρονακτικών µεθόδων διάνοιξής 
τους, που οδηγούν στην παραµόρφωση και στρέβλωση των χειλιών της οπής. 

Οι κάσες θα φέρουν στροφείς τύπου πορταδέλλας, άριστης ποιότητας.  Οι στροφείς θα 
τοποθετηθούν διά σχισµής που θα ανοιχθεί µε πρέσα στην κάσα και θα 
ηλεκτροσυγκολληθούν στην εσωτερική πλευρά ώστε να µην εµφανίζονται κολλήσεις 
εξωτερικά. 

Οι στροφείς θα είναι απόλυτα κατακόρυφοι και ευθυγραµµισµένοι. Οι κάσες που 
βρίσκονται στη σειρά θα τοποθετηθούν σε απόλυτη ευθυγραµµία έστω και αν 
διακόπτεται η οπτική συνέχεια από κόγχες µέσα στις οποίες βρίσκονται οι πόρτες. 
 
 
4.5.3 Απλά σιδερένια κουφώµατα 
 
Οι κάσες των κουφωµάτων αυτών θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρ. 3.5.2. Τα 
φύλλα θα κατασκευασθούν από σκελετό και ολόσωµη αµφίπλευρη επένδυση µαύρης 
λαµαρίνας πάχους 1,25 mm. Ο σκελετός θα αποτελείται το λιγότερο από δύο 
κατακόρυφα και τέσσερα οριζόντια στοιχεία στραντζαριστών ορθογωνικών διατοµών 
30x45 mm τουλάχιστον και πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. 

Κάσα και φύλλα θα δηµιουργούν διπλή πατούρα µεταξύ τους. Στην πατούρα της κάσας 
θα υπάρχει ελαστικό παρέµβληµα όπως στην παρ. 5.5.2. αναφέρεται. 

Ανοίγµατα στο φύλλο για περσίδες, υαλοστάσια κ.λπ. θα περιβάλλονται απαραίτητα 
από στοιχεία του σκελετού. Οι περσίδες θα είναι κατα-σκευασµένες από µαύρη 
λαµαρίνα 1,25 mm, θα έχουν κατακόρυφο, κεκλιµένο κατά 45° και πάλι κατακόρυφο 
τµήµα, θα εντάσσονται στο πάχος του φύλλου έτσι ώστε να µην υπάρχει οπτική επαφή 
των διαχωριζόµενων χώρων και πυκνό αφαιρούµενο γαλβανισµένο πλέγµα. 

Όταν τα κουφώµατα αυτά είναι εξωτερικά θα έχουν όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις, 
νεροσταλάκτες, και λοιπά εξαρτήµατα για την πλήρη και καλή λειτουργία τους. 
Προκειµένου περί κατασκευής σιδερένιων πορτών µε σκελετό από σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατοµής, η διάταξη και πυκνότητα των εσωτερικών νευρώσεων θα είναι 
σύµφωνα µε τα σχέδια, εν πάση δε περιπτώσει πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτη ακαµψία και σταθερότητα όλων των επιφανειών. 
 
 
4.5.4 Καλύµµατα φρεατίων - Σχάρες 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων και οι σχάρες για την κάλυψη κάθε φύσης φρεατίων και 
αγωγών εγκαταστάσεων µέσα και έξω από το κτίριο θα είναι κατασκευασµένα από 
χυτοσίδηρο ή ολόσωµες χαλύβδινες διατοµές, µεγέθους ανάλογου ώστε να έχουν την 
απαιτούµενη αντοχή παραλαβής φορτίων µε ασφάλεια και χωρίς την παραµικρή 
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παραµόρφωση. Όλα τα καλύµµατα θα είναι αφαιρετά για να εξασφαλίζεται η 
επισκεψιµότητα των εγκαταστάσεων και ανταλλάξιµα, θα έχουν απόλυτη εφαρµογή µε 
τα πλαίσια υποδοχής, δεν θα παρουσιάζουν στρεβλώσεις. Όλα τα εσωτερικά 
καλύµµατα και οι σχάρες θα χρωµατισθούν σύµφωνα µε το άρθρο περί χρωµατισµών, 
τα εξωτερικά χαλύβδινα θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, τα χυτοσιδηρά θα 
χρωµατισθούν µε χρώµα ασφαλτικής βάσης. 

Οι σχάρες θα είναι ηλεκτροσυντηγµένες potissimum, πρώτη ύλη DIN 1700   St 37-2. 

- Στοιχεία:  φέρουσες λάµες και ράβδοι, φέρουσα λάµα µε ή χωρίς αντιολισθητικές 

εγκοπές, ράβδος στρογγυλή (∅). 
- Μέθοδος κατασκευής: µε το σύστηµα ολική ηλεκτροσύντηξη και αλληλο-

εισχώρηση των δύο στοιχείων µέσω συγκεντρωµένης πίεσης στα σηµεία της 
συγκόλλησης. 

- Πλαισίωση:  µέθοδος µε το σύστηµα ηλεκτροσύντηξη µεταξύ φερουσών λαµών και 
πλαισίου (κορνίζα). 

- Επίστρωση (φινίρισµα): γαλβάνισµα εν θερµώ DIN 50936, εγκοπές 
αντιολισθήσεως µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον όταν οι ράβδοι 
τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις 30-60-90 mm. 

- Εφαρµογές: οριζόντιες και κάθετες εφαρµογές για χρήση στον οικοδοµικό και 
βιοµηχανικό τοµέα. 

 
 

4.6 ΑΝΟΧΕΣ 

 
Οι κατασκευές θα γίνονται µε ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση 
σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις. 

Μέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές αποστάσεις µεταξύ αξόνων υποστυλωµάτων 

µισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο). 

Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις στύλων και δοκών δεν επιτρέπεται. 

Μέγιστη απόκλιση ακµών στύλων από την κατακόρυφο και ακµών δοκών από την 

οριζόντια µισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο). 

Κανένα σηµείο δεν επιτρέπεται να αφίσταται της θεωρητικής επιφάνειας οποιασδήποτε 
κατασκευής περισσότερο των 3 mm. 

Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχυ 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 

Τοποθέτηση σιδερένιων κασών: Ανοχή στις διαστάσεις πλευρών ±1 cm, στις διαστάσεις 
διατοµών ± 1 mm, στο πάχος χαλυβδοελάσµατος +02 mm. 

Επιπεδότητα σιδερένιων θυροφύλλων: Απόλυτα επίπεδα ελεγχόµενα µε πήχυ που 
τοποθετείται οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια. 

Απόκλιση από ορθές γωνίες:  Σε κάσες και πλαίσια κουφωµάτων δεν επιτρέπεται 
απόκλιση. 

Ανοχές σιδερένιων διατοµών: Για διαστάσεις διατοµών ± 1 mm, για πάχος 
χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και 
στραντζαριστών διατοµών +02 mm. 

Τοποθέτηση κουφωµάτων:  Απόκλιση από το νήµα της στάθµης 2 mm. ∆ιάκενο 
ανοιγόµενων τµηµάτων µε δάπεδο αν δεν απαιτείται ελαστική διατοµή σφράγισης, 3 
mm. ∆ιάκενο ανοιγόµενων ή αφαιρετών τµηµάτων µε σταθερά µέρη 1,5 mm (σταθερό 
πλάτος διάκενου). 
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4.7 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
Κατά την παραλαβή των σιδηρών στοιχείων θα γίνεται έλεγχος τόσο ως προς την 
ποιότητα και αρτιότητα της κατασκευής, όσο και προς το εάν οι διαστάσεις των 
διατοµών και τα βάρη ανταποκρίνονται στα σχέδια της µελέτης και στις προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα όλων των υλικών για 
έγκριση από την Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις κατασκευές όπως π.χ. 
δείγµα ολόκληρου τυπικού κουφώµατος πρόσοψης, δείγµα τυπικού πορτόφυλλου, 
στραντζαριστή κάσα κ.λπ. 

Οι σιδηρουργικές εργασίες θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. 
Κάθε σιδηρουργική εργασία ή τµήµα της θα εξετάζεται από την Επίβλεψη κατά την 
κατασκευή ή και κατά την προσκόµισή της στο εργοτάξιο, µόνον δε τότε µετά την 
προσωρινή αποδοχή της θα µπορεί να τοποθετηθεί. Για τη διαπίστωση της ποιότητας 
των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι : 

- Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη οµαλότητας και καθαρότητας πριν 
γαλβανιστεί ή ασταρωθεί.  

- Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιµοποιούµενων υλικών επιφανειακής 
προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών (για αντοχή, έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.). 

- Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και οµαλής λειτουργίας. 

- Έλεγχος καταλληλότητας κλιµατολογικών συνθηκών. 

- Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων που πρέπει να γίνονται µε ελαφρά 
διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα 
στρώση (“χέρι”) κάλυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 

 
 
 
 
 
 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά τις εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα από αλουµίνιο. 

Περιλαµβάνονται επίσης στο κεφάλαιο αυτό τα σχετικά συναφή εξαρτήµατα, καθώς και 
οποιαδήποτε κατασκευή από αλουµίνιο. 
 
 

5.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις 
τελευταίες εκδόσεις των Γερµανικών Προτύπων (DIΝ) ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 
χωρών της ΕΟΚ ισοδύναµα ή καλύτερα καθώς και µε όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισµούς. 
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Τα χρώµατα θα είναι τα σταθερά ευρωπαϊκά RAL, διαλεγµένα ώστε να µη ξεθωριάζουν 
βάσει DIN 54003. 

Γενικά θα πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση µε τους τοπικούς κανονισµούς οι οποίοι 
στην περίπτωση που θα είναι επιβεβληµένοι, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων 
κανονισµών που τυχόν έχουν καθορισθεί. 
 

 

5.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
5.3.1 Γενικά 

Το κατεργασµένο καθαρής µορφής αλουµίνιο κυκλοφορεί σε βαθµό καθαρότητας 90,0% 
- 99,8% όπως και σε ποικιλία κραµάτων, µαγνησιούχων ή µαγγανιούχων, µε προσµίξεις 
άλλων µετάλλων, συνήθως σιδήρου, χαλκού, πυριτίου κ.λπ., που επαυξάνουν την 
αντοχή του.  Τα κράµατα εµφανίζονται στο εµπόριο σε δύο τύπους:  τα 
θερµοσκληρυνόµενα που διεθνώς συµβολί-ζονται µε Η και τα µη θερµοσκληρυνόµενα 
που συµβολίζονται µε Ν. 

Θερµοσκληρυνόµενο λέγεται ένα κράµα όταν οι µηχανικές του ιδιότητες που αφορούν 
στην αντοχή του, έχουν βελτιωθεί µε θερµική κατεργασία. 

Κατάσταση σκληρότητας για το µορφοποιηµένο αλουµίνιο, ανάλογα µε τον 
χαρακτηρισµό σηµαίνει:  Τ5 τεχνητή γήρανση, ΤΒ βαφή σε υγρό και σε συνέχεια φυσική 
γήρανση, ΤF βαφή σε υγρό και σε συνέχεια φυσική γήρανση. 
 
 
5.3.1.1 Χρήση 
 
Από τα θερµοσκληρυνόµενα κράµατα αλουµινίου παράγονται κυρίως φύλλα 
σφυρήλατα, επίπεδα, αυλακωτά ή γκοφρέ, ράβδοι ή σύρµα.  Συνήθεις εφαρµογές 
συναντάµε στη χηµική βιοµηχανία (δοχεία και δεξαµενές), σε εργοστάσια ατοµικής 
ενέργειας, κτιριακά έργα (επενδύσεις οροφών ή µεταλλικών κατασκευών, κάλυψη 
στεγών κ.λπ.), σε επενδύσεις οχηµάτων, στην κατασκευή ήλων (πριτσίνια), στη 
µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος (ράβδοι Propezi για την κατασκευή σύρµατος αγωγών 
διανοµής) και σε πολλές άλλες χρήσεις.  Τα συνηθέστερα µη θερµοσκληρυνόµενα 
κράµατα αλουµινίου είναι τα Ν8 και Ν4 (ΑΙΜg5 και ΑΙΜg2 αντίστοιχα).  Ο αριθµός 
προσδιορίζει τον βαθµό σκληρότητας. 

Στη δοµική βιοµηχανία ευρύτερη χρησιµοποίηση έχουν τα θερµοσκληρυνόµενα 
κράµατα και ιδιαίτερα του τύπου Η9 (ΑΙΜgSi0,5) που εφαρµόζονται κυρίως σε 
κουφώµατα, βιτρίνες, κιγκλιδώµατα κ.λπ.  Κράµατα του τύπου Η30 (ΑΙΜgSiI) 
χρησιµοποιούνται σε κατασκευές υψηλής καταπόνησης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις κατασκευές από αλουµίνιο πρέπει να 
είναι σύµφωνα και µε τους συµβατικούς όρους του άρθρου 6006 του ΑΤΟΕ, εφ’ όσον 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτές τις προδιαγραφές. 

Οι κατασκευές οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας περιγραφής θα γίνουν 
από κράµα αλουµινίου τύπου AGS µε φιλιέρα. 

Οι µορφές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι επαρκούς πάχους για να αντέχουν στις 
διάφορες τάσεις.  Η εµφάνιση της τελικής επιφάνειας θα είναι ιδιαιτέρως επιµεληµένη.  
Ουδεµία κηλίδα ή άλλο ελάττωµα εµφάνισης ή απόχρωσης θα γίνει παραδεκτό.  Όλες οι 
συνδέσεις µε νεοπρένιον θα πρέπει να έχουν γίνει τόσο στην κατασκευή όσο και κατά 
την τοποθέτηση, µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τις καλύτερες βιοµηχανικές µεθόδους. 
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Η τελική µορφή της επιφάνειας των αλουµινίων θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε 
ανοδική οξείδωση, µε πάχος στρώµατος αλουµίνας 20 µικρόν. 

Οι κατασκευές θα προστατεύονται στον τόπο κατασκευής έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
κηλίδες που είναι δυνατόν να προκληθούν από εκτοξεύσεις τσιµέντου ή άλλων 
εργοταξικών υλικών.  Η αφαίρεση της εν λόγω προστασίας θα γίνεται µε τη µεγαλύτερη 
επιµέλεια και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Τα χαλύβδινα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται σαν ενίσχυση ή µε πάκτωση, ακόµα 
και αν είναι τελείως αφανή, θα προστατεύονται µε στρώµα επιµεταλλεύσεως µε 
ψευδάργυρον των 40 µικρών µετά από αποκόλληση µε άµµο και κατόπιν θα 
καλύπτονται µε στρώµα χρώµατος µε βάση τον ψευδάργυρο.  Θα χρησιµοποιηθούν 
απαραίτητα κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8. 

Οι σύρτες, οι χειρολαβές κ.λπ. που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των 
κουφωµάτων και γενικά όλα τα είδη από αλουµίνιο θα υπόκεινται στην έγκριση του 
Κυρίου του Έργου. 
 
 
5.3.1.2 Συµπεριφορά των κραµάτων αλουµινίου στην επαφή τους µε άλλα υλικά 
 
α. Επαφή µε χάλυβα 
 Σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή επαφή των δύο µετάλλων θα πρέπει να 

αποφεύγεται.  Σε κανονική όµως ατµόσφαιρα δεν παρουσιάζονται σοβαρές 
αλλοιώσεις.  Πιθανό σκούριασµα του χάλυβα µπορεί µόνο να λεκιάσει ελαφρά το 
αλουµίνιο, από το χρώµα που έχουν τα σωµατίδια της σκουριάς. 

β. Επαφή µε χαλκό 
 Έχει βλαβερή επίδραση και πρέπει να αποφεύγεται.  Στην περίπτωση που, για 

λόγους τεχνικούς, επιβάλλεται τα δύο µέταλλα να χρησιµοποιηθούν µαζί, πρέπει 
να µονώνονται πολύ καλά. 

γ. Επαφή µε µόλυβδο 
 Η βλαβερή επίδραση αυτής της επαφής αποκλείει ακόµα και τη χρήση χρώµατος, 

που περιέχει µόλυβδο.  Για τον ίδιο λόγο οι κατασκευαστές συνιστούν:  στην 
περίπτωση που χαλύβδινα στοιχεία, προστατευµένα µε µίνιο, πρόκειται να έλθουν 
σε απ’ ευθείας επαφή µε στοιχεία αλουµινίου, να παρεµβάλλεται πλαστικό ή άλλο 
ουδέτερο υλικό. 

δ. Επαφή µε γύψο και σκυρόδεµα 
 Μετά το οριστικό στέγνωµα του γύψου ή του σκυροδέµατος, το αλουµίνιο αν 

τοποθετηθεί σε άµεση µαζί τους επαφή -και σε µόνιµη ακόµα βάση- παραµένει 
απρόβλεπτο.  Λεκιάζει µόνο εάν η επαφή πραγµατοποιηθεί στο χρονικό διάστηµα 
που τα παραπάνω υλικά βρίσκονται σε κατάσταση παχύρευστη, περιέχουν 
δηλαδή νερό ή γενικά υγρασία. 

ε. Επαφή µε το ξύλο 
 Ορισµένα ξύλα που παρουσιάζουν όξινη αντίδραση, όπως η δρυς και η καστανιά, 

καλό είναι να βάφονται µε ουδέτερη βαφή αν πρόκειται να έλθουν σε επαφή µε 
αλουµίνιο, σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, µε ατµόσφαιρα υγρή.  
Γενικότερα, η επαφή µε το ξύλο δεν έχει επίδραση στο αλουµίνιο. 

στ. Επαφή µε άλλα υλικά 
 Οι συνηθισµένες πλαστικές ύλες που χρησιµοποιούνται στις οικοδοµές, τα 

διάφορα ελαστικά, φυσικά ή συνθετικά, ο στόκος ο κοινός και τα περισσότερα από 
τα προϊόντα που είναι σε χρήση για σφράγισµα ή στεγάνωση αρµών, δεν 
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επηρεάζουν το αλουµίνιο, αν έλθουν σε επαφή µαζί του, κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. 

 
 
5.3.2 ∆ιατοµές αλουµινίου 

 
∆ιατοµές αλουµινίου από κράµα οικοδοµικών κατασκευών, κλειστές, χρωµατισµένες µε 
ηλεκτροστατική βαφή κόνεως πάχους τουλάχιστον  60 µικρών, ελάχιστου πλάτους 42 
mm και ελάχιστου πάχους τοιχώµατος τουλάχιστον 2 mm, από ολοκληρωµένο σύστηµα 
(σειρά) αναγνωρισµένου κατασκευαστή, µε πατούρα συγκράτησης υαλοπινάκων και 
πετασµάτων όπως στο σχετικό κεφάλαιο. 

‘Oλες οι διατοµές από κράµα θα είναι του τύπου AGS,  του οποίου τα χηµικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά είναι : 

Χηµική Σύνθεση 
Μαγνήσιο 0,6% 
Πυρίτιο 0,4% 
Αλουµίνιο 99,0% 

Μέσοι όροι χαρακτηριστικών 
Φορτίο θραύσης Φ.Θ. = 18 µέχρι 22 Κg/mm² 
Όριο ελαστικότητας Ο.Ε. = 14 µέχρι  18 Kg/mm² 
Επιµήκυνση  Ε =  4 µέχρι 6% 

Όλα τα ελατά τµήµατα και τα φύλλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ένα κράµα 
αλουµινίου που θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των προτύπων ∆υτικής Γερµανίας 
(DIN), µε ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας 12 Websters, ή σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ άρθρα 306/1979, 308/1982 και τους όρους 6006 του ΑΤΟΕ. 

Όλα τα κράµατα θα πρέπει να έχουν το ίδιο φινίρισµα και να προέρχονται από τον ίδιο 
εγκεκριµένο προµηθευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο 
πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, 
αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές 
επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα πρέπει να είναι επαρκές για να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική 
εγκατάσταση. 

Τα φύλλα αλουµινίου που θα χρησιµοποιούνται για κατασκευές πανέλλων και 
προστατευτικών λωρίδων θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος και ποιότητα ώστε 
να παραµένουν στη θέση τους χωρίς να παρουσιάζουν καµιά απολύτως παραµόρφωση 
κάτω από θερµικές φορτίσεις ή φορτίσεις ανέµου. ∆εν θα επιτρέπονται παραµορφώσεις 
µεγαλύτερες των καθορισµένων ανοχών. 

Το σύστηµα υαλοπινάκων θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και 
εξαερισµού των κοίλων τµηµάτων. 
 
 
5.3.3 Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου 
 
Η ηλεκτροστατική βαφή θα γίνει σύµφωνα µε την παρακάτω µέθοδο : 

Προετοιµασία της επιφάνειας, χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη µε 

πολυεστερική πούδρα, ψήσιµο πολυµερισµός-σκλήρυνση σε φούρνο 200°C. 
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Το πάχος της επικάλυψης θα είναι 60 µικρά κατ' ελάχιστον, βάσει των προδια-γραφών 
του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου. Τα χρώµατα θα είναι τα σταθερά Ευρωπαϊκά 
RAL, διαλεγµένα ώστε να µην ξεθωριάζουν βάσει DIN 54003. 

Η χηµική οξείδωση (χρωµάτωση) βάσει DIN 50939. 
Η συνοχή του χρώµατος µε το αλουµίνιο βάσει DIN 53151 ISO 2409. 
Η σκληρότητα βάσει DIN 53153. 
Η αντοχή κρούσης βάσει DΙΝ 53156 ή ASIΜ  D 2794. 
Η ευκαµψία βάσει του τέστ στρέψης DIN 53152, ISO 1519 ή ASTM D522. 
Η αντοχή στις καιρικές συνθήκες βάσει του KESTERNICH τεστ DIN 50018 και του τεστ 
µε αλατονέφωση DIN 50021 ή ASTM D 117. 
 
 
5.3.4 Ψευτόκασες 
 
Ψευτόκασες πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές στραντζαριστές διατοµές ανάλογες προς το 
µέγεθος του κουφώµατος, πάχους τοιχωµάτων τουλάχιστον 1,5 mm, 
ηλεκτροσυγκολληµένες  και χρωµατισµένες µε αντισκωριακό χρωµικού ψευδαργύρου 
σε δύο στρώσεις. Τα κατωκάσια καθώς και τα περισσότερο εκτεθειµένα τµήµατα των 
ψευτοκασών θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 
 
 
5.3.5 Εξαρτήµατα, συνθετικά υλικά 
 
Εξαρτήµατα σύνδεσης, στροφείς, ράουλα και λοιπά εξαρτήµατα χειρισµού από χυτό 
κράµα αλουµινίου οικοδοµικών κατασκευών ή ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα από 
αναγνωρισµένο εύφηµο κατασκευαστή. 

Τα εξαρτήµατα πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο 
κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται 
παραµορφώσεις ή ζηµιές, κάτω από το καθορισµένο φορτίο ανέµου, καθώς και να 
ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Βίδες, µπουλόνια, κ.λπ., από ανοξείδωτο ή επικαδµιωµένο χάλυβα. 

Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση 
και στερέωση των κουφωµάτων θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για τον σκοπό 
που χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ελαστικά παρεµβύσµατα από NEOPRENE, APT ή EPDM κατασκευασµένα από 
αναγνωρισµένο, ειδικό κατασκευαστή (τάπες, βουρτσάκια κ.λπ.) ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 

Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρένιο και κατάλληλες 
για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν θα πρέπει να σκληραίνουν 
µε την πάροδο του χρόνου, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να διατηρούν την ελαστικότητά 
τους (ιδίως δε την ελαστικότητα σε συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες εργασίας. Η 
διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των υποδοχών των διατοµών του αλουµινίου έτσι 
ώστε να κάνουν πλήρη επαφή χωρίς να παρουσιάζουν µετακινήσεις. 

Mαστίχη ενός συστατικού µε βάση την πολυουρεθάνη, για εξωτερικούς αρµούς, θα 
τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της. 

Μαστίχη ακρυλική για εσωτερικούς αρµούς σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
της. 
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Αυτοδιογκούµενη, αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες ελαστικό µε κλειστές κυψέλες, 
εµποτισµένη και σταθεροποιηµένη έναντι καιρικών συνθηκών και ηλιακής ακτινοβολίας, 
θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της. 
 
 
5.3.6 Θερµική µόνωση - Ηχοµόνωση 
 
Όλες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, θα 
πρέπει να είναι απρόσβλητες από φωτιά και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των 
Τοπικών Οικοδοµικών και Πυροσβεστικών κανονισµών, και να πληρούν οπωσδήποτε 
τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης. 

Η ηχοµόνωση θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ηχοπροστασίας των κτιρίων. 
 
 
 

5.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
5.4.1 Γενικά 
 
Όλα τα κουφώµατα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους πίνακες κουφωµάτων της 
µελέτης εφαρµογής. Εάν υπάρξουν αποκλίσεις κατά την κατασκευή, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τροποποιήσει τις διαστάσεις ή κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και να 
τις υποβάλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Κάθε κούφωµα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την 
καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό αναγνώρισης, αναφορικά µε το κτίριο, 
σχετικά µε τον τύπο και τις γενικές του διαστάσεις. 

Η θέση των σηµάτων αναφοράς θα είναι τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγχονrαι µετά 
την τοποθέτησή τους αλλά όχι επάνω σε επιφάνειες που θα παραµείνουν ορατές στην 
τελική µορφή της κατασκευής. 
 
 
5.4.2 Κατασκευή - Τοποθέτηση 
 
Η κατασκευή όλων των συγκροτηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών, των απλών και 
υπό γωνία αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά 
γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς, που επιβάλλονται έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται επί των συγκροτηµάτων αυτών, καθώς και να 
εξασφαλίσουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. 

Κατά τον σχεδιασµό και κατασκευή των αλουµινένιων κουφωµάτων, πετασµάτων και 
λοιπών κατασκευών, θα ληφθούν υπόψη οι διαστολές και συστολές των κατασκευών, 
τα βέλη κάµψης, ο σεισµός, τα φορτία των υαλοπινάκων κ.λπ., ώστε η κατασκευή να 
είναι ασφαλής, αθόρυβη (τριγµοί), απαραµόρφωτη και γενικά να είναι  άψογη από κάθε 
άποψη σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Τέλος όλες οι σχετικές κατασκευές θα 
ανταποκρίνονται στον κτιριοδοµικό κανονισµό, τον κανονισµό θερµοµόνωσης, κ.λπ. και 
θα συνθέτουν ενιαία σύνολα, κατασκευαστικά και αισθητικά άψογα. 

Οι ψευτόκασες θα τοποθετηθούν κατά τον ενδεδειγµένο χρόνο, ώστε τα κενά µεταξύ 
ψευτοκασών και τοίχων να κλείνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εφόσον είναι 
ανάγκη να σφραγίζονται µε τα υλικά της παρ. 4.3.5.  Η στήριξή τους θα γίνει σε τρία 
τουλάχιστον σηµεία σε κάθε κατακόρυφη πλευρά, και στις οριζόντιες αναλόγως του 
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µήκους τους, µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, βύσµατα και βίδες.  Πάντως δεν θα 
επιτραπούν στηρίγµατα σε αποστάσεις µεγαλύτερες από 60 cm.  Οι ψευτόκασες δεν θα 
είναι ορατές σε καµία περίπτωση. Εάν δεν καλύπτονται από άλλες διατοµές θα 
επενδύονται µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,6 mm. 

Η επεξεργασία των διατοµών αλουµινίου θα γίνει απαραίτητα µε τα κατάλληλα 
αυτόµατα µηχανήµατα και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέλεια στο εργοστάσιο 
ειδικού κατασκευαστή. 

Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική 
κόλλα δύο συστατικών ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα 
όλων των πλαισίων.  Απλό βίδωµα µεταξύ διατοµών δεν θα γίνεται δεκτό. 

Κινούµενα τµήµατα διατοµών αλουµινίου δεν θα εφάπτονται απ' ευθείας µεταξύ τους, 
αλλά πάντοτε µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων (βουρτσάκια κ.λπ.). 

∆ιατοµές που παρουσιάζουν αδυναµία ανάληψης φορτίων θα ενισχύονται εσωτερικά µε 
γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές ή θα αντικαθίστανται από άλλες µεγαλύτερες. 

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων, θα γίνει µε τη βοήθεια κλιπ αλουµινίου και νεοπρενίου, 
αποκλειοµένου του P.V.C., κατάλληλου για τις διατοµές των κουφωµάτων του Έργου, 
και µελετηµένης µορφής έτσι ώστε η εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακος να µην 
είναι µικρότερη των 3 Kg ανά τρέχον cm και να αποκλείεται το παρατηρούµενο 
"κρέµασµα" των νεοπρενίων. 

Τα παρεµβύσµατα νεοπρενίου πρέπει να παρουσιάζουν : 
- Αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, σε µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και σε 

επαναλαµβανόµενες κάµψεις. 
- Εξαιρετική σταθερότητα στην ξήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές 

ακτίνες, στη  θερµότητα και ψύχος (από -40° έως 100° C). 
- Να παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα ώστε να 

παρακολουθούν τις αυξοµειώσεις λόγω συστολών-διαστολών και τις οριζόντιες 
µετακινήσεις των υαλοπινάκων. 

Τα νεοπρένια στις άκρες τους (γωνίες) να είναι κοµµένα κατά γωνίες 45°, κολληµένα 
µεταξύ τους και όχι κολληµένα στα κλιπς ώστε να είναι ευχερής η αποµάκρυνση των 
κλιπς, εάν παραστεί ανάγκη. 

Τα παρουσιαζόµενα βέλη από ανεµοπίεση θα είναι στα επιτρεπόµενα από τα DIN όρια 
(1055 τµήµα 4) και όχι µεγαλύτερα των 6 mm. (Ανεµοπίεση για κάθετες επιφάνειες 100 
Kg/m²). 

Η στεγανότητα των κουφωµάτων έναντι των καιρικών συνθηκών (ανεµόβροχο κ.λπ.) θα 
είναι εξασφαλισµένη και µέσα στα επιτρεπόµενα από τα DIN όρια. Για τον σκοπό αυτό 
αρµοί µεταξύ διατοµών αλουµινίου θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα 
προβλεπόµενα υλικά και τρόπους από τον κατασκευαστή των διατοµών. Επίσης θα 
σφραγίζονται µε τις µαστίχες της παρ. 4.3.5 οι αρµοί µεταξύ διατοµών κουφωµάτων 
αλουµινίου και άλλων οικοδοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των υλικών σφράγισης. 

Η συµπεριφορά των στοιχείων εκτεθειµένων σε καιρικές συνθήκες όταν εξετάζονται 
σχετικά µε : 

α. ∆ιείσδυση νερού 
 ∆εν θα  πρέπει να παρουσιασθεί καµία διαρροή νερού όταν το παράθυρο 

υπόκειται σε συνεχή σταθερή πίεση για περιόδους πέντε λεπτών µε αυξήσεις κατά 
0,5 gr/cm² (5 mm στήλης νερού) µέχρι µία µέγιστη τιµή 3,0 gr/cm² (30 mm στήλης 
νερού). 
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β. ∆ιείσδυση νερού µετά από ριπή ανέµου 
 Το συγκρότηµα παραθύρου θα πρέπει να ύποβληθεί σε τρεiς κύκλους θετικής και 

αρνητικής φόρτισης ανέµου µέχρι µια µέγιστη πίεση 22 gr/cm² (220 mm  στήλης  
νερού). Η πίεση θα διατηρείται µηδενική µεταξύ κάθε µισού κύκλου. Η δοκιµή 
διείσδυσης νερού θα επαναλαµβάνεται κατόπιν όπως και προηγουµένως. 

 Τα συγκροτήµατα παραθύρων και υαλοπετασµάτων θα υπόκεινται σε δοκιµές 
σύµφωνα µε τις καθορισµένες απαιτήσεις εκτέλεσης, και θα συνοδεύονται µε 
πιστοποιητικό αναγνωρισµένου Εργαστηρίου 

O σχεδιασµός κάθε στοιχείου θα πρέπει να προβλέψει και να παράσχει ικανοποιητικά 
µέτρα για τη συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν συµπυκνώσεων υδρατµών. 

Θα υποβληθεί για έγκριση πλήρες δείγµα κουφώµατος και πετάσµατος από κάθε τύπο. 
Εφ’ όσον  απαιτηθεί θα διατεθούν κουφώµατα για εργαστηριακό έλεγχο των ιδιοτήτων 
τους και αντοχών τους. 
 
 
 
 
 
5.4.3 Προστασία - Συντήρηση 
 
Οι διάφορες µονάδες θα πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά 
τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, κατά την τοποθέτησή 
τους µέχρις ότου κάθε µονάδα έχει τελείως ανεγερθεί και στερεωθεί στη θέση της. 

Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά 
εύκολα αφαιρούµενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η  
πρόσφυση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η ελαστικότητα της ταινίας θα πρέπει 
να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες 
ταινίες θα πρέπει να έχουν έντονα διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας 
κουφωµάτων και κατασκευών. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε οι διάφορες κατασκευές από αλουµίνιο να µην έρχονται 
σε επαφή µε άλλα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και 
την αντοχή τους (µολύβι, ασβέστης κ.λπ.). 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε να αποφευχθούν γαλβανικά φαινόµενα µεταξύ 
διαφορετικών µεταλλικών στοιχείων. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα και οι προφυλάξεις ώστε τα διάφορα στεγανοποιητικά 
σφραγιστικά υλικά από συνθετικό ελαστικό να µην αντιδρούν χηµικά µε τις διάφορες 
µαστίχες σφράγισης ή τα χρώµατα και τα διαλυτικά τους, καθώς επίσης και µε τις 
µαστίχες σφράγισης των υαλοπινάκων. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας των κατασκευών κατά τη µεταφορά και 
τοποθέτηση στο Έργο.  Στρεβλές, παραµορφωµένες και γενικά κατασκευές που δεν 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση δεν θα γίνονται δεκτές. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική περίοδο που όλες οι κατασκευές 
κουφωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων, δεν θα 
απαιτήσουν συντήρηση. Κατά την περίοδο αυτή της µη ανάγκης συντήρησης, οι 
κατασκευές και τα επί µέρους εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις προδιαγραφών. 

Πρίν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιµάσει και υποβάλει 
στην Επίβλεψη ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη χρήση του Εργοδότη. 
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Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα πρέπει να περιλαµβάνει υποδείξεις για τη συντήρηση 
όλων των µερών της κατασκευής των κουφωµάτων τόσο εσωτερικώς όσο και 
εξωτερικώς, των σφραγιστικών υλικών, λίπανσης µεντεσέδων και άλλων µηχανισµών, 
µαζί µε τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης. 
 
 
 
5.4.4 Ειδικές κατασκευές 
 
5.4.4.1 Πετάσµατα αλουµινίου  
 
Ο Ανάδοχος έχει την απεριόριστη ευθύνη για την κατασκευή που προσφέρει. Στην 
κατασκευή περιλαµβάνονται τα υλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, 
διαµόρφωσης των λεπτοµερειών επαφής µε άλλα οικοδοµικά στοιχεία και εξασφάλισης 
της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας όλων των µερών της κατασκευής σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του τόπου και του είδους του 
έργου. 

Στατικοί υπολογισµοί ότι οι πιο πάνω κατασκευές στα µέρη (στύλοι, ζυγώµατα, 
παραστάδες, πλάκες και λοιπά στοιχεία στήριξης, αγκυρώσεις στον φέροντα οργανισµό 
του Έργου κ.λπ.) και στο σύνολό τους έχουν την απαιτούµενη αντοχή και ακαµψία στα 
υπό των κανονισµών οριζόµενα µέγιστα φορτία ιδίου βάρους, χρήσεως (ωφέλιµα), 
σεισµού, ανεµοπίεσης και αναρρόφησης και τα µέγιστα βέλη των παραθύρων και των 
προσόψεων δεν υπερβαίνουν τα αποδεκτά από τους κανονισµούς όρια. 

Υπολογισµοί θερµοµόνωσης, για την εξοικονόµηση ενέργειας σε σχέση µε τα 
διατιθέµενα µέσα κλιµατισµού στο κτίριο. Υπολογισµοί της σκίασης και της έκθεσης των 
επιφανειών στην ηλιακή ακτινοβολία για την εξασφάλιση του συστήµατος από τα 
θερµικά πλήγµατα και τη διαφορετική διαστολή και συστολή των τµηµάτων του ανάλογα 
µε τον βαθµό έκθεσής του στα φυσικά φαινόµενα. 

Υπολογισµοί για την ακουστική άνεση µέσα στο κτίριο και την αποµόνωσή του από τους 
θορύβους του περιβάλλοντος χώρου καθώς και από την ηχητική µετάβαση από χώρο 
σε χώρο µέσω του πετάσµατος. 

Μελέτη για την πυροπροστασία, δηλαδή την αντοχή του συστήµατος στη φωτιά και την 
αντίστασή του στη µετάδοση της φωτιάς είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό 
του κτιρίου, είτε από όροφο σε όροφο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί πλήρη σχέδια 
γενικά και λεπτοµερειών και οι απαραίτητοι υπολογισµοί, όπως πιο πάνω αναφέρεται. 
Τα σχέδια και οι υπολογισµοί θα είναι ολοκληρωµένα και θα περιλαµβάνουν όλα τα 
σηµεία επαφών µε άλλες κατασκευές, τα κουφώµατα, τους υαλοπίνακες, τα πετάσµατα 
και λοιπά συναφή στοιχεία. Μαζί µε τα σχέδια θα υποβληθούν και τα απαραίτητα για τα 
υλικά έντυπα του παραγωγού τους και τα έγγραφα πιστοποίησης καθώς και τα 
απαραίτητα για τον ειδικό κατασκευαστή στοιχεία και συστάσεις. 

Όλες οι κατασκευές θα σχεδιασθούν και θα κατασκευασθούν µε βάση τα πραγµατικά 
δεδοµένα και διαστάσεις του Έργου. 

Κατά τον σχεδιασµό και κατασκευή των πετασµάτων θα ληφθούν υπόψη όλα τα 
συµπεράσµατα των πιο πάνω µελετών και θα εφαρµοσθούν έτσι ώστε η κατασκευή να 
είναι ασφαλής, αθόρυβη (τριγµοί), απαραµόρφωτη, ανεµ-οστεγανή, υδατοστεγανή, να 
αποµακρύνει τα συµπυκνώµατα των υδρατµών και γενικά να είναι άριστη από κάθε 
άποψη σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Επίσης θα ληφθεί υπόψη ο καθαρισµός των 
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υαλοπινάκων που πρέπει να γίνεται µε τον πιο απλό τρόπο. Όλες οι σχετικές 
κατασκευές θα συνθέτουν ενιαία σύνολα κατασκευαστικά και αισθητικά άριστα. 

Οι πλάκες στήριξης θα είναι ανοξείδωτες και θα τοποθετηθούν κατά τον ενδε-δειγµένο 
χρόνο, ώστε η πάκτωση να είναι ασφαλής και να µην προκαλεί φθορές σε άλλα 
τµήµατα του Έργου. 

Τα κουφώµατα των πετασµάτων θα κατασκευάζονται από τις ίδιες διατοµές (πλήρες 
σύστηµα) και θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες και αντοχές µε αυτά.  

Πετάσµατα πλήρωσης διαφανή διαφώτιστα και αδιαφανή θα τοποθετούνται σύµφωνα 
µε τις σχετικές προδιαγραφές. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε οι διάφορες κατασκευές από αλουµίνιο να µην έρχονται 
σε επαφή µε άλλα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και 
την αντοχή τους (χαλκός, µολύβι, ασβέστη, τσιµέντο κ.λπ.). 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε να αποφευχθούν γαλβανικά φαινόµενα µεταξύ 
διαφορετικών µεταλλικών στοιχείων. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα και οι προφυλάξεις, ώστε τα διάφορα στεγα-νοποιητικά 
σφραγιστικά υλικά από συνθετικό ελαστικό να µην αντιδρούν χηµικά µε τις διάφορες 
µαστίχες σφράγισης ή τα χρώµατα και τα διαλυτικά τους, καθώς επίσης και µε τις 
µαστίχες σφράγισης των δίδυµων υαλοπινάκων.  

Στρεβλές, παραµορφωµένες και γενικά κατασκευές που δεν βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
 

5.5 ΑΝΟΧΕΣ 

 
Κατά τον σχεδιασµό των συγκροτηµάτων κουφωµάτων και υαλοπινάκων καθώς και 
όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανοχές της 
φέρουσας κατασκευής. 

Όλα τα περιθώρια των ανοχών θα πρέπει να συµφωνηθούν µεταξύ του Αναδόχου και 
του ειδικευµένου υπεργολάβου πριν από την εγκατάσταση. 

Όλα τα περιθώρια ανοχών διαστάσεων κουφωµάτων σχετικά µε το κτίριο θα πρέπει να 
δείχνονται καθαρά στα κατασκευαστικά σχέδια. 

Θα πρέπει να εξακριβωθεί από την Επίβλεψη, τα βέλη κάµψεως και καθιζήσεως της 
φέρουσας κατασκευής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό της 
εγκατάστασης των κουφωµάτων. 

Τα διάκενα µεταξύ κασών και ψευτοκασών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για την 
τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. 

Οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων µε αρµοκάλυπτρα θα είναι µέχρι 1,5 
mm. 

∆εν θα επιτραπεί απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσες και πλαίσια. 

Για την επιπεδότητα των κουφωµάτων δεν θα επιτραπεί βέλος σε πήχυ που θα 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
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5.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Θα υποβληθούν δείγµατα από κάθε απαιτούµενο τελείωµα, σε τµήµα διατοµών µήκους 
600 mm. Στην περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος µπορεί κάπως να 
διαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλονται δύο ή περισσότερα τµήµατα που θα παρέχουν τα 
όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την Επίβλεψη µόνο όσον 
αφορά το χρώµα και την υφή τους. Η συµµόρφωση µε άλλες απαιτήσεις θα είναι της 
απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου. 

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα που θα δείχνουν την τεχνική της 
κατασκευής και την ποιότητα των επί µέρους τµηµάτων και των σχεδίων των 
µεταλλικών εξαρτηµάτων και των άλλων δευτερευόντων στοιχείων για τµήµατα 
παραθύρων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Επίβλεψη κρίνει αναγκαίο µπορεί 
να απαιτήσει την κατασκευή ολόκληρων κουφωµάτων (θυρών και υαλοστασίων) όλων 
των κατηγοριών και τύπων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και 
των συνθηκών λεπτοµερειών των κουφωµάτων από αλουµίνιο που ορίζει ο 
κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής τελειω-µάτων, 
εξαρτηµάτων και άλλων επί µέρους τµηµάτων της εργασίας. O Ανάδοχος θα πρέπει 
επίσης να συµπεριλάβει επίσηµες εκθέσεις εργαστη-ριακών δοκιµών όπως θα 
απαιτούνται για την ένδειξη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις εκτέλεσης. 
 
 
 

6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι εργασίες αρµολογήµατος και επένδυσης µε 
κονίαµα (επιχρίσµατα) όλων των δοµικών στοιχείων του Έργου όπως καθορίζονται στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής, όπου και καθορίζονται τα διάφορα είδη 
των επιχρισµάτων. 
 
 
 
6.2 ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Τα επιχρίσµατα γίνονται σε δύο στρώσεις αφού προηγηθεί ένα πεταχτό υπόστρωµα 
από αριάνι τσιµέντου.  Η πρώτη στρώση µε χοντρό επίχρισµα αποτελεί τη στρώση που 
εξισώνει τις ανωµαλίες του τοίχου και αντιµετωπίζει τις τάσεις που δηµιουργούνται από 
την εξωτερική θερµοκρασία και τις κινήσεις του σκελετού (τοίχου).  Πρέπει να είναι 
ανθεκτικό, ελαστικό και πορώδες ώστε να µην παρουσιάζει σκασίµατα και κυρίως να 
επιτρέπει την ανταλλαγή του αέρα και της υγρασίας (αναπνοή).  Τις προϋποθέσεις 
αυτές πληρούν τα κονιάµατα της Κατηγορίας Ι (ασβεστοκονίαµα) και ΙΙ 
(ασβεστοτσιµεντο-κονίαµα).  Οι αναλογίες ανάµιξης αναφέρονται στον πίνακα του DIN 
1053. 

Βασικά το χοντρό επίχρισµα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον την ίδια αντοχή του 
λεπτού επιχρίσµατος (ψιλό, µάρµαρο) που έρχεται µετά.  Το λεπτό επί-χρισµα γίνεται 
όταν η χοντρή στρώση έχει στεγνώσει αρκετά και τρίβεται επιµεληµένα ώστε να 
αποκτήσει αδρή επιφάνεια. 
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Με κατάλληλα χηµικά πρόσθετα στη µάζα του χοντρού επιχρίσµατος και µε χρωµατισµό 
του λεπτού, µπορούµε να προστατέψουµε τον τοίχο από την υγρασία, δεν επιτρέπεται 
όµως να εµποδίσουµε την αναπνοή του, γιατί θα προκύψουν ζηµιές ανεπανόρθωτες.  Ο 
όρος αυτό ισχύει και για επιχρίσµατα σπατουλαριστά ή µε συνθετική βάση που 
τελευταία εφαρµόζονται στις εξωτερικές όψεις. 

Τα επιχρίσµατα στην έδραση του κτιρίου και σε κτιστούς εξωτερικούς τοίχους γίνονται 
µέχρι το ύψος των 50 cm πάνω από το έδαφος µε τσιµεντοκονίαµα της Κατηγορίας ΙΙΙ.  
Το τµήµα κάτω από το έδαφος επαλείφεται στη συνέχεια µε πρόσθετες προστατευτικές 
υγροµονωτικές στρώσεις. 

Για τα επιχρίσµατα ισχύει ο Κανονισµός DIN 18550. 
 
6.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής των διαφόρων κονιαµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχρισµάτων θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κεφαλαίου 1:  ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ αυτού του τεύχους. 

Ειδικότερα ο ασβέστης που θα χρησιµοποιηθεί σε εργασίες επιχρισµάτων πρέπει να 
προέρχεται από τα καθαρότερα µέρη του ασβεστόλακκου, η δε άµµος να είναι καθαρή 
άµµος λατοµείου, ειδική για επιχρίσµατα. 

Εφ’ όσον σε εργασίες επιχρισµάτων χρησιµοποιηθεί θερµοσοβάς (έτοιµο βιοµηχανικά 
προπαρασκευασµένο επίχρισµα σε ξηρή µορφή, µε βάση το τσιµέντο, τον περλίτη, την 
πολυστερίνη και χηµικά πρόσµικτα, για την καλύτερη πρόσφυση και επεξεργασία), 
αυτός θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- Ειδικό βάρος (στεγνό)    250-300 Kg/m3 

- Eιδικό βάρος (χαρµάνι)    400-450 Kg/m3 
- Συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ) 0,050 Kcal /mh°C 
- Αντίσταση διάχυσης υδρατµών   5-7 
- Αντοχή σε πίεση     5-8 Κp/cm² 
- Aντοχή σε εφελκυσµό    5 Kp/cm² 
- Κοκκοµετρία      0,3 mm 

To υλικό θα προσκοµίζεται σε σάκκους και θα τοποθετείται πάνω σε πλακέτες ή ξύλα, 
σε στεγνούς χώρους, µέχρι 3 µήνες. 

Πρόσµικτα θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, 
ύστερα από πλήρως τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου. 

Τα ενσωµατούµενα στοιχεία, όπως πλέγµατα (νευροµετάλ), γωνιόκρανα κ.λπ. θα είναι 
της έγκρισης της Επίβλεψης. 
 
 
6.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
6.4.1 Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει την εργασία αυτή τµηµατικά, ή να εκτελέσει 
ακόµη και προκαταβολικά µερικά τµήµατα της εργασίας όταν χρειασθεί και κατά τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. Οι κατασκευές των επιχρισµάτων και επενδύσεων θα γίνονται 
µε πλήρη εργοταξιακό συντονισµό για τη διευκόλυνση συνεργείων άλλων εργασιών που 
προηγούνται, παραλληλίζονται και έπονται. 
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Οι επιφάνειες που πρόκειται να επιχρισθούν πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες 
από υγρασίες, σκόνες, υπολείµµατα επιχρισµάτων και ίχνη αλάτων κάθε είδους και να 
υγρανθούν µε διαβροχή, ώστε το κονίαµα που θα διαστρωθεί να έχει πρόσφυση και να 
µην επηρεάζεται η πήξη του. 

Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοφερόµενα, θα καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις ασφάλειας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές ή την 
επιχριώµενη επιφάνεια.  Απαγορεύεται αυστηρά η στήριξη των σκαλωσιών µε τους 
τοίχους µέσω τρυπών ή επάνω σε κάσες κουφωµάτων ή άλλων κατασκευών. 
 
 
 
6.4.2 Προετοιµασία επιφανειών 
 
∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα  ελαττώµατα, 
χωρίς την προηγούµενη υπόδειξη από την Επίβλεψη : 
α. ανώµαλη επιφάνεια 
β. ρωγµές τάσης 
γ. πολύ λείες επιφάνειες 
δ. υγρασία 
ε. λαδεροί λεκέδες (λάδι απο καλούπια) 
στ. σκυρόδεµα λιγότερο των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του 
ζ. εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος θα 

γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου) 
η.     σαθρά, κούφια και κενά τµήµατα. 

Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα “τραχύνονται” προτού 
τοποθετηθεί το χονδρό κονίαµα, θα αφαιρούνται τυχόν ξεχειλίσµατα κονιάµατος και εκεί 
όπου θα τοποθετηθούν πλακίδια, τα χαλίκια σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα για να 
παράσχουν “άγρια” επιφάνεια πρόσφυσης. 

Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές σκυροδέµατος, εάν εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή 
του χονδρού κονιάµατος. 

Θα πρέπει να γίνεται ξερό βούρτσισµα και αφαίρεση χαλαρών τεµαχίων, σκόνης, 
εξανθηµάτων και άλλων ξένων ουσιών και θα αποκαθίστανται τα σαθρά τµήµατα ή τα 
κενά (κούφια) µέρη. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 
κασών, πλαισίων, αγωγών, κάθε είδους στηριγµάτων και λοιπών στοιχείων που 
πρόκειται να ενσωµατωθούν στα επικαλυπτόµενα οικοδοµικά στοιχεία, να έχουν 
καλυφθεί και γενικά προστατευθεί τα στοιχεία και οι επιφάνειες που δεν επιχρίονται ή 
έχουν µόλις επιχρισθεί, να έχουν προστατευθεί παρακείµενα υλικά ή κατασκευές και να 
έχουν ενισχυθεί όλες οι ενώσεις µεταξύ διαφορετικών υλικών ή κατασκευών. 
 
 
6.4.3 Γωνιόκρανα, πλέγµατα, ενισχύσεις 
 
Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα 
σκεπασθούν τελείως από κονίαµα τσιµέντου, τα µεταλλικά αυτά τεµάχια θα βάφονται µε 
αντισκωριακό και θα είναι από µορφοσίδηρο ελάχιστης διατοµής 30x30x3 mm. 

Όπου το χονδρό κονίαµα πρόκειται να τοποθετηθεί επάνω από διαφορετικά 
υποστρώµατα και επάνω από αυλακώσεις σωλήνων, θα τοποθετείται µία λωρίδα 
πλέγµατος πλάτους 300 mm από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα µε µια στρώση 
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ασφαλτικής βαφής κεντρικά επάνω από τον αρµό στερεωµένη µε καρφιά HILTI, σε 
αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 500 mm και στις δύο πλευρές. Εκτός από αυτό, στις 
περιπτώσεις µικρού πλάτους του ενός των δύο υλικών, το ένα από τα υλικά θα 
καλύπτεται τελείως µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά. Θα 
τοποθετείται µία µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών για να διαχωρισθεί το 
χονδρό κονίαµα από το υλικό βάσης, και "κοτετσόσυρµα" στο υπόστρωµα. 

Επίσης ταινία πλέγµατος νερβοµετάλ, πλάτους 12 cm θα τοποθετηθεί, όπου στα σχέδια 
υποδεικνύεται, µεταξύ στράντζας, κουφωµάτων και τουβλοδοµής για τη βελτίωση της 
συνοχής και την αποφυγή τριχώσεων από τους κραδασµούς κατά τη λειτουργία των 
θυροφύλλων.  Στην περίπτωση αυτή η ταινία θα πονταρισθεί µε ηλεκτροσυγκόλληση 
στις στραντζαριστές διατοµές απόληξης της κάσας. 

∆εν θα αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγµάτων προτού οι τάκοι, οι αγκυρώσεις, o 
ηλεκτρολογικός και ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθούν 
εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τις επιχρίσεις έχουν εγκατασταθεί, δοκιµασθεί και 
εγκριθεί. 

Θα ελεγχθούν οι ανοχές που δίνονται για δοκούς και ξυλεία. 

Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κ.λπ., για να παραλάβουν 
σταθερά αντικείµενα και εξαρτήµατα. 

Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάµατα : 
α. όπου χρησιµοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέµατος 
β. όπου χρησιµοποιούνται για να τοποθετηθεί επένδυση µε πλακίδια 
γ. όπου το γέµισµα των αρµών υπερβαίνει τα 20 mm. 

Θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25x16 mm, 
και θα δεθούν πίσω στον κύριο οπλισµό µε σύρµατα πρόσδεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους τουλάχιστον αυτού που αντιστοιχεί στο πλέγµα που χρησιµοποιείται, µε 
4 προσδέσεις ανά m². Το πλέγµα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. ∆εν θα καλύπτονται οι αρµοί διακοπής. Το πλέγµα θα τερµατίζεται σε 
απόσταση 40 mm από όλες τις πλευρές. Η Επίβλεψη µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές 
µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος. 

Τριπτά επιχρίσµατα σε γαλβανισµένο δικτυωτό έλασµα (νερβοµετάλ), θα κατα-
σκευασθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και το άρθρο 7153 του ΑΤΟΕ. Πάχος 
επιχρίσµατος το πολύ 17 mm. 

Όπου στη µελέτη προσδιορίζεται στις εξέχουσες ακµές των επιχρισµάτων θα 
ενσωµατωθούν γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα εγκεκριµένου τύπου ή από 
γαλβανισµένη σιδηρογωνία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή. 

Σε επιχρίσµατα µε διαφορετικής σύστασης υπόβαθρα θα τοποθετηθεί συρµάτινο 
οδοντωτό πλέγµα πλάτους 20 cm σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή. 
 
 
6.4.4 ∆ιάστρωση - Προφυλάξεις 
 
Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο όπου επιτρέπεται από τον κατα-
σκευαστή. Τα  “χαρµάνια”  που χρησιµοποιούν τσιµέντο θα χρησιµοποιούνται εντός 2 
ωρών από της ανάµιξης. Τα αφυδατωµένα "χαρµάνια" θα θεωρούνται άχρηστα, και δεν 
θα χρησιµοποιούνται µε προσθήκη νερού και νέα ανάµιξη. 
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Το υπόστρωµα που θα δεχθεί το κονίαµα ή τα συνδεόµενα στοιχεία µε το κονίαµα, θα 
πρέπει να έχουν αντοχή µεγαλύτερη από το κονίαµα.  Επίσης, κάθε επόµενη στρώση 
κονιάµατος πρέπει να έχει αντοχή ίση ή µικρότερη από την προηγούµενη στρώση. 

∆εν θα διαστρώνεται κονίαµα σε θερµοκρασίες κάτω των +5°C, ή σε παγωµένο 
υπόστρωµα, ή µε πολύ ξερό καιρό.  Το διαστρωµένο κονίαµα πρέπει να 
προφυλάσσεται για χρονικό διάστηµα τόσο ώστε η πήξη του να γίνεται οµαλά και 
οµοιόµορφα, κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να είναι εκτεθειµένο 
σε ισχυρά ρεύµατα αέρα. 

Όλα τα εργαλεία, υλικά και επιφάνειες πρέπει να διατηρούνται σχολαστικά καθαρά και 
θα πρέπει να λαµβάνονται αυστηρά µέτρα ώστε να αποφευχθεί η πρόσµιξη ηµίστεγνων 
µειγµάτων µε τα υλικά του επιχρίσµατος που θα καθυστερούσε ή επιτάχυνε το 
στέγνωµα της κατασκευής.  Μετά από κάθε στρώση και πριν από την εφαρµογή της 
εποµένης, θα πρέπει να εκτελούνται τα αντίστοιχα απαραίτητα µερεµέτια. 

Οι στρώσεις του υποστρώµατος πρέπει να προσφέρουν την απαραίτητη πρόσφυση 
στις επικείµενες στρώσεις.  Στην τελική στρώση οι επιφάνειες θα λειανθούν µε το 
αντίστοιχο µεταλλικό ή πλαστικό εργαλείο ώστε να δηµιουργηθεί επιφάνεια λεία, χωρίς 
σηµάδια µε γραµµές της λείανσης. 

Οι τοµές κατακόρυφων επιφανειών µεταξύ τους πρέπει να είναι εντελώς ευθείες και 
κατακόρυφες.  Οι τοµές κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών πρέπει να είναι 
απόλυτα ευθείες και οριζόντιες. 

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα. Το υπόστρωµα αυτό σε καθε περίπτωση, θα “πετιέται” επάνω στην 
επιφάνεια και ποτέ δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. 

Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός για εργασίες 
επιχρίσµατος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης. 

Η εφαρµογή των τελευταίων στρωµάτων χονδρού κονιάµατος που περιέχει γύψο σε 
εσωτερικούς χώρους, απαγορεύεται εκτός εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης. 

Το χονδρό κονίαµα θα εφαρµόζεται πριν στεγνώσει η συγκολλητική στρώση. 

Το τελείωµα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την 
εµφάνιση ή τη λειτουργία και, εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι 
στρογγυλεµένες µε µια ακτίνα περίπου 2 mm. 

Όλες οι επιφάνειες µε το επίχρισµα και το χονδρό κονίαµα θα είναι απόλυτα λείες και 
ευθυγραµµισµένες.  Οι περιοχές µεταξύ εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά 
διαφορετικούς χρόνους και τα σηµεία σύνδεσης, δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα 
σηµάδι και να είναι λείες. 

Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήµατος που χρησιµοποιείται για την 
εφαρµογή των διαφόρων στρώσεων επιχρίσεων, ιδίως κατά την επιλογή των 
κατάλληλων υλικών συγκόλλησης και κατάλληλων συνδέσεων, µε προηγούµενη 
επεξεργασία της επιφάνειας, για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχρίσεις δεν θα παρουσιάζουν 
ρωγµές. 

Για να αποφευχθούν οι ρωγµές στις επιχρίσεις και το χονδρό κονίαµα, τα συνεχόµενα 
αλλά διαφορετικά υλικά στα υποστρώµατα θα πρέπει να γεφυρωθούν µε κατάλληλο 
τρόπο. 

Η σύνδεση των κονιαµάτων των επιχρισµάτων µε τις κάσες πορτών και παραθύρων, µε 
τα διάφορα περιθώρια τοίχων, µε τις απολήξεις των επενδύσεων των τοίχων από 
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διάφορα υλικά (πλακίδια, ορθοµαρµαρώσεις κ.λπ.) πρέπει να είναι έντεχνη χωρίς κενά 
και να µην παρουσιάζει καµιά ανωµαλία. 

Οι ενώσεις των παλαιών µε τους νέους σοβάδες στις σποραδικές επισκευές (µερεµέτια) 
που γίνονται µετά την αποπεράτωση των ηλεκτρικών υδραυλικών και λοιπών 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τελείως αφανείς. 

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τυχόν τελειωµένες εργασίες µε ορατές όψεις, 
π.χ. ξύλινα ή σιδερένια κουφώµατα, χρωµατισµοί κ.λπ., να προφυλάσσονται από τις 
πιτσιλιές.  Επιβάλλεται η κάλυψη µε κατάλληλα προστατευτικά µέσα (νάυλον κ.λπ.), των 
επιφανειών αυτών και ο καθαρισµός τους από κάθε ενδεχόµενη ρύπανση µε δαπάνη 
του Αναδόχου. 

Στις εργασίες επιχρισµάτων περιλαµβάνονται και η διαµόρφωση σκοτιών, κορδονιών, 
“ποταµών” ή κορνιζών όπου απαιτούνται κατά την κρίση της Επίβλεψης, οι σποραδικές 
επισκευές (µερεµέτια) που προέρχονται από τις υδραυλικές, ηλεκτρικές και λοιπές 
εγκαταστάσεις, η αποκατάσταση των σοβάδων µετά την τοποθέτηση των 
οποιωνδήποτε περιθωρίων δαπέδων, ποδιών παραθύρων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη 
εργασία ή δαπάνη αναφερόµενη ή όχι στις προδιαγραφές, απαραίτητη όµως για την 
τέλεια και έντεχνη κατασκευή των.  Στις σποραδικές επισκευές (µερεµέτια) που γίνονται 
µετά το τέλος των ηλεκτρικών, υδραυλικών και υπόλοιπων εγκαταστάσεων, οι ενώσεις 
των παλαιών µε τα νέα επιχρίσµατα θα είναι τελείως αόρατες. 
 
 
6.4.5 Αρµοί σε επιχρίσµατα 
 
Θα τοποθετείται χονδρό κονίαµα σε εσωτερικές επιφάνειες των οποίων το µήκος ή το 
ύψος δεν υπερβαίνει τα 5 m, έτσι ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει 
το 1 1/2 : 1, δηµιουργώντας αρµούς σχεδίου και τύπου που θα έχουν υποδειχθεί ή 
εγκριθεί από την Επίβλεψη.  Επίσης θα τοποθετούνται διατοµές από PVC διαστάσεων 
20x20 mm περίπου, σε θέσεις που φαίνονται στα γενικά σχέδια όψεων. 
 
 
6.4.6 Προστασία - ∆ιάθεση άχρηστων υλικών 
 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, ξηρών 
ανέµων και βροχής. 

Αναλόγως της εποχής, θα λαµβάνονται ειδικά µέτρα από τον Ανάδοχο για να 
αποφεύγονται οι φθορές στα επιχρίσµατα λόγω υπερβολικής απώλειας υγρασίας ή 
άλλων κλιµατολογικών επιπτώσεων. 

Υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα 
και όλα τα άλλα αντικείµενα και προσαρτήµατα, πρέπει να προστατεύονται µε κάποιο 
κατάλληλο τρόπο κατά τυχόν ρύπανσης και φθοράς.  Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη 
για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν να προκύψουν. 

Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κ.λπ. δεν 
θα πρέπει να αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας, ούτε επιτρέπεται να 
φθάνουν µέχρι τα συστήµατα υπονόµων µέσω υπαίθριων αποχετεύσεων ή εκροών 
ταρατσών και δαπέδων.  Τα µπάζα και τα απόβλητα θα πρέπει να αποκοµίζονται. 

Επίσης, δεν θα καίγονται ή θα ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. 
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6.4.7 Είδη επιχρισµάτων 
 
Τα είδη των επιχρισµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο περιγράφονται 
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.  Το είδος του κονιάµατος για κάθε στρώση των 
διαφόρων ειδών επιχρισµάτων, καθώς και τα πάχη τους θα κατασκευασθούν όπως 
καθορίζονται στο Αναλυτικό Τιµολόγιο. 

Ο τύπος, η σύσταση, ο αριθµός των στρώσεων και η κατασκευή επιχρισµάτων γίνε-ται 
σύµφωνα µε τα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου και τις ειδικές προδιαγραφές της 
σχετικής παραγράφου του κεφαλαίου αυτού και του κεφαλαίου 1. 
 
 
6.5 ΑΝΟΧΕΣ 
 
Οι επιφάνειες θα είναι τελειωµένες για έγκριση από την Επίβλεψη εντός των παρακάτω 
ανοχών και αποκλίσεων : 
 
 
5.5.1 Επένδυση τοίχων µε πλακίδια 
 
Το χονδρό κονίαµα (λάσπωµα) για την επένδυση των τοίχων δεν θα αποκλίνει 
περισσότερο από 2 mm ως προς ευθύγραµµο πήχυ 2 m όπου χρησιµοποιούνται 
συγκολλητικά λεπτής στρώσεως, ή 4 mm όπου χρησιµοποιούνται συγκολλητικά 
χονδρής στρώσεως. 
 
 
6.5.2 Οροφές και τοίχοι 
 
Οι επιφάνειες ορόφων και τοίχων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς ανάλογα 
µε την περίσταση και επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 4 mm ως προς 
ευθύγραµµο πήχυ 4 m που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 

Για τη διαµόρφωση ακµών (λαµπάδων κ.λπ.) ως προς την ευθυγράµµισή τους θα 
επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 2 mm σε πήχυ 4 m ή 1 mm σε πήχυ 2 m. 

Για τα πάχη επιχρισµάτων ±25%. 

Τα κουτιά διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ 
εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις τελειωµένες 
επιφάνειες των επιχρισµάτων µε ανοχή εσοχής µόνο, 2 mm. 

Απαγορεύεται να εξέχουν. Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν 
οδηγούς επιχρισµάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα 
καθαιρούνται και θα επανατοποθετούνται προκειµένου τα επιχρίσµατα να έχουν το 
επιθυµητό πάχος και την απαιτούµενη επιπεδότητα. 

Οι επιφάνειες µε το επίχρισµα ή χονδρό κονίαµα που δεν θα ικανοποιούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα εργασίας δεν θα είναι αποδεκτές 
και θα επανακατασκευάζονται χωρίς επιβάρυνση. 
 
 
6.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Πριν αρχίσει η καθ’ εαυτού εργασία, θα κατασκευασθεί δείγµα µε κονίαµα επάνω σε 
έναν τοίχο και µια οροφή, σε περιοχή που θα υποδείξει η Επίβλεψη, για την έγκριση. 
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Θα κατασκευασθούν δείγµατα επιφανειών όχι µικρότερων των 2 m² για όλους τους 
τύπους των επιχρίσεων και επικαλύψεων µε κονίαµα κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  Το δείγµα επιφάνειας που θα έχει εγκριθεί από την 
Επίβλεψη θα αντιπροσωπεύει την εργασία τελικής επίχρισης και χονδρού κονιάµατος. 

Τα δείγµατα θα παραµείνουν στο εργοτάξιο και θα προστατευθούν από τυχόν ζηµίες 
µέχρι περατώσεως και παραλαβής από την Επίβλεψη όλων των επιχρισµάτων. 
 
 
 
7. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου αποτελούν οι διάφορες επικαλύψεις στεγών, όπως 
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
εφαρµογής. 
 
 
 
7.2 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η επικάλυψη των στεγών προφυλάσσει τα κτίρια από τα καιρικά φαινόµενα.   

Για όλα τα υλικά επικάλυψης ισχύει ο εξής κανόνας:  όσο περισσότερο υδατοπερατά 
είναι και όσο περισσότεροι αρµοί δηµιουργούνται κατά την τοποθέτησή τους, τόσο 
γρηγορότερη πρέπει να γίνεται η απορροή, τόσο δηλαδή µεγαλύτερη κλίση πρέπει να 
έχει η στέγη. 

Ανάλογα µε τη στεγανότητα, διακρίνουµε επικαλύψεις απορροής ή τις µονωτικές 
επικαλύψεις.  Στις επικαλύψεις απορροής έχουµε ένα πλήθος στοιχείων επικάλυψης 
(π.χ. κεραµίδια, σχιστόλιθοι, λαµαρίνες επίπεδες ή κυµατοειδείς κ.λπ.).  Το νερό 
απάγεται από στοιχείο σε στοιχείο µέχρι την υδρορροή ή την τελική απορροή.  
Πρόκειται για αεροπερατές επικαλύψεις, µε µικρό σχετικά κίνδυνο συµπύκνωσης 
υδρατµών στην υπόβαση και κατά συνέπεια µικρό κίνδυνο σήψης του ξύλινου σκελετού 
της στέγης.  Κατάλληλα ανοίγµατα πρέπει να αφήνονται στις άκρες της στέγης και στην 
κορυφή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα στρώµα αέρα ανάµεσα στη µόνωση και στην 
τελική επικάλυψη. 

Οι µονωτικές επικαλύψεις δεν έχουν αρµούς και κατά συνέπεια είναι αεροστεγείς.  Έτσι 
πρέπει να παίρνονται κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της συµπύκνωσης υδρατµών. 
 
 
7.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
7.3.1 Στεγανωτική µεµβράνη 
 
Στεγανωτική µεµβράνη από διπλό φύλλο πολυαιθυλενίου µε ενισχυτικό πλέγµα 
πολυπροπυλενίου.  Θα πρέπει να είναι αδιαπέραστη από βροχή, χιόνι και σκόνη αλλά 
διαπερατή από υδρατµούς του εσωτερικού χώρου, να διαθέτει µηχανική αντοχή, αντοχή 
στη γήρανση, στις θερµοκρασιακές µεταβολές, σε έλξη και θραύση, να µη σκίζεται και 
να µην επηρεάζεται από τη ρύπανση, τα ελαφρά οξέα και την όξινη βροχή, κατά τα 
λοιπά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 15. 
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7.3.4 Εξαρτήµατα - βοηθητικά υλικά 
 
Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα στήριξης, στερέωσης και τοποθέτησης των παραπάνω 
υλικών (άγκιστρα, καρφιά, βίδες, ροδέλλες κ.λπ.), καθώς και τα απαραίτητα υλικά 
σφράγισης και προδιαγραφές των κατασκευών τους. (ειδικά τεµάχια (κορνίζες, 
πλευρικοί σύνδεσµοι κ.λπ. από γαλβανισµενη λαµαρινας). 
 

Άλλα βοηθητικά υλικά (λαµαρίνα, σκελετοί κ.λπ.) σύµφωνα µε όσα περιγρά-φονται στα 
αντίστοιχα άρθρα. 
 
 
 
7.3.5 Υδρορροές 
 
Οριζόντιες ή κατακόρυφες υδρορροές από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2mm, ή 
ψευδάργυρο πάχους 2 mm ή έτοιµες τυποποιηµένες από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
επένδυση PVC, κατάλληλης διατοµής, µε τα αναγκαία ελάσµατα σύνδεσης και 
στερέωσης. 
 
 
 
7.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
7.4.1 Επικαλύψεις µε µεταλλικά ή πολυκαρβονικά φύλλα 
 
Όλα τα υλικά θα προσκοµίζονται στο Έργο, χωρίς ελαττώµατα, προστατευµένα, εφ’ 
όσον χρειάζεται, µε ειδικό αυτοκόλλητο “φιλµ”. Θα φυλάσσονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των παραγωγών τους. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία ύστερα από 
την κατασκευή σχετικών δειγµάτων που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 

Η στερέωση των φύλλων θα γίνει µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών και θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη αντοχή και 
στεγανότητα της κατασκευής. 

Τα πολυκαρβονικά φύλλα θα υφίστανται επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η κοπή θα γίνεται µε προσοχή ώστε τα κοµµένα 
άκρα να βρίσκονται µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές, να είναι ευθύγραµµα, να µην 
έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγµατώσεις. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και µπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να 
είναι συµβατά µεταξύ τους ώστε να µην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά 
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. επαφή αλουµινίου µε µόλυβδο, χαλκό κ.λπ.). 

Εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα αυτά θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν όλους 
τους όρους ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές. 

Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση και καθαρές µέχρι την παράδοση του Έργου. 
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7.5 ΑΝΟΧΕΣ 

 

Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3,00 m, σ’ όλες τις 
διευθύνσεις, όχι µεγαλύτερη από 3 mm. 

Απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακόρυφη όχι µεγαλύτερη από 3 mm. 

Βέλος κάµψης φωτοδιαπερατού φύλλου από ανεµοπίεση και λοιπά φορτία 1/300 και όχι 
περισσότερο από 6 mm για οποιονδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής. 
 
 
7.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Θα δοθούν δείγµατα από κάθε προτεινόµενο υλικό διαστάσεων 200x200 mm καθώς και 
από ένα τεµάχιο των βοηθητικών υλικών και µικροϋλικών στήριξης και συγκράτησης 
των φύλλων. Τα δείγµατα θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, 
ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών τους. 
 
 
 
8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις εργασιών και υλικών για τις 
επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια και πλάκες µαρµάρου. Τα είδη των πλακιδίων 
ή πλακών µαρµάρων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται καθορίζονται 
στην Τεχνική Περιγραφή των Οικοδοµικών Εργασιών και στα σχέδια.  
 
 
8.2 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εφ’ όσον στη µελέτη προβλέπονται εγκαταστάσεις, κανάλια, κουτιά διακλαδώσεων 
κ.λπ. θα πρέπει αυτά να προσδιορισθούν επακριβώς και να εκτελεσθούν όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες εκ των προτέρων ή παράλληλα, ώστε οι εργασίες να 
προχωρούν οµαλά χωρίς καθυστερήσεις και κακοτεχνίες.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί σε αναρτώµενες κατασκευές, ώστε να ενσωµατωθούν όλα τα απαιτούµενα 
διαµπερή εξαρτήµατα ανάρτησης και τυχόν αναµονές. 
 
 
8.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
8.3.1 Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει µόνο υλικά αποδεδειγµένης άριστης ποιότητας, ειδικώς 
κατάλληλα για το προκείµενο Έργο, µε την έγκριση της Επίβλεψης.  Απόδειξη 
ποιότητας, που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο 
δοκιµών, θα πρέπει να υποβάλλεται χωρίς επιβάρυνση στην Επίβλεψη. 
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Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι να ενσωµατωθούν στο 
Έργο. 
 
 
8.3.2 Κεραµικά πλακίδια 
 
Κεραµικά πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιηµένης µάζας, Α’ ποιότητας και Α’ 
διαλογής, σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα. 
Τα πλακίδια θα έχουν γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
- καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές 
- απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες 
- απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες 
- καλές ιδιότητες πρόσφυσης 
- αντοχή στο ψύχος, τα θερµικά πλήγµατα και την υγρασία. 
Ειδικά τεµάχια, τέρµατα, καµπύλες κ.λπ., από τον ίδιο κατασκευαστή πλακιδίων θα 
χρησιµοποιούνται όπου χρειάζεται. 
Κονιάµατα όπως προδιαγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
Υλικό πλήρωσης αρµών σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των πλακιδίων. 
Κόλλες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των πλακιδίων. 
 
 
8.3.3 Πλάκες µαρµάρου 
 
Θα χρησιµοποιηθούν σχιστά µάρµαρα της καλύτερης δυνατής ποιότητας, απόλυτα 
σύµφωνα µε τις τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις του Εργοδότη, όπως διατυπώνονται 
στα συµβατικά στοιχεία. 

Τα µάρµαρα θα προσκοµισθούν σε πλάκες µε διαστάσεις ακριβώς όπως 
προσδιορίζονται στην µελέτη κατασκευής του Έργου, µε επιφάνειες και ακµές πλήρως 
κατεργασµένες έτοιµες για τοποθέτηση.  Οι πλάκες θα είναι οµοιό-χρωµες, οµοιογενείς, 
γερές, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώ-µατα. Επί τόπου θα 
κατασκευάζονται µόνο όσες υποδοχές αγκυρίων δεν καθίσταται δυνατό να 
προσδιορισθούν ακριβώς ώστε η εργασία να εκτελεσθεί στο εργαστάσιο. Η επιφανειακή 
επεξεργασία, όπως λειότριψη, στίλβωση µε κατάλληλα υλικά και µηχανήµατα, χτένισµα, 
πικούνισµα ή άλλου τύπου λάξευση και ανάγλυφα, θα είναι ολοκληρωµένη µε την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα και ακρίβεια. 

Σκελετοί ανάρτησης, ανοξείδωτα στηρίγµατα, βίδες και πλαστικά βύσµατα από 
ολοκληρωµένα συστήµατα αναγνωρισµένου κατασκευαστή. 

Κονιάµατα όπως προδιαγράφονται στο κεφάλαιο 1. 
 
 
8.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
8.4.1 Γενικά 
 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες µε 
αποδεδειγµένη δεκαετή εµπειρία και άνω. Η προµήθεια των πλακιδίων θα γίνει κατά το 
δυνατό από ένα κατασκευαστικό οίκο του oποίου τις οδηγίες θα ακολουθήσουν πιστά τα 
συνεργεία τοποθέτησης. 
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Πριν αρχίσει η επένδυση ή πλακόστρωση θα πρέπει να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να 
ληφθούν ειδικά µέτρα ή προφυλάξεις, λόγω διάταξης των αρµών, σχετικά µε θέµατα 
συµµετρίας ή λειτουργικότητας, καθώς και απαιτήσεων σχετικά µε ενσωµατωµένα 
στοιχεία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα διατηρηθούν οι αρµοί διαστολής του κτιρίου και θα 
διαµορφωθούν σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο.  Σε µεγάλες επιφάνειες τοίχων και 
ανά 6,00 m µήκους θα διαµορφώνονται αρµοί διαστολής της επέν-δυσης 5 mm πλάτους 
που θα σφραγίζονται µε µαστίχη µε βάση τη σιλικόνη ή την πολυουρεθάνη.  Οι αρµοί 
αυτοί θα καταβληθεί προσπάθεια να κατανεµη-θούν και ενταχθούν στους χώρους 
οµοιόµορφα ώστε το αισθητικό αποτέλεσµα να είναι άψογο.  Οι αρµοί µεταξύ δαπέδου 
και επένδυσης θα σφραγίζονται µε το ίδιο, όπως προηγουµένως, υλικό. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οµαλή και υπό κανονικές συνθήκες πήξη των 
κονιαµάτων, της κόλλας και των υλικών αρµολόγησης των επενδύσεων.  Θα ληφθούν 
όλα τα µέτρα προστασίας των επενδύσεων ώστε αυτές να παραδο-θούν σε άριστη 
κατάσταση.  Πλάκες ή πλακίδια σπασµένα, ρηγµατωµένα, λεκιασµένα, ξεφλουδισµένα 
κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές. 

Εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα αυτά θα είναι αυτοφερόµενα, θα ανταπο-
κρίνονται στους κανονισµούς ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται στις γειτονι-κές 
κατασκευές ή τον επενδυόµενο τοίχο. 
 
 
8.4.2 Προετοιµασία επιφανειών 
 
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τις εξής ατέλειες : 

- ανώµαλες επιφάνειες 
- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 
- φυσαλίδες, κενά, κούφια, ή σαθρά τµήµατα 
- ρωγµές τάσης 
- υπερβολικά λείες επιφάνειες 
- υγρασία 
- χαρακτηριστικά απορρόφησης υγρασίας 
- λαδερούς λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 
- εισέχοντα ή εξέρχοντα εντοιχισµένα Η/Μ στοιχεία.  Ο έλεγχος θα γίνεται µε ευθύνη 

του Αναδόχου. 

Η προετοιµασία πρέπει να περιλαµβάνει την αφαίρεση λαδιών καλουπιών, 
παρασκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Όπου πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ειδικά προϊόντα συγκόλλησης εξειδικευµένων οίκων, οι επιφάνειες θα 
πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστού των συγκολλητικών αυτών προϊόντων, προτού χρησιµοποιηθούν τα 
προϊόντα αυτά. 
 
 
8.4.3 Επενδύσεις µε πλακίδια 
 
Η επένδυση δεν θα πρέπει να γίνεται πριν περάσουν τουλάχιστον 4 εβδοµάδες από την 
κατασκευή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια. 

Γυψοσανίδες στις οποίες θα επικολληθούν πλακίδια θα πρέπει να έχουν εµποτι-σθεί µε 
κατάλληλο πρόσθετο στεγανοποιητικό υλικό. 
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Η απορροφητικότητα των τεµαχίων θα πρέπει να ελαττώνεται τόσο όσο χρειάζεται για 
τη σωστή συγκόλληση µε διαβροχή ή βάπτισµα σε γλυκό πόσιµο νερό. 

Το κεντράρισµα των πλακιδίων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε κανένα πλακίδιο 
να µην είναι µικρότερο µισού µεγέθους. Εκτός εάν υπάρχει ένδειξη περί του αντιθέτου, 
οι αρµοί θα πρέπει να διατηρούνται κατακόρυφοι και οριζό-ντιοι, και κάθετοι µεταξύ τους 
και να ευθυγραµµίζονται µεταξύ τοίχων και δαπέδων.  ∆εν θα πρέπει να γίνεται 
υπερβολική χρήση κοψιµάτων. 
Ειδικά τεµάχια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλες τις γωνίες και τα εκτεθειµένα 
άκρα. 

Η διάνοιξη οπών και η κοπή τµηµάτων των πλακιδίων θα γίνεται αποκλειστικά µε 
µηχανικά ηλεκτροκίνητα εργαλεία. 

Η επένδυση θα πρέπει να γίνεται µε τους αρµούς κάθετους προς τους κύριους άξονες 
του χώρου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα σχέδια. 

Οι ακατέργαστες ακµές, που προέρχονται από κοψίµατα και τρυπήµατα, θα πρέπει να 
λειαίνονται και να εφαρµόζονται µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από εµπόδια. Οι 
επιστρώσεις ή επενδύσεις σε καλύµµατα φρεατίων, εντοιχισµένων κουτιών Η/Μ κ.λπ., 
που βρίσκονται σε εσοχή, θα πρέπει να είναι ισοεπίπεδες µε τις γύρω επιφάνειες και να 
υπάρχει συνέχεια στις γραµµές πού σχηµατίζουν οι αρµοί. 

Οι άκρες των πλακιδίων στους αρµούς διακοπής θα πρέπει να παρουσιάζουν µια 
οµοιόµορφη επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχονται την προκαταρκτική στρώση των 
στεγανοποιητικών υλικών. Τυχόν εκχειλίσµατα σµάλτου από τις άκρες αυτές θα πρέπει 
να αφαιρούνται µε λείανση, όταν απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού 
σφράγισης αρµών. 

Κατά την επίστρωση των τοίχων µε πλακίδια, δεν θα πρέπει να τοποθετείται κονίαµα 
υποστρώµατος περισσότερο από ότι µπορεί να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά 
ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να σκληραίνει. 

Στις ακµές, το πάχος των αρµών θα πρέπει να διατηρείται παντού σταθερό. 

Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να 
τοποθετείται απευθείας στα πλακίδια. 

Γεµίσµατα τυχόν κενών θα πρέπει να γίνονται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε 
για το υπόστρωµα. 

Κατά καιρούς θα αφαιρείται ένα πλακίδιο που µόλις θα έχει τοποθετηθεί για να γίνεται 
επιβεβαίωση ότι υπάρχει πράγµατι σωστή επικάλυψη µε κονίαµα στην όπισθεν πλευρά 
του. 

Εφ’ όσον χρησιµοποιηθεί κόλλα, τα κεραµικά πλακίδια θα επικολληθούν µε την 
αντίστοιχη κόλλα η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του πλακιδίου και 
να µην έχει πάχος µεγαλύτερο από 3 mm.  Mεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί 1 
mm απόλυτα ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κατακόρυφα και οριζόντια. 

Οι αρµοί µεταξύ των πλακιδίων θα γεµίζουν µε τα περιγραφόµενα στο ανάλογο 
κεφάλαιο υλικά µία εβδοµάδα µετά το πέρας της επένδυσης. 
 
 
 
8.4.4 Γωνιόκρανα 
 
Στις ελεύθερες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων θα τοπο-θετηθούν, 
εφόσον προβλέπεται, γωνιόκρανα σε όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή 
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ανοξείδωτου χάλυβα ελάχιστων διαστάσεων 25x25x2 mm, µε κατάλληλη και επαρκή 
στήριξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή µε την επιφάνεια των πλακιδίων και 
το απαραµόρφωτο των διατοµών. Σε χώρους µε απαιτήσεις καθαριότητας (κουζίνες) 
µεταξύ πλακιδίων και γωνιοκράνων θα παρεµβληθεί συνεχής στρώση από σιλικόνη. 
 
 
8.4.5 Επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου 
 
Οι µαρµάρινες πλάκες θα τοποθετηθούν µε τσιµεντοκονίαµα 450 Kg, πάχους 30 mm το 
πολύ που θα καταλαµβάνει όλη την επιφάνεια της πλάκας χωρίς κενά. 

Στους λαµπάδες, ποδιές, ανώφλια θα είναι µονοκόµατες, πλάτους ανάλογα µε το πάχος 
του στοιχείου που επενδύεται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια. 
 
 
8.5 ΑΝΟΧΕΣ 
 
Για τις επενδύσεις µε πλακίδια : 
Το κονίαµα για επίστρωση τοίχων µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm 
κάτω από ένα πήχυ µήκους 2 m, στην περίπτωση χρησιµοποίησης λεπτού στρώµατος 
συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm για χονδρού στρώµατος. 

Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν µεταβολές 
περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχυ µήκους 2 m τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. 

Για τις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου : 

Κατακορυφότητα, ευθυγραµµία κ.λπ.:  1 ο/οο  
Επιπεδότητα, απόκλιση:  όχι µεγαλύτερη από 3 mm ελεγχόµενη µε κανόνα 3 m 
τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Για τη διαµόρφωση ακµών (λαµπάδων κ.λπ.) ως προς την ευθυγράµµισή τους θα 
επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 2 mm σε πήχυ 4 m ή 1 mm σε πήχυ 2 m. 

Τα κουτιά διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ 
εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις τε-λειωµένες 
επιφάνειες των επενδύσεων µε ανοχή εσοχής µόνο 2 mm.  Απαγο-ρεύεται να εξέχουν.  
Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επενδύσεων.  Αν 
διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα καθαιρούνται και θα 
επανατοποθετούνται προκειµένου οι επενδύσεις να έχουν το επιθυµητό πάχος και την 
απαιτούµενη επιπεδότητα. 
 
 
8.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
∆είγµατα όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που έχουν καθορισθεί θα παραδί-δονται 
χωρίς επιβάρυνση στην Επίβλεψη προκαταβολικώς για την επιλογή τους και έγκριση. 

Τα δείγµατα που επελέγησαν και που θα είναι δεσµευτικά, θα παραµείνουν στο γραφείο 
της Επίβλεψης µέχρι της οριστικής παραλαβής των εργασιών. 

Θα κατασκευάζονται δείγµατα επενδύσεων, το καθένα περίπου 4 m², εκεί όπου 
υποδεικνύει η Επίβλεψη και θα περιλαµβάνουν αρµούς διακοπής. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι ποιότητας τουλάχιστον ίσης µε αυτήν των 
εγκριθέντων δειγµάτων. 
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Θα παραδοθούν 5 κλειστά κιβώτια µε τις κατάλληλες επιγραφές από κάθε τύπο 
πλακιδίων για µελλοντική χρήση από τον Εργοδότη. 
 
 
 

 

9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες τελειωµένων δαπέδων µε τα 
απαιτούµενα υποστρώµατά τους.  Οι τσιµεντοκονίες οι οποίες αποτελούν τελική 
επιφάνεια δαπέδων ή υποστρώµατα άλλων δαπέδων θα είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 
του ΑΤΟΕ 7336 και 7337 και εφόσον εγκρίνονται από τους κατασκευαστικούς οίκους 
υλικών τελειωµένων δαπέδων στην περίπτωση υποστρωµάτων. 
 
 
9.2 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εφ’ όσον στη µελέτη προβλέπονται ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, κανάλια, κουτιά 
διακλαδώσεων κ.λπ. για τα διάφορα µηχανήµατα και τον λοιπό εξο-πλισµό του κτιρίου, 
θα πρέπει αυτά να προσδιορισθούν επακριβώς και να εκτελεσθούν όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες εκ των προτέρων ή παράλληλα, ώστε οι εργασίες να 
προχωρούν οµαλά χωρίς καθυστερήσεις και κακοτεχνίες. Επί πλέον φορτία από 
πρόσθετα στρώµατα εξίσωσης στάθµης, εγκιβωτισµού καναλιών κ.λπ. θα πρέπει να 
ελέγχονται σε σχέση µε τη στατική µελέτη του κτιρίου. 

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εσωτερικών δαπέδων είναι : 
- Κεραµικά πλακάκια 
- Βιοµηχανικά δάπεδα  
- Μαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά) 
-   Μαρµάρινα διαφόρων τύπων (περιλαµβανοµένων και των επιστρώσεων   
          βαθµίδων) 

Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν καµία 
απολύτως διαφορά κατά τη µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα είδος 
στο άλλο, εκτός αν προβλέπεται  διαφορετικά στη µελέτη. 

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εξωτερικών δαπέδων είναι : 
- Τσιµεντόπλακες 
 
 
 
 
 
9.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
9.3.1 Αδρανή, κονιάµατα, κονιοδέµατα 
 
Αδρανή, κονιάµατα και κονιοδέµατα  σύµφωνα µε το κεφάλαιο 1. 
 
 
9.3.2 Κεραµικά πλακίδια 
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Κεραµικά πλακίδια πρεσσαριστά πάχους 8 mm τουλάχιστον, Α' ποιότητας  και Α' 
διαλογής απόλυτα ορθογωνισµένα, ακέραια, χωρίς ελαττώµατα, ελαφρώς αντιολισθηρά 

(µέχρι 12° σύµφωνα µε την ‘Eνωση Γερµανικών Βιοµηχανιών Κεραµικών Πλακιδίων), 
µε αντοχή στα οξέα και τα αλκάλια, το ψύχος, τα θερµικά πλήγµατα και γενικά σύµφωνα 
µε το Ελληνικό Πρότυπα (ΕΛΟΤ).  Ειδικά τεµάχια, τέρµατα, σοβατεπιά, από τον ίδιο 
κατασκευαστή. 

Κεραµικά πλακίδια COTTO πάχους 12 mm τουλάχιστον.  Κατά τα λοιπά όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

Πλήρωση αρµών µε καθαρή χαλαζιακή άµµο και τσιµέντο λευκό ή προσθήκη 
µεταλλικού χρώµατος σε αναλογία 1:1,5 ή έτοιµο για χρήση ειδικό µείγµα όπως το 
συνιστούν οι κατασκευαστές πλακιδίων. 

Προστατευτικό βερνίκι, όπως προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 

Μαστίχη σιλικόνης. 
 
 
9.3.3 Σκληρυντικό για βιοµηχανικά δάπεδα 

Σκληρυντικό από ειδικό µείγµα από φυσικά σκληρά αδρανή χαλαζιακών πετρωµάτων, 
µελετηµένης κοκκοµετρικής σύνθεσης, µε πλαστικοποιητικές και συν-δετικές ύλες τύπου 
MACRON σε αναλογία 5 Kg/m². 
 
 
9.3.4 Aυτοεπιπεδούµενο βιοµηχανικό δάπεδο 

Xυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο 3 στρώσεων µε βάση τις εποξειδικές και 
πολυεστερικές ρητίνες τύπου RINOL, µε µεγάλες µηχανικές και χηµικές αντοχές και τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

1. Συνολικό πάχος 2,0 - 3,5 mm 

2. Συνολικό βάρος 3,2 - 5,6 Kg/m² 

3. Αντοχή στη θλίψη 
Κύβος µε µήκος ακµής 7 cm (7x7x7 cm) 

 
1.174 Kg/cm² 

4. Αντοχή στην κάµψη 
∆είγµα σχήµατος λεπίδας πάχους περίπου 1,1 mm 
DIN 274 

 
371 Kg/cm² 
 

5. Σκληρότητα κατά BRINELL DIN 272 H = 14,4 Kg/mm² 

6α. Θερµική αγωγιµότητα 
W1 =  επί 1 λεπτό της ώρας διάρκεια επαφής 
W10 =  επί 10 λεπτά της ώρας διάρκεια επαφής 

 
W1 =11 Kcal/m² 
W10 =70 Kcal/m² 

6β. Συντελεστής θερµότητας δαπέδου πάχους 2 mm 0,16 

7. Φθορά πάχους, από τριβή µετρούµενη µε τη µέθοδο των 
20 κύκλων βάσει DIN 51963 

 
< 0,3 mm 

8. Επιµήκυνση µετά από εναπόθεση θερµότητας επί 
επιφάνειας % + 0,01 

 
max. 0,3% 

9. Αντοχή στη θερµότητα σύµφωνα µε VICAT επί 7 ηµέρες 
µε φορτίο των 5 Kg 

 
113°C 

10. Απορροφητικότητα νερού, εµβαπτισµός επί 24 ώρες 0,3 mg/cm² 
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11. Αντοχή σε πίεση νερού, µε πίεση νερού 3 atue επί 8 
ώρες 

Ουδεµία διαρροή 
νερού 

12. Αντοχή πρόσφυσης δαπέδου επί επιφάνειας BETON 200 
(µετά 7 ηµερών) 

 
80 Kg/cm² 

13. Μετά την τοποθέτηση του χυτού δαπέδου το υπάρχον 
δάπεδο αποκτά πρόσθετη ηχοµόνωση DIN 4109 

 
3 db 

14. Αντοχή στο φως σύµφωνα µε : DIN 5338 

15. Ηλεκτρικά µονωτικό 
Ηλεκτρική αντίσταση σύµφωνα µε VDE 001/12.65 54 Ne 

Αντοχή στο περιβάλλον Rst περίπου 5x1010 Ohm 
∆ιηλεκτρική αντοχή 

 
 
 
30 KV/mm 

16. Αντέχει στο νερό, λάδι, λίπη, βενζίνη, απορρυπαντικά, καθώς επίσης στις 
περισσότερες βάσεις και οξέα. 

17. ∆εν αναφλέγεται (DIN 51960).  Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν δηµιουργού-νται 
τοξικά αέρια. 

 
 
9.3.5 Μαρµαροψηφίδες 
 
Μαρµαροψηφίδες µέχρι Νο 8 λευκές ή µε προσθήκη µαρµαροψηφίδων άλλων 
χρωµάτων σε ποσότητα 15% µέχρι 25% του συνόλου, καθαρές, χωρίς παιπάλη, από 
υγιές µάρµαρο. 

Μεταλλικό χρώµα όπως περιγράφεται στο άρθρο 7381 του ΑΤΟΕ. 
 
 
9.3.6  Mαρµάρινες πλάκες 

Για την επένδυση των βαθµίδων θα χρησιµοποιηθούν πλάκες πάχους 3 cm για τα 
πατήµατα και 2 cm για τα ρίχτια µε διάσταση πλάτους όσο το πλάτος της βαθµίδας και 
διαµόρφωση σκοτίας 0,5x0,5 cm στην ένωση. 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από ίδια µάρµαρα πάχους 2 cm, πλάτους 8 cm και µήκους 1,00 
m τουλάχιστον λειοτριµµένα και στιλβωµένα.  
 
 
 
9.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
9.4.1 Γενικά 
 
Οι εργασίες των επιστρώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
εφαρµογής, την Τεχνική Περιγραφή και τους πίνακες τελειωµάτων χώρων. 

Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο της κατασκευής. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης πληρωµής για την τµηµατική εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής δαπέδων ή για οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες των 
άλλων ειδικοτήτων που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί των στρώσεων των 
δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσµίες περάτωσης του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει έτσι ώστε να εξασφαλισθούν τα 
παρακάτω : 

- Η εκπόνηση των τυχόν απαιτούµενων σχεδίων τοποθέτησης µε βάση τις επί 
τόπου διαστάσεις και η προµήθεια δειγµάτων και δοκιµίων για την κατασκευή. 

- Η κατασκευή καθαρής, άψογης σε εµφάνιση και στεγανής συνένωσης µε όλα τα 
υπόλοιπα τµήµατα που εφάπτονται, όπως σωληνώσεις, στήλες, κράσπεδα, 
σιδερένιες γωνίες, κουφώµατα, σιφώνια δαπέδου, διακόπτες κ.λπ. 

- Η κατασκευή της αναγκαίας κλίσης των δαπέδων κατά το σχέδιο ή τις οδηγίες της 
Επίβλεψης.  Κατά την κατασκευή των επιστρώσεων δαπέδων όπως 
αποχωρητηρίων ή άλλων υγρών χώρων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και µε 
εντολή της Επίβλεψης, πρέπει να έχουν κλίση τουλά-χιστον 0,5% προς το 
εσωτερικό των χώρων ή τα σιφώνια δαπέδων, ούτως ώστε να συγκεντρώνονται 
προς αυτά όλα τα νερά χρήσης, σε τρόπο που να αποτρέπεται η ροή προς τους 
διαδρόµους και λοιπούς χώρους.  Ο παραπάνω όρος θα τηρείται αυστηρά.  Κάθε 
σχετική παράλειψη θα συνε-πάγεται απαραίτητα την επανακατασκευή της 
εργασίας µε δαπάνη του Αναδόχου, ο οποίος θα επιβαρύνεται επίσης µε όλες τις 
συναφείς επισκευές (χρωµατισµοί, σοβατίσµατα κ.λπ.). 

- Η προστασία όλων των σιδερένιων εξαρτηµάτων τα οποία έρχονται σε επαφή µε 
την επίστρωση ή επένδυση. 

Οι επιστρώσεις όπως και τα σοβατεπιά πρέπει να συγκολλούνται καλά µε το 
υπόστρωµα, τους τοίχους κ.λπ.  Σε περίπτωση µη καλής συγκόλλησης ή όχι τέλειας 
πλήρωσης του κενού µεταξύ τους και του υποστρώµατος, ή του τοίχου, η εργασία ή το 
τµήµα που εµφανίζει τα παραπάνω ελαττώµατα θα απορρίπτεται, του Αναδόχου 
υποχρεουµένου σε επανακατασκευή µε δική του δαπάνη. 

Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρµοί, εκτός από τους αρµούς διαστολής του 
κτιρίου, οι αρµοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις του 
χώρου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια δαπεδο-στρώσεων.  Επίσης, όπου 
εκτός από το τελείωµα του δαπέδου έχει αρµούς και το τελείωµα του τοίχου (π.χ. 
πλακίδια-πλακίδια, µάρµαρο-µάρµαρο κ.λπ.), οι αρµοί αυτοί θα συµπίπτουν ή θα 
εµπλέκονται σε κανονικές, ίσες µεταξύ τους αποστάσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα εκτελεσθούν από έµπειρα και εξειδικευµένα 
συνεργεία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Πριν από την έναρξη κάθε 
εργασίας θα κατασκευασθούν δείγµατα 10 m² που θα περιλαµβάνουν όλα τα επί 
µέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι τελειωµένα, όπως η παραδοτέα εργασία, 
προκειµένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.  Εργασίες 
κατώτερες ποιοτικά από τα εγκεκριµένα  δείγµατα δεν θα γίνονται δεκτές. 

∆άπεδα ελαττωµατικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές, κούφια, 
ρηγµατωµένα, σαθρά και εύθριπτα, µε πλακίδια που δεν είναι πλήρως κολληµένα, µε 
φυσαλλίδες αέρα, ζαρώµατα, στρεβλώσεις και ελαττωµατικούς γενικά αρµούς, 
εσφαλµένες κλίσεις κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτά σύµφωνα µε  τους γενικούς όρους. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώµατος και 
δαπέδου να είναι επίπεδη, οµαλή, γερή, χωρίς ρηγµατώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και 
να παρέχει τις επιθυµητές αντοχές στην κυκλοφορία.  Υποστρώµατα µε ελαττώµατα θα 
καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται. 

Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυµητές κλίσεις. 
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Θυρίδες επίσκεψης, σχάρες, καλύµµατα φρεατίων, κ.λπ. που ενσωµατώνονται στα 
δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα µε αυτά και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Όλα τα δάπεδα µετά το πέρας των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται, θα 
γυαλίζονται και θα προφυλάσσονται κατάλληλα µέχρι την παράδοση του Έργου. 
 
 
9.4.2 Υποβάσεις 
 
Στους χώρους του Έργου που προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή θα 
κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων από ελαφρό σκυρόδεµα, γαρµπιλόδεµα, 
τσιµεντοκονίαµα κ.λπ. 

Το πάχος στρώσης των υποβάσεων,  εφ’ όσον δεν προβλέπεται στη µελέτη, θα είναι 
τέτοιο που να επιτρέπει τη διάστρωση των δαπέδων µε τα αντίστοιχα υποστρώµατά 
τους, καθώς και την ένταξη των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων δικτύων. Όπου το 
πάχος της υπόβασης µειώνεται λόγω ύπαρξης των σωληνώσεων, καναλιών 
ενδοδαπέδιων κ.λπ., θα τοποθετείται τοπικός οπλι-σµός από πλέγµα St IV M.94. 

Σε όλες τις υποβάσεις θα διατηρηθούν οι αρµοί διαστολής του κτιρίου. Η διαµόρφωση 
των αρµών θα γίνει µε κατάλληλο καλούπωµα (π.χ. γωνίες από γαλβανισµένη 
στραντζαριστή λαµαρίνα) και πλήρωση µε ελαφρύ παραµένον υλικό, που θα έχει πάχος 
ίσο µε το πλάτος του αρµού διαστολής και πρόβλεψη για την ένταξη του 
αρµοκάλυπτρου. Επιπρόσθετα θα διαµορφωθούν και οι αρµοί διαστολής της 
υπόβασης. Οι αρµοί αυτοί θα υποδιαιρούν την υπόβαση σε τµήµατα επιφάνειας 25 m² 
µε αναλογίες πλευρών µέχρι 1:1,5 και οπωσδήποτε θα αποχωρίζουν την υπόβαση από 
τα διάφορα κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. Οι αρµοί αυτοί θα έχουν πλάτος 3-5 mm και 
θα γεµίσουν µε κατάλληλο ασφαλτικό υλικό (π.χ. λωρίδες  ασφαλτόπανου, ασφαλτική 
µαστίχη κ.λπ.). 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οριζοντιότητα ή τη δηµιουργία των απαιτούµενων 
κλίσεων, τη σωστή και χωρίς ρηγµάτωση πήξη των κονιοδεµάτων της υπόβασης και 
την απόδοση γερής, τραχείας αλλά οµαλής και επίπεδης επιφάνειας, έτοιµης να δεχθεί 
τα τελειώµατα των δαπέδων του Έργου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.3 Είδη επιστρώσεων 
 
9.4.3.1 Επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια 
 
Τα κεραµικά πλακίδια θα τοποθετηθούν κολυµβητά, µε κτύπηµα, σε υπόστρωµα από 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα πάχους 2 cm, αναλογίας 1:4 που θα έχει διαστρωθεί στην 
υπόβαση. 

Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί 2 mm ή 4 mm στις περιπτώσεις των 
πλακιδίων COTTO ισοπαχείς και ευθυγραµισµένοι που θα γεµίσουν µε λεπτόρρευστο 
τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου, και θα αρµολογηθούν µε λευκό τσιµέντο ή 
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προσθήκη µεταλλικού χρώµατος. Οι αρµοί συνάντησης µε τις κατακόρυφες επιφάνειες 
θα σφραγισθούν µε µαστίχη σιλικόνης. 

Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων στο δάπεδο και σε χώρους όπου δεν προβλέπεται 
επένδυση των τοίχων µε πλακίδια θα τοποθετηθεί σοβατεπί  ύψους 8 cm από το ίδιο το 
υλικό. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα δάπεδα θα καθορίζονται σχολαστικά και θα 
καλύπτονται ώστε να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση. 

Τα δάπεδα µε πλακίδια COTTO θα καθαρίζονται µε τα κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων. 
 
 
9.4.3.2 Επιστρώσεις µε βιοµηχανικά δάπεδα 
 
Τα βιοµηχανικά δάπεδα είναι χυτά επί τόπου σκληρά δάπεδα από τσιµεντο-κονίαµα 
περιεκτικότητας τσιµέντου 600 έως 700 Kg/m3, που προστίθενται στην επιφάνεια (µε 
επίπαση) ή στη µάζα του (µε πρόσµιξη) κόκκοι (0,2 έως 5 mm) αδρανών µεγάλης 
σκληρότητας 97 έως 9 κλίµακας MOHS. Η επιφάνεια του υποστρώµατος θα είναι γερή 
και καθαρή, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. ∆εδοµένου ότι τα δάπεδα αυτά υφίστανται 
ισχυρές καταπονήσεις λόγω της χρήσης και κυκλοφορίας οχηµάτων πάσης φύσεως, θα 
είναι συγκολληµένα στο υπόστρωµά τους. Γι’ αυτό θα χρησιµοποιηθεί πολυµερικό 
γαλάκτωµα τύπου POLYBOND ή EXPANDABOND. H τελική επιφάνεια των δαπέδων 
αυτών θα λειοτρίβεται µε ειδικές συσκευές στις γωνίες, κοντά σε κατακόρυφα στοιχεία 
και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Ο οπλισµός µε πλέγµα χάλυβα υψηλής αντοχής ST IV 
100/100/5 σε δύο επάλληλες στρώσεις, κατά προτίµηση γαλβανισµένο, είναι 
υποχρεωτικός. Οι αρµοί διαστολής είναι υποχρεωτικοί σ' όλο το πάχος της στρώσης 
ανά 15 m²-25 m² και η κατασκευή του δαπέδου νταµωτή σε δύο φάσεις. Το αρµολόγηµα 
θα είναι ανάλογο προς το αρµολογούµενο υλικό και προς τη χρήση του δαπέδου. 

Η επεξεργασία για την επίτευξη σκληρής και αντιολισθητικής επιφάνειας γίνεται 
συνήθως κατά τον ακόλουθο τρόπο : 

- ∆ιαµόρφωση µε δονητή της επιφάνειας του κονιοδέµατος αµέσως µετά τη 
διάστρωσή του. 

- ∆ιάστρωση (καψάλισµα) του ξηρού µείγµατος του σκληρυντικού υλικού (2/3 της 
ποσότητας) πάνω στο νωπό κονιόδεµα και αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει (2-4 
ώρες µετά τη διάστρωσή του). 

- ∆ιάστρωση (καψάλισµα) του υπόλοιπου ξηρού µείγµατος (1/3 της ποσό-τητας). 

- Νέα συµπίεση µε µηχανικό λειαντήρα. 

- Λείανση (FINISHING) της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα. 

- Χάραξη και κοπή αρµών σε φατνώµατα  των 15m² - 25m² περίπου, πλά-τους 5 
mm και βάθους 1/4 του πάχους της στρώσης και πλήρωση µε ασφαλτική µαστίχη. 

- Αγωγή της επιφάνειας µε αντιεξατµιστική µεµβράνη τύπου MACKURE. 

- Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας του δαπέδου και µέχρι την πήξη του, 
το δάπεδο προστατεύεται από την υπερβολική ξηρασία, την ηλιακή ανκτινοβολία, 
τα έντονα ρεύµατα αέρα, τον παγετό, την ελαφρά κυκλοφορία πεζών επί 36-48 
ώρες και την κυκλοφορία τροχηλάτων επί πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. 

- ∆ιαµόρφωση ραβδωτής επιφάνειας µε ειδικό χαράκτη, εφ’ όσον απαι-τείται. 
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9.4.3.3 Επιστρώσεις στηθαίων, ποδιών, µε µάρµαρα 
 
Όλες οι επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών), ποδιές παραθύρων, µπαλκονοποδιές θα 
εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και τα τεύχη της µελέτης, όσον αφορά την 
προέλευση του µαρµάρου, το πάχος, το πλάτος και µήκος των πλακών, καθώς και τον 
τρόπο τοποθέτησης.  Ειδικότερα για κάθε εργασία προδιαγράφονται οι πιο κάτω 
απαιτήσεις : 

Για τις επιστρώσεις στηθαίων γενικά πάχους 2 cm και πλάτους πάνω από 20cm, 
επιβάλλεται συγκόλληση των µαρµάρων αφενός µε τους διαχωριστικούς τοίχους µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία, αφετέρου µεταξύ τους µε ισχυρή και κατάλληλη κόλλα (π.χ. 
βινυλικής βάσης) απαγορευοµένης της χρήσης σπατουλαρίσµατος του αρµού µε λευκό 
τσιµέντο.  Σε τυχόν γωνίες οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά γωνία 45.  Η πάνω 
επιφάνεια αυτών θα είναι απόλυτα επίπεδη και οι ακµές ευθύγραµµες. 

Οι µαρµάρινες ποδιές των παραθύρων και οι µπαλκονοποδιές θα είναι µονο-κόµµατες 
σε όλο το µήκος εάν είναι δυνατόν ή µήκους τουλάχιστον 2,00 m.  Τα πιο πάνω 
µάρµαρα θα πακτώνονται και στις δύο πλευρές µέσα στους λαµπάδες του τοίχου σε 
όλο το πάχος του κονιάµατος και θα σφηνώνονται κάτω από το κατωκάσι του 
παραθύρου σε όλο το πάχος αυτού.  Θα έχουν κλίση προς τα έξω (10%), προεξοχή 
από την επιφάνεια του σοβατισµένου τοίχου 2 cm τουλάχιστον, θα φέρουν σε όλο το 
µήκος της εξωτερικής πλευράς νεροσταλάκτη και θα τοποθετούνται µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία. 

Όλα τα µαρµάρινα δάπεδα και οι κλίµακες θα στιλβωθούν σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 7417 του ΑΤΟΕ. 

Γενικά σ' όλες τις µαρµαρικές εργασίες τα µάρµαρα θα τοποθετούνται πλήρως 
κατεργασµένα σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις του Τιµολογίου, µε ευθύνη του 
Αναδόχου για κάθε ζηµιά που θα προκύψει κατά την τοποθέτηση.  Έτσι ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να αποφύγει τέτοιες βλάβες, 
και αν  προκύψουν, να αντικαθιστά τα ελαττωµατικά υλικά. Επίσης σ' όλα τα έργα 
µαρµαρικής, µετά το τέλος των επόµενων εργασιών, τα µάρµαρα πρέπει να λειαίνονται 
ξανά, εφ’ όσον απαιτείται, χωρίς καµιά ιδιαίτερη πληρωµή του Αναδόχου. Το ίδιο ισχύει 
και για τις στιλβωµένες επιφάνειες µαρµάρων. 
 
 
9.5 ∆ΑΠΕ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
9.5.1 Προδιαγραφές υλικών 
 
9.5.1.1 Τσιµεντόπλακες  
 
Τσιµεντόπλακες λείες ή ραβδωτές διαφόρων χρωµάτων, ελάχιστων διαστάσεων 40x40 
cm σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να έχουν ακριβείς διαστάσεις και απόλυτα ορθές γωνίες. 

Πρέπει να είναι στεγανές και όταν υποβάλλονται σε δοκιµασία στήλης νερού 100 mm 
για 24 ώρες, να µην παρουσιάζουν πτώση σταγόνων. 

Η αντοχή τους σε κάµψη µε ελεύθερο άνοιγµα 25 cm πρέπει να είναι 56,5Kg/cm². 

Πρέπει να έχει επέλθει η τελική τους σκλήρυνση, να έχει περάσει δηλαδή τουλάχιστον 
ένα τρίµηνο από τον χρόνο παραγωγής τους. 
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Η αντοχή τους σε τριβή κατά BHOME πρέπει να είναι 64,09 gr ανά 0,50 m² επιφάνειας. 
 
 
9.5.2 Εκτέλεση εργασιών 
 
9.5.2.1 Γενικά 
 
Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 2-3% για την ελεύθερη 
απορροή των οµβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό ή υπεδάφιο σύστηµα 
απορροής χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Οι κλίσεις θα 
αρχίσουν να διαµορφώνονται µε τις υποβάσεις και θα λάβουν την τελική µορφή τους µε 
τα υποστρώµατα.  

Όπου απαιτείται, τα κράσπεδα θα έχουν ράµπες για την κυκλοφορία αναπη-ρικών 
αµαξιδίων σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

Στα εξωτερικά δάπεδα σε ότι αφορά στις εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευές υποβάσεων 
και βάσεων θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Τ.Π.Π.Μ. 

Πάνω στο καλά συµπυκνωµένο χώµα θα κατασκευασθεί υπόβαση από υλικό 3Α 
πάχους 7-15 cm, που θα συµπυκνωθεί επίσης πολύ καλά (µε διαβροχή, συµπίεση 
κ.λπ.) 

Το υπόστρωµα των εξωτερικών δαπέδων θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα Β225 
οπλισµένο µε ST IV T.131 ελάχιστου πάχους 8 cm. Αρµός διαστολής θα διαµορφωθεί 
ανά 20-25 m² ή ανά 10 m µήκους, πάχους 20 mm, που θα σφραγισθούν µε ελαστοµερή 
ασφαλτική µαστίχη. 

Σε περίπτωση επίστρωσης δωµάτων θα πρέπει : 

Στα σηµεία συνάντησης µε κατακόρυφα στοιχεία και σε απόσταση 100 mm το πολύ από 
αυτά θα κατασκευάζεται αρµός διαστολής πλάτους 20 mm, που θα σφραγίζεται µε 
ελαστοµερείς µαστίχες υψηλής ποιότητας. 

Στα σηµεία συνάντησης µε κατακόρυφα στοιχεία θα κατασκευάζεται περιµετρικό 
τελείωµα ανάλογο του σοβατεπιού των δαπέδων, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
τεχνικά και αισθητικά άρτια συναρµογή της τελικής επιφάνειας του δώµατος µε τις 
τελικές επιφάνειες των κατακόρυφων στοιχείων, χωρίς να παραβλάπτονται οι διάφορες 
συναρµογές των υλικών στεγάνωσης και λοιπών µονώσεων του δώµατος. 

Σε καµία περίπτωση οι επιστρώσεις δωµάτων δεν πρέπει να προκαλούν κατα-πονήσεις 
στις υποκείµενες στρώσεις, κυρίως δε στη στεγανωτική επένδυση.  Προς τούτο πρέπει 
πάντοτε να υπάρχει στρώση ανεξαρτητοποίησης από γεωύφασµα. 
 
 
9.5.2.2 Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες  
 
Οι πλάκες θα τοποθετούνται κολυµβητά σε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 Kg 
τσιµέντου πάχους 2,5 cm µε αρµό 1 cm.  Οι αρµοί θα καθαρισθούν πλήρως από το 
κονίαµα στρώσης και θα γεµίσουν µε τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου και 
λεπτόκοκκη καθαρή άµµο. 
 
 
9.5.2.2.1 Αντικατάσταση και συντήρηση τσιµεντόπλακων  
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Για την αντικατάσταση των φθαρµένων τσιµεντένιων πλακιδίων δαπέδου θα πρέπει να 
ληφθούν υπ' όψη τα εξής : 

Τα προς αντικατάσταση ρηγµατωµένα πλακίδια θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα. 

Θα αφαιρούνται προς αντικατάσταση ολόκληρα πλακίδια και όχι τµήµατα αυτών µαζί µε 
το κονίαµα. Κατά την αφαίρεση θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην 
καταστρέφονται γειτονικά πλακίδια που είναι σε καλή κατάσταση. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο Ανάδοχος  υποχρεούται να αντικαταστήσει τα πλακίδια µε δική του 
δαπάνη. 

Η αφαίρεση, αντικατάσταση και συντήρηση (καθάρισµα, ελαφρό τρίψιµο και βερνίκωµα) 
θα γίνεται σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του Τιµολογίου. 

Οι νέοι αρµοί δεν θα διαφέρουν από τους γύρω υφιστάµενους αρµούς του 
προϋφιστάµενου δαπέδου και τα νέα πλακίδια θα είναι απολύτως οµοεπίπεδα µε τα 
παλιά. 

Η φορά των σχεδίων των νεοτοποθετηθέντων πλακιδίων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή 
του υφιστάµενου σχεδίου του υπάρχοντος δαπέδου. 
 
 
9.6 ΑΝΟΧΕΣ 
 
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυµητού δαπέδου περισσό-τερο 
από την επιτρεπόµενη απόκλιση.  Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επί-στρωση, η 
πήξη και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος.  Τα κενά κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα 
δάπεδα ή τις επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά. 

Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (Ε.Α.) είναι οι εξής : 

- Ε.Α. από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας του 
δαπέδου ± 10 mm. 

- Ε.Α. σε στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων που απέχουν µεταξύ τους 3 
m: 3 mm. 

- E.A. σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχυ µήκους 3 m αλφα-διασµένο σε 
όλες τις κατευθύνσεις:  3 mm και για χώρους που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, 
ο πήχυς θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση. 

 
 
9.7 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Θα πρέπει να κατασκευασθεί ένα δείγµα από κάθε τύπο τελειώµατος δαπέδου που 
απαιτείται για το έργο αυτό, για έγκριση από την Επίβλεψη. 

Το κάθε δείγµα θα είναι ενός µεγέθους που θα έχει απαιτηθεί απο την Επίβλεψη, αλλά 
πάντως όχι λιγότερο από 10 m², και σε περιοχές που θα έχει αυτή υποδείξει. 

Οι εργασίες τελειωµάτων θα πρέπει να είναι όµοιες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων 
δειγµάτων. 

Από τα προτεινόµενα τελειωµένα δάπεδα βιοµηχανικής παραγωγής θα παραδοθούν 
δείγµατα ικανοποιητικών µεγεθών, πριν από την κατασκευή δειγµάτων εργασίας, 
προκειµένου να τύχουν της έγκρισης από την Επίβλεψη. 
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10. ΥΑΛΟΥΡΓlΚΑ 
 
10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες υαλουργικών. Αναλυτικά 
περιλαµβάνονται υαλοπίνακες όλων των ειδών και καθρέπτες. 
 
 
10.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
10.2.1 Γενικά 
 
Τα υλικά του παρόντος κεφαλαίου θα πρέπει να προµηθευθούν από έναν 
κατασκευαστικό οίκο ανά οµάδα οµοειδών. Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να                      
προµηθευθούν από ένα πεπειραµένο οίκο στην κατασκευή υαλουργικών 20ετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει περιλάβει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που 
περιέχουν υαλουργικά υλικά, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. 

Όλα τα διπλά ή τριπλά θερµοµονωτικά ή ηχοµονωτικά ή ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα 
θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια µε πυριτικά άλατα για τη συνεχή αποξήρανση του αέρα 
των διακένων. 

Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους 
από PVC. 

Τα θερµοµονωτικά κρύσταλλα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θερµο-
µονωτικής µελέτης. 

Τα ηχοµονωτικά - ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα (διπλά ή τριπλά) θα έχουν πλαίσιο µε 
λωρίδα υαλοβάµβακα για απορρόφηση του ήχου και θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις ηχοπροστασίας και ηχοακουστικής µελέτης. 

Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες 
διαγραµµίσεις, για αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 

Η παράδοση θα γίνεται σε ειδικά όρθια κιβώτια µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον για 
την τοποθέτηση των πινάκων µε ελάχιστη κλίση προς τα µέσα. Οι πίνακες θα έχουν 
µεταξύ τους διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. 

Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως, αποφεύγοντας τη 
µετακίνηση και αποθήκευση. 
 
 
10.2.2 Υαλοπίνακες 
 
Θα χρησιµοποιηθούν υαλοπίνακες απολύτως διαυγείς, σταθερού πάχους, χωρίς 
ελαττώµατα, που παρουσιάζουν απαραµόρφωτο είδωλο. Υαλοπίνακες µε φυσα-λίδες ή 
ξένα σώµατα στη µάζα τους, κυµατώσεις, χαραγές στην επιφάνειά τους, τοπικές 
επιφανειακές παραµορφώσεις, θαµπώµατα και λοιπά ελαττώ-µατα δεν θα γίνονται  
δεκτοί. 

Ειδικοί τύποι υαλοπινάκων θα προέρχονται από έµπειρους και αναγνωρι-σµένους 
κατασκευαστές και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας 
και ιδιοτήτων. 
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Τύποι Υαλοπινάκων 
- Υαλοπίνακες ειδικών εφαρµογών (πυράντοχοι) 
- Υαλοπίνακες θαµποί (µατ) 
- Υαλοπίνακες διπλοί, διαφανείς µε ενδιάµεσο κενό συνολικού πάχους σύµφωνα µε 

την Τεχνική Περιγραφή.  Οι διπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό θα είναι 
κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η δηµιουργία υδρατµών, 
συµπυκνωµάτων ή άλλων ενοχλητικών φαινοµένων στο µεταξύ των υαλοπινάκων 
κενό, που θα παραµένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. 

Οι διπλοί υαλοπίνακες θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια µε πυριτικά άλατα για τη συνεχή 
αποξήρανση του αέρα των διακένων. 

Η πρώτη σφράγιση θα είναι θερµοπλαστική µε βουτυλικό πλαίσιο. Η δεύτερη σφράγιση 
θα είναι µε ελαστοµερή προϊόντα πολυθεϊκών ενώσεων (POLY-SYLΡHIDE)  
απαγορευόµενης της χρήσης σιλικόνης.  Το υγροαπορροφητικό υλικό θα είναι 
ακόρεστος ζεόλιθος (πυριτικά άλατα). 

Περιµετρικά τα διπλά θερµοµονωτικά κρύσταλλα θα έχουν προστατευτικά πλαίσια από 
αλουµίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι υαλοπίνακες θα φέρουν σε κάθε τεµάχιο το σήµα του εργοστασίου παραγωγής, το 
οποίο δεν θα αφαιρείται πριν από την παραλαβή τους. 
 
 
 
10.2.3 Βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων 
 
Τάκοι έδρασης και συγκράτησης των υαλοπινάκων από σκληρό ξύλο (οξυά, δρυ) και 
αντικραδασµικό ελαστικό παρέµβληµα. 

Υλικά σφράγισης (ελαστικό κορδόνι) σχήµατος Π για διπλούς υαλοπίνακες ή απλό για 
απλούς υαλοπίνακες διατοµής τέτοιας ώστε να συγκρατούνται στο κούφωµα και να 
βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση µεταξύ κουφώµατος και υαλοπίνακα από νεοπρένιο, 
χρωροπρένιο, ΑΡΤΚ ή ανάλογο. 

Όλα τα υλικά στερέωσης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας και να εγκρίνονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
 
 
10.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
10.3.1 Προετοιµασία 
 
Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος 
για τη σωστή κοπή (µέσα στις ανοχές της παραγράφου 11.4), την ικανοποιητική 
κατάσταση των σόκκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές) και τη σωστή 
διαστασιολόγηση των τεµαχίων. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων θα υπολογισθούν από τον Ανάδοχο µε 
µέτρηση επί τόπου των πλαισίων που θα δεχθούν τους υαλοπίνακες. 

Επίσης θα διαπιστώσει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκκων έδρασης των 
υαλοπινάκων στα πλαίσια. 
 
 
10.3.2 Τοποθέτηση 
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Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα είναι τέτοιες, ώστε µεταξύ υαλοπίνακα και πυθµένα 
πατούρας κουφώµατος να υπάρχει συνεχής περιµετρικός αρµός 3 mm. Επίσης το 
πλάτος και η µορφή της πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε µεταξύ της µιας 
επιφάνειας του υαλοπίνακα και της πατούρας και της άλλης επιφάνειας του υαλοπίνακα 
και του πηχίσκου συγκράτησης να υπάρχει συνεχής αρµός 4-6 mm. Το βάθος της 
πατούρας υποδοχής του υαλοπίνακα θα είναι τουλάχιστον 15 mm για περίµετρο 
υαλοπίνακα µέχρι 5,00 m, 20 mm για περίµετρο υαλοπίνακα από 5,00 m έως 10,0 m 
και 25 mm για µεγαλύτερους υαλοπίνακες. 

Οι τοποθετούµενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπωσδήποτε στους τάκους της παρ. 
11.2.4, έτσι ώστε τα φορτία (βάρος κ.λπ.) του υαλοπίνακα να µεταβιβάζονται στο 
κούφωµα χωρίς την πιθανότητα παραµόρφωσής του ή θραύση του υαλοπίνακα ή τη 
δηµιουργία δευτερογενών τάσεων στο υαλοστάσιο. 

Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στην θέση τους µε πηχάκια κουµπωτά ή βιδωτά και 
όχι καρφωτά, από το ίδιο µε το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισµα του υαλοπίνακα θα 
γίνεται µε τους τάκους συγκράτησης ή απ’ ευθείας µε το κορδόνι της παρ. 11.2.4, εφ’ 
όσον αυτό αντέχει χωρίς να φεύγει από τη θέση του, στις δηµιουργούµενες πιέσεις. Το 
κορδόνι θα τοποθετείται πάντοτε από τις δύο πλευρές του υαλοπίνακα συνεχές. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και µπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να 
είναι συµβατά µεταξύ τους ώστε να µην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, 
ξύλινοι τάκοι και κουφώµατα, τελική επεξεργασία κουφώµατος και σφραγιστικά υλικά 
κ.λπ.). 

Οι υαλοπίνακες θα φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόµενο χώρο και θα 
µεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους στα 
σηµεία της τελικής θέσης τους. 

Στις πόρτες θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο υαλοπίνακας να έχει µικρή κλίση κατά 
τρόπο που να διευκολύνεται η λειτουργία των µεντεσέδων. 
 
 
10.3.3 Στεγανότητα 
 
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων πάνω στις υποδοχές θα γίνεται κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα. 

Ο Ανάδοχος παραµένει απόλυτα υπεύθυνος για τη στεγανότητα του συνόλου του 
κουφώµατος, ανοιγόµενου ή όχι. 
 
 
10.3.4 Προστασία - Παραλαβή 
 
Οι υαλοπίνακες θα προφυλάσσονται από τον κίνδυνο θραύσης. 

Ύστερα από επιθεώρηση, όλοι οι λεκέδες, τα υπολείµµατα χρωµάτων και στίγµατα θα 
αφαιρούνται από τους υαλοπίνακες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πλυθούν και 
καθαρισθούν. Ραγισµένοι ή σπασµένοι υαλοπίνακες ή καθρέπτες θα αφαιρούνται και θα 
αντικαθίστανται πριν από την Οριστική παραλαβή µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου 
εφ’ όσον οφείλονται σε δικό του σφάλµα. 
 
 
10.4 ΑΝΟΧΕΣ 
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Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα 
κατοπτριζόµενα είδωλα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη. Κατά 
συνέπεια το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το 
κούφωµα που προορίζεται. Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριµένα σχέδια 
δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις, όπως και για τις ορθές γωνίες των τεµαχίων. 

Απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόµενη µε ευθύγραµµο κανόνα τοποθετηµένο κατά 
οποιαδήποτε διαγώνιο όχι µεγαλύτερο από 0,4 mm στο µέσον. 

Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα. Κάθε υαλοπίνακας πρέπει 
να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώνια µε διαστάσεις +α mm και  -α mm 
από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής, όπου α = 2 mm για υαλοπίνακες µε διαστάσεις 
µέχρι και 2,00 m και  α = 3 mm για υαλοπίνακες από 2,00 έως και 4,00 m. 

∆ιαστάσεις κοπής (αέρας):  Ο επιτρεπόµενος, αφού υπολογισθεί η διαστολή σε 
απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

Παραµόρφωση υαλοπινάκων:  Από απόσταση 25 cm και υπό γωνία 20° τα είδωλα των 
αντικειµένων δεν παρουσιάζουν παραµόρφωση. 

Παραµόρφωση κρυστάλλων:  Καµία παραµόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία και 
απόσταση. 
 
 
 
10.5 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Θα δοθούν δείγµατα από κάθε προτεινόµενο υλικό διαστάσεων 200x300 mm καθώς και 
από ένα τεµάχιο των βοηθητικών υλών και µικροϋλικών στήριξης και συγκράτησης των 
φύλλων.  Τα δείγµατα θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες 
που διαθέτει ο κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και 
λοιπών χαρακτηριστικών τους. 

Θα δοθούν στοιχεία - τιµές αντοχών, θερµοαγωγιµότητας, ηχοµόνωσης, αντανάκλασης, 
φωτοαπορρόφησης κ.λπ. 

Ο Εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια δοκιµών σύµφωνα µε τα πρότυπα 
AFNOR P78451 και Ρ78452 για την αντοχή της περιµετρικής στεγάνωσης σε διείσδυση 
υδρατµών, την εµφάνιση συµπυκνωµάτων και τη διάρκεια ζωής των διπλών 
υαλοπινάκων. 

Ο Εργοδότης µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση δοκιµίων κουφωµάτων µε τον 
υαλοπίνακα τοποθετηµένο, διαστάσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε για τη 
διενέργεια δοκιµασιών στεγανότητας στον αέρα (Α3) και για νερό (F4) σύµφωνα µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
 
 
 
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά τη βαφή διαφόρων επιφανειών µε τις απαιτούµενες 
προεργασίες. 
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Στις προδιαγραφές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι χρωµατισµοί προϊόντων που 
εκτελούνται στο εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ. ανοδιώσεις, 
ηλεκτροστατικές βαφές, επικαλύψεις PVC, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θα 
παρέχονται από τους κατασκευαστές στον Ανάδοχο όλες οι απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες και δείγµατα για τυχόν ελέγχους. Επίσης για τα τελειώµατα αυτά ο 
Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο και την ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωµα, 
ατέλεια ή αστοχία διαπιστωθεί από τον Εργοδότη. 
 
 
 
 
 
 
11.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
11.2.1 Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ένα πλήρη κατάλογο χρωµάτων για τους χώρους, που θα 
περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα υλικά τελειώµατος, σε συνδυασµούς µε 
χρώµατα υπόλοιπων κατασκευών, δηλαδή χρώµατα τοίχων, κουρτινών, επίπλων, 
ειδών υγιεινής, κ.λπ. 
Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώµατα και τα τελικά στρώµατα για 
οποιαδήποτε επιφάνεια θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, o 
οποίος θα πρέπει να έχει εµπειρία προµήθειας παρόµοιων υλικών και να έχει εγκριθεί 
από την Επίβλεψη. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτρέπει στους κατασκευαστές των χρωµάτων να 
επιθεωρούν την εκτέλεση των εργασιών και να παίρνουν δείγµατα των προϊόντων τους 
από το εργοτάξιο. 
Όλα τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν 
στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 
Οι έγχρωµες βαφές θα πρέπει να περιέχουν µόνο µόνιµες σταθερές χρωστικές ουσίες. 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης κατασκευής και να εφαρµό-ζονται 
σύµφωνα µε τις σχετικές έντυπες οδηγίες των κατασκευαστών. H προετοιµοσία των 
επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µόνο εγκεκριµένα υλικά που θα είναι 
συµβατά µε τις επιφάνειες επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. 
 
 
11.2.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση των υλικών 
 
Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισµένα κιβώτια που θα φέρουν ετικέτες 
µε τις ακόλουθες πληροφορίες : 
α. Είδος υλικού 
β. Εµπορικό όνοµα 
γ. Προτιθέµενη χρήση 
δ. Αριθµοί παρτίδων του κατασκευαστή 
ε. Ηµεροµηνία κατασκευής του υλικού και προµήθειάς του. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν 
ηµεροµηνία και να χρησιµοποιεί τα υλικά κατα σειρά παράδοσής τους. 
Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά, θα πρέπει 
να παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι περισσότερο των 5lt. 
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Τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους και στην αρχική 
τους συσκευασία που είχαν κατά την παράδοση. 
Τα χρώµατα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς 
χώρους, προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Τα υλικά µε βάση το νερό θα 
πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό. 
O Aνάδοχος θα πρέπει να παραδώσει µετά το πέρας των εργασιών στον Εργοδότη 5% 
επιπλέον από κάθε υλικό. 
Η αλλαγή της απόχρωσης των έτοιµων χρωµάτων δεν επιτρέπεται. 
 
 
11.2.3 Ειδικές Προδιαγραφές 
 
Επιτρέπεται η µίξη και παραγωγή στο εργοτάξιο των υδροχρωµατισµών.  Ο ασβέστης 
και το νερό των υδροχρωµατισµών θα συµφωνούν µε τη σχετική παράγραφο του 
άρθρου των κονιαµάτων. 
Το λινέλαιο των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας βρασµένο ή 
εξαγνισµένο µε άλλο τρόπο, µε λευκό του ψευδαργύρου (τσίγκος) για τους εσωτερικούς 
ελαιοχρωµατισµούς ή λευκό του µολύβδου (στουπέτσι) για τους εξωτερικούς, και µε τις 
αναγκαίες χρωστικές ουσίες για την επίτευξη της απόχρωσης που επιζητείται.  Η 
σύνθεση του ελαιοχρώµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε µικρή ποσότητά του όταν 
απλωθεί πάνω σε γυαλί να µην εµφανίζει κόκκους χρωστικής ουσίας που δεν θα έχουν 
λειοτριφθεί. 
Ο τσίγκος είτε του ψευδαργύρου είτε µολυβδούχος πρέπει να διατηρείται σε ξερό 
περιβάλλον και να µην είναι νοθευµένος µε πούδρα, ταλκ, γύψο ή βαρυτίνη. 

Τα εποξειδικά χρώµατα και τα χρώµατα πολυουρεθάνης θα είναι δύο συστατικών (Α+Β) 
και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα σε χωριστά δοχεία.  Τα στοιχεία 
παρασκευής και εφαρµογής αυτών των χρωµάτων πρέπει να είναι του ίδιου 
εργοστασίου και σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του παραγωγού. 

Τα βερνικοχρώµατα γενικά πρέπει να είναι µε βάση συνθετικές ρητίνες, να ξηραίνονται 
µετά 8 ή 9 ώρες από την εφαρµογή τους και να παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε 
πλύση και τριβή. 

Τα βερνίκια πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής και ελαστικότητας. Αν πάνω σε στεγνή 
στρώση από βερνίκι, χαράξουµε µε µία καρφίτσα, δεν θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
σκασίµατα. 

Τα πλαστικά χρώµατα πρέπει να έχουν σαν βάση το καουτσούκ ή το P.V.C., να 
ξηραίνονται µετά 6 ώρες το πολύ από την εφαρµογή τους και να παρουσιάζουν 
εξαιρετική αντοχή στην πλύση και τριβή. 

Το αντισκωριακό πρέπει να έχει βάση τον χρωµικό ψευδάργυρο. 

Τα πυράντοχα βερνίκια τύπου PYROPLAST-HW και PYROPLAST-30D θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής τους, όσον αφορά τις 
ιδιότητές τους και τον τρόπο εφαρµογής τους και θα εφαρµόζονται όπου απαιτείται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό πυροπροστασίας. 

Τα υδαπωθητικά βερνίκια θα έχουν βάση τη σιλικόνη, θα είναι διαφανή, δεν θα 
επηρεάζουν τη δυνατότητα αναπνοής των δοµικών στοιχείων και δεν θα µεταβάλουν 
την αρχική εµφάνιση των προσόψεων. 

Όλα τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος που εφαρµόζονται, το πλύσιµο και τρίψιµο µε συνηθισµένα 
απορρυπαντικά, τα συνήθη  αντισηπτικά και λοιπά ορατά χηµικά διαλύµατα, να 
παραµένει σταθερή η απόχρωσή τους και να µην ευνοούν την ανάπτυξη 
µικροοργανισµών και µικροβίων στις συνθήκες του Έργου. 
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11.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
11.3.1 Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστικού οίκου. 
Οι στρώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές 
ατµοσφαιρικές συνθήκες και µε τη σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή, αφού έχουν 
πρώτα σκληρύνει οι προηγούµενες στρώσεις. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια της 
βαφής θα είναι εξασφαλισµένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων. 
Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα πρέπει γενικώς να εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι 
δυσµενείς (πολύ κρύο-επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη-σκασίµατα, ρηγµάτωση, 
αέρας, υγρασία κ.λπ.). 
∆εν θα πρέπει να χύνονται αχρησιµοποίητα χρώµατα µέσα σε λεκάνες, νεροχύτες, 
αποχετεύσεις δαπέδων, κ.λπ. Θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται µέσα 
σ' αυτά. 
Οι σκαλωσιές θα είναι γενικώς ανεξάρτητες από τη στήριξη επάνω στην οικοδοµή, αφού 
πρώτα εξασφαλισθεί η γραπτή άδεια της Επίβλεψης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι επιφάνειες και γειτονικά 
στοιχεία από αυτές που χρωµατίζονται. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι υαλοπίνακες µε επεξεργασία 
αµµοβολής και αδιαφανείς (τριµµένοι) υαλοπίνακες από προσβολή                                                   
λιπαρών συστατικών υλικών χρωµατισµών. 
Προκειµένου να βαφεί µία επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα 
εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να βαφούν, όπως εξαρτήµατα παραθύρων, πορτών, 
κ.λπ. πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες, κ.λπ. και να επανατοποθετούνται µετά 
το πέρας των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάζει τις επιφάνειες και να αναφέρει τυχόν καταστάσεις 
που θα µπορούσαν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις επί των αποτελεσµάτων των 
εργασιών. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να προχωρήσουν ώσπου τα διάφορα ελαττώµατα 
να έχουν διορθωθεί. 
Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και 
άλλα ελαττώµατα στις επιφάνειες που πρόκειται να ετοιµασθούν και να βαφούν έχουν 
επιδιορθωθεί. 
 
 
11.3.2 Προετοιµασία 
 
11.3.2.1 Προετοιµασία Επιφανειών 
 
Καµιά βαφή δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες που θα παρουσιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώµατα : 
- µαλακό, σπασµένο σοβάτισµα 
- υγρό σοβάτισµα 
- υγρή ξυλεία 
- λιπαρότητα ή σκουριά. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιµάσει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή των χρωµάτων. Επίσης θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλες τις επιφάνειες 
αµέσως πριν από το βάψιµο, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, τυχόν λεκέδες και 
χαλαρά υλικά. 
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11.3.2.2 Προετοιµασία Υλικών 
 
∆εν θα πρέπει να αναµιγνύονται ανοµοιογενή υλικά χρωµατισµών. Τα υλικά 
χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά, ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή 
και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός εάν οι κατασκευαστές έχουν υποδείξει 
διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη θα πρέπει να γίνεται ακριβής υπολογισµός της 
ποσότητας, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η 
οµοιοχρωµία. 
Οι κόλλες θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά και να διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και 
να χρησιµοποιούνται µέσα στον χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής (µετά το άνοιγµα 
του δοχείου). 
Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και 
κατάλοιπων χρωµάτων για τη δηµιουργία νέων. 
 
 
11.3.3 Εφαρµογή 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί στην Επίβλεψη τρεις µέρες προτού αρχίσει τις 
εργασίες του. 

Στις περιπτώσεις που η χρήση ενός ασταριού ή µιας άλλης επεξεργασίας της 
επιφάνειας συνιστάται από τον κατασκευαστή του υλικού της τελικής στρώσεως αλλά 
δεν καθορίζεται, η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις αυτές. 

Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη 
από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες 
κ.λπ.)  ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισµό της. 

Κάθε επόµενη στρώση θα εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούµενη, 
έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και 
αστοχίες της. 

Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωµατισµών κάθε επόµενη στρώση χρώµατος 
θα είναι της ίδιας αντοχής µε την προηγούµενη ή ελαφρώς µικρότερη. Αποκλείεται 
στρώση χρώµατος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε 
στρώση χρώµατος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

Όπου στο κεφάλαιο αυτό δεν καθορίζεται τεχνική εφαρµογή των χρωµατισµών, ο 
Ανάδοχος µπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι, κ.λπ.) την 
ενδεδειγµένη µέθοδο. Η µέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του χρώµατος, να αποδίδει οµοιογενή, οµοιόχρωµη και χωρίς νερά 
επιφάνεια και πάχος χρώµατος το κατά περίπτωση συνιστώµενο. 

Οι τελικοί χρωµατισµοί πρέπει να είναι οµοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια 
απόχρωση, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Μετά την αποπεράτωση χρωµατισµών κάθε χώρου θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός 
επιφανειών γενικώς και θα αποµακρύνονται τα άχρηστα υλικά. Επίσης θα πρέπει να 
αφαιρούνται ξεχειλίσµατα, σηµάδια, "τρεξίµατα" χρωµατισµών από τις επιφάνειες. 
 
 
11.3.4 Προστασία 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύσει κατάλληλα τις γειτονικές 
τελειωµένες επιφάνειες από κτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κ.λπ., και η προστασία αυτή θα 
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πρέπει να συνεχισθεί µέχρι πλήρους περάτωσης και παράδοσης της εργασίας σε 
άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των 
συνθηκών, λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της 
γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. 

Θα πρέπει να τοποθετούνται σήµατα "Προσοχή Χρώµατα" και εάν χρειασθεί να 
τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια. 

Απαγορεύεται η χρήση χρωµάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους είναι 
τοξικά ή απαιτούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Χρωµατισµοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται µόνον εφ’ όσον ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για τον αερισµό τους, τον κατάλληλο φωτισµό τους και την ασφάλεια 
του προσωπικού και του Έργου. Ο Εργοδότης µπορεί να επιβάλει πρόσθετα µέτρα 
ασφάλειας και να διακόψει τις εργασίες µέχρι τη λήψη τους χωρίς πρόσθετη απαίτηση 
του Αναδόχου. 
 
 
11.3.5 Είδη χρωµατισµών 

11.3.5.1 Υδροχρωµατισµοί απλοί 

Υδροχρωµατισµοί απλοί θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα άρθρα 7080 και 
7701 µέχρι 7709 του ΑΤΟΕ. 

Μετά την πλήρη αποπεράτωση και ξήρανση των επιχρισµάτων, θα διαστρωθεί πάνω σε 
αυτά γαλάκτωµα από κοσκινισµένο διάλυµα καθαρού πολτού ασβέστου και νερού, θα 
επακολουθήσει επιµελής επεξεργασία της επιφάνειας των επιχρισµάτων που θα 
συνίσταται στην απόξεση των προεξοχών και των ανωµαλιών γενικά ως και στην 
έµφραξη (στοκάρισµα) των αρµών των διαφόρων στοιχείων των τοίχων, περιθωρίων, 
ποδιών, αρµοκαλύπτρων κ.λπ.   

Στη συνέχεια θα γίνουν νέες διαστρώσεις από το ίδιο γαλάκτωµα µε την προσθήκη των 
χρωστικών ουσιών για την επίτευξη, βάσει δειγµάτων, της απόχρωσης της εκλογής του 
Επιβλέποντα.  Οι διαστρώσεις, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις µαζί µε την αρχική και 
µέχρι να επιτευχθεί τέλεια και οµοιόµορφη απόχρωση.   

Μετά την ξήρανση και της τελευταίας στρώσης, δεν πρέπει να υπάρχουν στην 
επιφάνεια που υδροχρωµατίσθηκε κολληµένες τρίχες από ψήκτρες ή ίχνη από τρίχες 
που έχουν αποσπασθεί. 

Στο γαλάκτωµα της ασβέστου πρέπει να προστεθεί και ποσότητα αλατιού στυπτηρίας ή 
άλλης ουσίας της έγκρισης του Επιβλέποντα για την ελάττωση της αποβαφής. 
 
 
11.3.5.2 Ελαιοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
 
Πριν αρχίσει κάθε εργασία ελαιοχρωµατισµού θα καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες 
επιφάνειες από τις διάφορες τυχόν ουσίες που έχουν προσκολληθεί σε αυτές. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµού περιλαµβάνονται οι παρακάτω 
προπαρασκευαστικές εργασίες οι οποίες θα προηγούνται της τελικής βαφής : 

α. Βαφή των επιφανειών που καθαρίσθηκαν µε λινέλαιο που θα περιέχει λευκό του 
ψευδαργύρου (τσίγκο). 
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β. Αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση 
των διαµπερών ρόζων και εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο (κοπίδα) και  
επάλειψή τους µε γοµαλάκα. 

γ. Τρίψιµο των επιφανειών µε χονδρόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 3). 

δ. Καθάρισµα των επιφανειών. 

ε. Έµφραξη κάθε κενού ή αρµού ή σχισµής µε στεγνή ζύµη από στόκο µε λινέλαιο, 
µε λίγο λευκό του µολύβδου (στουπέτσι) ή ψευδαργύρου (τσίγκου) και λίγο 
στεγνωτικό και νέο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η 
επιφάνεια του ξύλου µετά την ξήρανση του στόκου. 

Σε περίπτωση απλών ελαιοχρωµατισµών, µετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, θα 
ακολουθεί αµέσως η βαφή της επιφάνειας µε το ελαιόχρωµα. Σε περίπτωση που 
προβλέπονται ελαιοχρωµατισµοί µε σπατουλάρισµα, µετά από τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες και προτού βαφεί η επιφάνεια µε ελαιόχρωµα, πρέπει να παρεµβληθεί λείο 
υπόστρωµα από µείγµα που θα παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, 
λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό. Η εργασία αυτή είναι το 
σπατουλάρισµα της επιφάνειας µε µείγµα "αντουί". Αν οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται 
να βαφούν τελικά µε ριπολίνη, τότε το σπατουλάρισµα θα γίνει σε δύο πολύ λεπτές 
στρώσεις κάθετες µεταξύ τους, αφού προηγουµένως, µεταξύ των δύο 
σπατουλαρισµάτων, µεσολαβήσει τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα 
και αστάρωµα της πρώτης στρώσης. 

Γενικά µε το σπατουλάρισµα πρέπει να επιτευχθούν τελείως λείες επιφάνειες. 

O χρωµατισµός των επιφανειών στους απλούς και στους σπατουλαριστούς 
ελαιοχρωµατισµούς θα γίνεται µε ειδικό υλικό που θα παρασκευάζεται από λινέλαιο, 
λευκό του µολύβδου ή ψευδαργύρου, τερεβινθέλαιο (εάν πρόκειται µόνο περί 
εσωτερικών ελαιοχρωµατισµών) ή στεγνωτικό και του σχετικού χρώµατος σε δύο ή 
τρεις στρώσεις. 

Ανάµεσα σε δύο στρώσεις και µετά από πλήρη ξήρανση της προηγούµενης, θα γίνεται 
προσεκτικό τρίψιµο της επιφάνειας µε ψιλό γυαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 1). Οι στρώσεις 
πρέπει να γίνονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή 
τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 Kg ανα 1 Kg 
ελαιοχρώµατος). 

Η διάστρωση της ριπολίνης θα γίνεται στις επιφάνειες που έχουν σπατουλαρισθεί και 
προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα γίνεται σε δύο στρώσεις από ειδικό 
ελαιόχρωµα (βελατούρα) και στη συνέχεια σε µία ή περισσότερες στρώσεις από 
ριπολίνη µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση, πλην της 
τελευταίας, θα επακολουθεί προσεκτικό τρίψιµο µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 2-Νο 0) 
και ψιλοστοκάρισµα. 
 
 
11.3.5.3 Ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών 
 
Τόσο για τους απλούς, όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς, η σειρά 
της εργασίας θα είναι η παρακάτω : 

α. Τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της 
από τη σκόνη. 

β. ∆ύο στρώσεις µίνιο. 
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γ. Σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µείγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα.  Και τα 
δύο γίνονται µόνο στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς. 

δ. Βαφή µε ελαιόχρωµα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε την επιφάνεια, 
τρίψιµο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

Οι κοινοί χρωµατισµοί µε χρώµα ντούκο θα γίνονται στην επιφάνεια που έχει 
προετοιµασθεί, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο για τους κοινούς 
ελαιοχρωµατισµούς και θα γίνεται µε µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και στη 
συνέχεια σε δύο στρώσεις ντούκο.  Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα 
επακολουθεί προσεκτικό τρίψιµο µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 2-Νο 0) και 
ψιλοστοκάρισµα. 

Για τους ελαιοχρωµατισµούς των επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρα-σίες θα 
γίνεται χρήση µόνο χρωµάτων φωτιάς.  Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε 
συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο θα ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, 
στοκάρισµα και τελικά βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις. 

Οι γαλβανισµένες επιφάνειες θα επιστρώνονται και µε wash primer. 
 
 
11.3.5.4 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
 
Χρησιµοποιούνται για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.  Η σειρά εργασιών 
θα είναι η εξής : 

α. Καθαρισµός των επιφανειών από σκόνη, έλαια, ρητίνες κ.λπ. µε γυαλόχαρτο ή 
συρµάτινη βούρτσα. 

β. Αστάρωµα µε λινέλαιο και τσίγκο. 

γ. Ξεροζάρισµα των ρόζων µε γοµαλάκα. 

δ. Τρίψιµο µε χονδρόκοκκο γυαλόχαρτο Νο 3, καθαρισµός και στοκάρισµα κάθε 
ανωµαλίας (κενού, αρµού, σχισµής κ.λπ.) µε στόκο που περιέχει λινέλαιο, 
στουπέτσι, τσίγκο και ελάχιστο στεγνωτικό. 

ε. Τρίψιµο και καθαρισµός των στοκαρισµάτων µε γυαλόχαρτο και σπατουλάρισµα 
της επιφάνειας µε µαλακό ηµίρρευστο υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί) λαδερό. 

στ. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και σπατουλάρισµα, σταυρωτά προς το πρώτο, µε σκληρό 
υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί) σέρτικο. 

ζ. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, στοκάρισµα και διάστρωση βελατούρας. 

η. Τρίψιµο µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισµα και διάστρωση ριπολίνης σε 
αριθµό στρώσεων, µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία  

 
 
11.3.5.5 Πλαστικοί, ακρυλικοί χρωµατισµοί τοίχων 
 
Στους απλούς χρωµατισµούς µε πλαστικό χρώµα οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα 
είναι οι παρακάτω : 

α. Λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα.  

β. Ελαφρό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθάρισµα από τη σκόνη και στοκάρισµα. 

γ. Βάψιµο µε λεπτόρρευστο πλαστικό (αστάρωµα), ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό 
στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα 
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(ξεσκονίστρα). Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η εφαρµογή του πλαστικού 
χρώµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, σε δύο 
στρώσεις. 

 
 
11.3.5.6 Χρωµατισµός εξωτερικών επιφανειών κτιρίων εµφανών  
                     σκυροδεµάτων 
 
Χρωµατισµός επιφανειών των εξωτερικών τοίχων και σκυροδεµάτων του κτιρίου µε 
ακρυλικό, ελαστικό, υδρόφοβο, αυτοκαθαριζόµενο χρώµα, που δηµιουργεί επιφάνεια 
που αναπνέει (σε αποχρώσεις της εκλογής της Επίβλεψης). 

Η βαφή εκτελείται ως εξής : 

α. Απαραίτητη προϋπόθεση το σταθερό στεγνό υπόστρωµα και ο καθαρισµός του 
από λάδια, λίπη, βρωµιά, φθαρµένα υλικά, σκόνη, πούδρα του µπετόν και κάθε 
ξένη ύλη. Στην περίπτωση ύπαρξης µούχλας, θα γίνει επιπρο-σθέτως 
απολύµανση πριν από τη βαφή. 

β. Αστάρωµα της επιφάνειας µε το κατάλληλο primer του ίδιου κατασκευα-στικού 
οίκου, που απαιτείται πριν την έναρξη των εργασιών. 

γ. Βαφή της επιφάνειας µε υλικό υποδεικνυόµενο από την Τεχνική Περιγραφή σε δύο 
στρώσεις, η δεύτερη αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα 
µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµερών. 

 
 
 
11.4 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Θα προσκοµισθούν δείγµατα από κάθε τύπο υλικών για έγκριση.  Τα δείγµατα θα 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες 
τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή ή παραγωγού τους.  Ο Επιβλέπων µπορεί να 
ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών στα προτει-νόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προµηθεύσει τα απαραίτητα δοκίµια. 

Προτού αρχίσει ο Ανάδοχος την όλη εργασία, θα πρέπει να χρωµατίσει πλήρως ένα 
δωµάτιο ή άλλο χώρο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης για έγκριση. Το δωµάτιο 
στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφο µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των 
χρωµατισµών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
επιφανειών από κάθε τύπο επικάλυψης πριν προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία. Τα 
δείγµατα θα κατασκευάζονται επιτόπου του Έργου σε επιφάνειες ίδιες µε αυτές που 
πρόκειται να βαφούν. Τα δείγµατα, επιφάνειας µέχρι 2 m², θα γίνουν όπου και όπως 
υποδείξει η Επίβλεψη. 

Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση 
δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1x1 m και να τα διατηρήσει στο εργοτάξιο µέχρι την 
περάτωση των εργασιών. 

Οι αποχρώσεις θα επιλεγούν από την Επίβλεψη βάσει των δειγµάτων που θα υποβάλει 
ο Ανάδοχος. 

Τα δείγµατα αυτά θα ανταποκρίνονται στη γενική χρωµατική µελέτη που θα συντάξει ο 
ίδιος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. 
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12. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ  
 
12.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι ψευδοροφές που απαιτούνται στο Έργο, όπως 
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή. Θα είναι, ως επί το πλείστον, έτοιµες βιοµηχανικές 
ψευδοροφές. Οι επιχρίσεις επάνω σε οροφές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες 
που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 5. 

Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατα-σκευές 
ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στον χώρο µεταξύ φέρουσας πλάκας και 
ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές και τα τελειώµατα. 

Οι κατασκευές αυτές (ψευδοροφές) νοούνται  τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατά τους 
και µε ενσωµατωµένα άλλα στοιχεία του Έργου όπως φωτιστικά σώµατα, στόµια, 
θυρίδες επίσκεψης κ.λπ. 

Περιλαµβάνονται ακόµα οι κατασκευές για την επένδυση κατακόρυφων µετώπων ή για 
την κάλυψη κατακόρυφων και οριζόντιων αγωγών, όπως αυτές περιγράφονται στην 
Τεχνική Περιγραφή. 

 

 

 

 

12.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

12.2.1 Γενικά 

Όλα τα υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς το παραµικρό ελάττωµα. 

Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε προστατευτικά κιβώτια µε τις αντίστοιχες ενδείξεις 
και η αποθήκευση να γίνει σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και ξηρό χώρο. 

Θα πρέπει να διακινούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, ώστε 
να παραµείνουν αναλλοίωτα µέχρι να ενσωµατωθούν στο Έργο. 

Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα υλικά να παραµένουν στους 
χώρους εγκατάστασής τους 48 ώρες πριν τοποθετηθούν για να προσαρµόζονται στις 
συνθήκες του χώρου εγκατάστασής τους.  Ακόµα οι µετακινήσεις των υλικών στον χώρο 
του εργοταξίου πρέπει να γίνονται µε µεγάλη προσοχή λόγω της σχετικής ευπάθειας 
των υλικών. 

Όλα τα άτοµα που θα διακινήσουν τα υλικά, θα πρέπει να φορούν καθαρά άσπρα 
πάνινα γάντια ανά πάσα στιγµή, καθώς και όταν εργάζονται επί ή µε υλικά που θα 
αποτελέσουν τελειωµένες επιφάνειες. 

Τα στοιχεία ψευδοροφών θα πρέπει να µπορούν να αφαιρούνται χωρίς να δηµιουργούν 
ζηµιές στα γειτονικά στοιχεία. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένες 
ώστε η απαιτούµενη δυνατότητα αποσυναρµολόγησης να µην επηρεάζεται από το 
υλικό ηχοµόνωσης, ούτε και να επηρεάζονται οι απαιτούµενες τιµές απορρόφησης 
ήχου, ηχοµόνωσης και προστασίας κατά της φωτιάς, ακόµα και µε επανειληµµένες 
αποσυναρµολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τη δυνατότητα 
αποσυναρµολόγησης πηγάζουν από το γεγονός ότι πρέπει να αφαιρείται η ψευδοροφή 
και να επανατοποθετείται από το προσωπικό συντήρησης και επισκευών. Οι 
ψευδοροφές θα πρέπει να είναι τόσο δύσκαµπτες κατά την οριζόντια έννοια ώστε να 
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αντέχουν, χωρίς µεταβολές σχήµατος, εγκάρσιες δυνάµεις προερχόµενες από τους 
µεσότοιχους, καθώς και από φορτία κρούσης που δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα 
των θυρών. 

 

 

12.2.2 Ψευδοροφές ορυκτών ινών 

 

Οι ψευδοροφές ορυκτών ινών που τοποθετούνται στους χώρους όπου προβλέπεται 
στην µελέτη, αποτελούνται από ηχοαπορροφητικές πλάκες, τύπου Knauf, µη τοξικές 
(χωρίς αµίαντο και άσβεστο), κατηγορία πυραντοχής Β1 κατά DIN 4102, πάχους 19 
χιλιοστών, διαστάσεων 60x60εκ. µε εµφανή µεταλλικό σκελετό τύπου ΚΝΑUFF και 
συνδυάζονται µε φωτιστικά, στόµια εξαερισµών κλπ. (βάσει της Η/Μ µελέτης). Η 
ανάρτηση του σκελετού γίνεται µε γαλβανισµένες ντίζες Φ4mm/60cm και στις δύο 
κατευθύνσεις, που αναρτώνται από στέρεες επιφάνειες του Φ.Ο. µε µεταλλικά βύσµατα 
(όχι πλαστικά upat), λαµβάνοντας υπόψη τις Η/Μ διελεύσεις. Η ακραία ανάρτηση 
πρέπει να γίνεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 30 εκ. από τον τοίχο. Στις ντίζες 
περιλαµβάνεται και ειδική χαλύβδινη διάταξη (πεταλούδα) που ρυθµίζει το ύψος. Ο 
σκελετός ανάρτησης αποτελείται από πλέγµα οδηγών στραντζαριστών στοιχείων 
γαλβανισµένης λαµαρίνας που η εµφανής πλευρά τους είναι ηλεκτροστατικά βαµµένη 
σε λευκό χρώµα. Η κατασκευή του σκελετού γίνεται ως εξής:  

Οι κύριοι οδηγοί αναρτώνται από την οροφή σε παράλληλη απόσταση των 1200 mm 
µεταξύ τους, αφού προηγουµένως ισοµοιρασθεί ο χώρος και τοποθετηθούν οι 
περιµετρικές γωνίες στο ύψος που θα αναρτηθεί η ψευδοροφή. Οι εγκάρσιοι οδηγοί 
κουµπώνουν τους κύριους οδηγούς σε ειδικές υποδοχές και τοποθετούνται ανά 600 mm 
ώστε να δηµιουργήσουν ένα κάναβο 600x1200mm. Στη µέση των δύο εγκάρσιων 
οδηγών υπάρχουν ειδικές υποδοχές ώστε να κουµπώσει ο εγκάρσιος οδηγός µήκους 
600 mm για να δηµιουργηθεί ο κάναβος 600x600mm όπου θα καθίσουν οι πλάκες. Η 
περιµετρική γωνία ή κανάλι θα είναι στερεωµένη στους τοίχους σε µέγιστες αποστάσεις 
450 mm.  

Οποιαδήποτε πρόσθετη κατασκευή στην επιφάνεια της ψευδοροφής (φωτιστικά 
σώµατα, πυρανιχνευτές, στόµια αερισµού κλπ) θα έχουν ιδιαίτερη ανάρτηση από την 
οροφή για να µην επιφορτίζουν τις ντίζες του σκελετού. Οι συνθήκες που θα τηρούνται 
είναι οι εξής: 1. Οι πλάκες θα µείνουν 24 ώρες στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν πριν 
αρχίσει η ανάρτησης της ψευδοροφής. 2. Οι υαλοπίνακες θα έχουν ήδη τοποθετηθεί. 3. 
Οι εργασίες βαφής θα έχουν τελειώσει. 4. Η σχετική υγρασία του χώρου δεν θα 
υπερβαίνει το 70%.  

 

 

12.2.3 Γυψοσανίδες και τα σχετικά 

 
Ο τύπος (απλές, διπλές ηχοµονωτικές, πυράντοχες, άνθυγρες), το πάχος και η 
διάσταση των γυψοσανίδων θα είναι ανάλογα µε τη χρήση τους την Τεχνική Περιγραφή 
και τα σχέδια λεπτοµερειών. 

Οι γυψοσανίδες θα είναι άριστης ποιότητας απόλυτα επίπεδες µε ευθείες ακµές και 
απόλυτα ορθογωνισµένες.  Οι ακµές τους θα είναι τετράγωνες ή λοξές ανάλογα µε την 
απαίτηση της συγκεκριµένης κατασκευής για εµφανή ή όχι αρµό µεταξύ φύλλων. 
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Οι γυψοσανίδες θα πρέπει να µεταφέρονται κάθετα και να στοιβάζονται σε ξηρό, 
κλειστό χώρο.  Θα πρέπει να κόβονται µε λεπτά εργαλεία σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή ώστε οι επιφάνειές τους να παραµένουν λείες µε ακριβείς ακµές. 

Ο σκελετός στερέωσης των γυψοσανίδων είναι ανάλογα µε τη χρήση τους και όπως 
προσδιορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, τα άρθρα του Τιµολογίου και τα σχέδια 
λεπτοµερειών ξύλινος, από διατοµές γαλβανισµένης λαµαρίνας 0,6 mm αλουµινίου. 

Ο ξύλινος σκελετός θα πρέπει να είναι από σουηδική ξυλεία καλά φουρνισµένη µε 
ιδιότητες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ξύλινων κατασκευών.  Οι βίδες στερέωσης 
των γυψοσανίδων στον σκελετό θα είναι επικαδµιωµένες.  Στις ελεύθερες απολήξεις και 
τις ακµές των κατασκευών θα τοποθετούνται στραντζαριστά γαλβανισµένα 
προστατευτικά χαλυβοελάσµατα. 

Θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες µε αµφίπλευρη επένδυση από χαρτόνι, πάχους 12,5 
mm, κοινές ή εµποτισµένες για µειωµένη απορρόφηση υγρασίας. 

Όλα τα ειδικά τεµάχια προβλέπονται από γαλβανισµένο εν θερµώ χαλυβδοέλασµα 
πάχους κατά περίπτωση. 

Βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για αντοχή στη διάβρωση. Βύσµατα 
πλαστικά ανάλογου µεγέθους. 

Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό µε κλειστές κυψέλες ανάλογου πλάτους για 
τους στρωτήρες δαπέδου και οροφής. 

Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών κ.λπ. από αλουµίνιο. Λοιπά ειδικά τεµάχια 
µόρφωσης αρµών, ακµών κ.λπ. από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 
τουλάχιστον 0,6 mm. 

Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή πλαστικού για 
ενίσχυση των αρµολογηµάτων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των 
γυψοσανίδων. 

 

12.2.4 Σκελετός ανάρτησης γυψοσανίδας 

 
Σκελετός ανάρτησης, αναρτήρες, γωνιακά στηρίγµατα και λοιπά µικροεξαρτήµατα από 
στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6 mm. 
Όλα τα εµφανή τµήµατα θα είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση 
ίδια µε εκείνη των ψευδοροφών.  

Αναρτήσεις συνεχούς ρύθµισης από γαλβανισµένο σύρµα 4 mm ή στραντζαριστό 
γαλβανισµένο έλασµα αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά 
του συστήµατος.  

Μικροεξαρτήµατα µατίσµατος, διασταύρωσης, στερέωσης (clips), σύνδεσης, µόρφωσης 
αρµών κ.λπ. από της ίδιας ποιότητας υλικό.  

Βύσµατα αγκύρωσης πλαστικά ή µεταλλικά ανάλογα µε τη φέρουσα ικανότητα και την 
αντοχή σε φωτιά του συστήµατος. Βίδες µη οξειδούµενες (γαλβανισµένες, ανοξείδωτες 
κ.λπ.).  

Βοηθητικά γενικά υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και οδηγίες των κατασκευαστών 
των ψευδοροφών. 
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12.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

12.3.1 Γενικά 

 
Όπου οι αποσυναρµολογούµενοι µεσότοιχοι δηµιουργούν πυροδιαµερίσµατα, ο χώρος 
επάνω από την ψευδοροφή θα πρέπει να διαµερισθεί µέχρι την οροφή. 

Ο σκελετός υποστήριξης της ψευδοροφής θα στερεώνεται τελείως ανεξάρτητα από 
άλλη κατασκευή, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας, θα έχει την απαιτούµενη 
ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και θα µπορεί να ρυθµίζεται εύκολα ως προς το 
ύψος. 

Όλα τα τµήµατα της ψευδοροφής που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι τελειωµένα 
τµήµατα, έτοιµα προς χρήση και εύκολα στη συναρµολόγηση. 

Ο κενός χώρος επάνω από την ψευδοροφή µαζί µε τις διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται εκεί, θα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός. 

Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, 
προστασίας από φωτιά, κ.λπ. όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. Στις 
περιπτώσεις όπου θα µπορεί να υπάρξει διαφορετική κίνηση σε τέτοιους αρµούς, θα 
πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο που δεν θα προκαλούν µόνιµες 
παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού. 

Καµία ψευδοροφή δεν θα σφραγίσει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες 
οι δοκιµές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του 
Έργου.    

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στο ότι ένας σηµαντικός αριθµός µηχανολογικών 
κατασκευών των εξοπλισµών, θα πρέπει να περάσουν από πάνω από την ψευδοροφή, 
πράγµα που θα δηµιουργήσει δυσκολίες ως προς τη θέση των αναρτήρων κ.λπ. και 
µπορεί να απαιτήσει µεγαλύτερα ανοίγµατα των δοκών ανάρτησης. Ο σκελετός της 
ψευδοροφής θα πρέπει επίσης να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία 
που θα προκύψουν από αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα 
φωτισµού, από στόµια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κ.λπ., χωρίς παραµορφώσεις, 
στρεβλώσεις ή άλλες ζηµιές. Στην περίπτωση της ένταξης των εγκαταστάσεων στο 
εσωτερικό των ψευδο-ροφών θα προβλεφθούν όλες οι απαιτούµενες θυρίδες 
επίσκεψης στα σηµεία όπου θα είναι πιθανές οι επεµβάσεις από το τεχνικό προσωπικό 
του κτιρίου για επισκευές και συντηρήσεις. 

 

 

12.3.2 Προετοιµασία 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίζει τις εργασίες του µε αυτές των άλλων εργασιών 
π.χ. των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ. και θα πρέπει να 
διορισθεί ένας συντονιστής για τον σκοπό αυτό. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει τις επιφάνειες στις οποίες θα προσαρµοσθούν αυτές 
οι εγκαταστάσεις και να αναφέρει στην Επίβλεψη τυχόν µη ικανοποιητικές συνθήκες. 
∆εν θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες του προτού επανορθωθούν αυτές οι µη 
ικανοποιητικές συνθήκες. 
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Θα πρέπει να γίνει χάραξη και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα πρέπει να 
καθορισθούν οι στάθµες των κάτω επιφανειών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
το επιθυµητό τελείωµα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει επίπεδες επιφάνειες 
οροφών και διαχωριστικών οριζόντιων ή κατακόρυφων, ανάλογα µε την περίπτωση, και 
οι αποκλίσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανοχές που ορίζονται στην παρ. 13.4 
του παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

12.3.3 Τοποθέτηση 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που θα 
συµπεριληφθούν στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, 
κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι ανεξάρτητη από 
το σύστηµα καννάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατό-τητα ρυθµίσεων, έτσι ώστε αυτά 
τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το τελείωµα της οροφής. Το σύστηµα που θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για 
λόγους συντήρησης, χωρίς να επέρχονται φθορές στα τελειώµατα ή διαταραχές στο 
σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής. 

Τα υλικά θα πρέπει να τοποθετηθούν υπό συνθήκες πλησιέστερες, όσο είναι δυνατό, σε 
αυτές που αναµένονται όταν το κτίριο θα βρίσκεται στην κανονική του χρήση, δηλαδή µε 
υαλοπίνακες στα παράθυρα, κλειστές πόρτες και παράθυρα, "τραβηγµένα" 
επιχρίσµατα, όλες τις εργασίες που προϋποθέτουν υγρασία περατωµένες και το κτίριο 
καταλλήλως θερµαινόµενο. Τα υλικά θα πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, όταν 
απαιτείται να επιτευχθεί ισορροπία, για να αποφευχθούν υπερβολικές µετακινήσεις από 
διαστολές ή συρρικνώσεις µετά την εγκατάσταση. 

Όπου χρησιµοποιούνται χώροι για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη 
συµβολή στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς, θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν κατάλληλες προβλέψεις για να απορροφήσουν τη θερµική διαστολή 
που θα παρουσιασθεί κατά την απαιτούµενη αντίσταση κατά της φωτιάς, σύµφωνα µε 
τη µελέτη πυροπροστασίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαµερισµατώσει το κενό εντός της ψευδοροφής 
χρησιµοποιώντας προς τούτο κατάλληλα υλικά ώστε να επιτυγχάνεται αναχαίτιση 
πυρκαγιάς. 

Στις περιπτώσεις που ένας µεσότοιχος παρέχει ηχοµόνωση, ο Ανάδοχος οφείλει να 
κατασκευάσει εντός της ψευδοροφής κατασκευή που θα παρέχει και αυτή ηχοµόνωση 
ισοδύναµη µε του υποκείµενου χωρίσµατος. 

Η περίµετρος της ψευδοροφής θα πρέπει να έχει τελειώµατα µε τη µορφή βαµµένων 
προκατασκευασµένων γωνιών ή διατοµών "Τ" σε µεγάλα µήκη, για να παρέχεται 
πλήρης επαφή µε το περιµετρικό τοιχοπέτασµα. Η στήριξη θα γίνεται στερεά επάνω 
στους τοίχους. Τελειώµατα θα πρέπει να υπάρχουν και περιµετρικά γύρω από τα 
φωτιστικά και τα στόµια. Η δηµιουργία σκοτιών στα τελειώµατα δεν επιτρέπεται. 

Θα πρέπει να κατασκευασθούν µη ορατές αφαιρούµενες θυρίδες επίσκεψης, ειδικές για 
τον σκοπό αυτό, σε θέσεις όπου θα απαιτείται η πρόσβαση προς τις διάφορες 
εγκαταστάσεις, πλήρεις, µε πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς στερέωσης των 
φύλλων, εύκολους στη χρήση. 

 

 

12.3.4 Προστασία 
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Τα προκατασκευασµένα τµήµατα της οροφής θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να 
έχουν χρωµατική σταθερότητα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποσύρει τεµάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σηµάδια και 
να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό χωρίς καµιά επιβάρυνση του Εργοδότη. 
 
 
 
 
 
12.4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
 
Στους χώρους πάνω από της πόρτες εισόδου του χώρου WC και του χώρου του 
κεντρικού κτιρίου θα πρέπει να υπάρχουν µεταλλικά στέγαστρα - πέργκολες µε 
επικάλυψη από πολικαρβονικά φύλλα 10mm γαλακτερό στα WC, και χωρίς επικάλυψη 
στον συνοριακό σταθµό παρεµφερή µε τα υφιστάµενα. Η κατασκευή του µεταλλικού 
φορέα περιγράφεται στην Στατική µελέτη. 

Τα στέγαστρα των WC στην εσωτερική παρειά των πλαισίων θα συγκολληθούν ζεύγη 
λαµών διατοµής 80Χ70Χ4 χιλ., µε µεταξύ τους απόσταση 50 χιλ. Η συγκόλληση θα γίνει 
µε ραφή HV. Τα ζεύγη των λαµών θα τοποθετηθούν περίπου ανά 80 χιλ. 

Τα στέγαστρα του συνοριακού σταθµού θα αποτελούνται από τελάρο λαµών 4mm εντός 
του οπίου θα τοποθετηθούν ράβδους διατοµής Φ25 µε µεταξύ τους απόσταση 20 χιλ. 
για την στερέωση των στεγάστρων θα χρησιµοποιηθεί κεκλιµένη ντίζα στερεωµένη στο 
στέγαστρο και στην υφιστάµενη κατασκευή από σκυρόδεµα. 

 

 

12.5 ΑΝΟΧΕΣ 

 

Για την οριζοντιότητα των τελειωµένων επιφανειών ±5 mm σε πήχυ 4m (αλφαδιασµένη). 

Για την ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών απόκλιση 2 mm σε µήκος 4 m. 

Ορθογωνισµός πλακών απόλυτος χωρίς απόκλιση. 

Βέλος ψευδοροφών 2 mm στα 4 m. 

Bέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 Kg, 3 mm.  Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται στον 
σκελετό και στο µέσον ανάµεσα δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευδοροφές 
νερβοµετάλ θα γίνεται ανάρτηση βάρους 100 Kg. 

∆ιαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατοµών του σκελετού 0,5mm. 

 
 
12.6 ∆OΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση πλήρη συστήµατα ψευδοροφών για κάθε ένα από 
τους αναφερόµενους τύπους, που θα εξασφαλίζουν : 

- Την ανεξαρτησία από άλλες κατασκευές (αεραγωγοί, σχάρες καλωδίων κ.λπ.). Η 
ανάρτηση της ψευδοροφής θα γίνει από το κάτω µέρος της υπερκείµενης φέρουσας 
κατασκευής (π.χ. πλάκας). 

- Την πλήρη µηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαµψία του συστήµατος για οποιοδήποτε 
ύψος ανάρτησης και φορτία που να προέρχονται ακόµη και από οριζόντιες 
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καταπονήσεις, π.χ. από τα ελαφρά χωρίσµατα, τα απότοµα κλεισίµατα θυροφύλλων 
κ.λπ. 

- Την ευχέρεια οποιασδήποτε επιθυµητής ρύθµισης ώστε να παρουσιάζεται σύνολο 
οριζόντιο µε ευθείς αρµούς κατά µήκος και πλάτος. 

- Την απαιτούµενη κατά περίπτωση µηχανική αντοχή στη φωτιά και ηχοµονωτική 
ικανότητα του συστήµατος µόνου αλλά και σε συνδυασµό µε τους διάφορους 
διαχωριστικούς τοίχους µόνιµους ή κινητούς (ελαφρά χωρίσµατα). 

- Τις ίδιες ιδιότητες αντοχής στη φωτιά, ηχοµόνωσης, αεροστεγάνωσης, µηχανικής 
αντοχής κ.λπ. µε εκείνες των ψευδοροφών, στις ενώσεις (αρµούς) µε τα άλλα στοιχεία 
της κατασκευής. Επίσης θα προβλέπονται αρµοί και λοιπές διατάξεις για την 
απορρόφηση διαφόρων κινήσεων, παραµορφώσεων και λοιπών µεταβολών χωρίς 
µόνιµα αποτελέσµατα. 

- Την ευχερή επισκεψιµότητα των κενών χώρων µεταξύ φέρουσας κατασκευής και 
ψευδοροφής και την ευκολία συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης  και 
αντικατάστασης στοιχείων χωρίς να προξενούνται ζηµίες στα γειτονικά στοιχεία ή 
κατασκευές και χωρίς αλλοίωση των χαρακτηριστικών ηχοµόνωσης, πυραντοχής κ.λπ. 

- Στην υποβολή θα περιλαµβάνονται αναλυτικός κατάλογος µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, 
βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες κ.λπ. σε συνδυασµό µε τους χώρους που πρόκειται 
να εγκαταστασθούν, δείγµατα µήκους 300 mm από όλα τα υλικά, ένα τεµάχιο από 
κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων 
και λοιπών χαρακτηριστικών από αναγνωρισµένα εργαστήρια και όλες τις απαραίτητες 
τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής κάθε συστήµατος ψευδοροφής.  
Στην υποβολή αυτή ο Aνάδοχος πρέπει επίσης να υποβάλει και γενικά στοιχεία για τα 
επιλεχθέντα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, 
στόµια αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιονητήρες, κ.λπ., ώστε η εικόνα για 
τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια που θα δείχνουν το 
προτεινόµενο σύστηµα ανάρτησης των ψευδοροφών και των τελειωµάτων. 

Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες υπό κλίµακα 1:1 όλων των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών 
ενσωµατώσεων, συνδέσµων, και ιδίως των κατασκευαστικών τοµών που θα δείχνουν 
τις στερεώσεις στους τοίχους, λεπτοµέρειες υλικών ηχητικής µόνωσης και 
χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. Θα πρέπει να χορηγηθούν 
δείγµατα 10 m² κάθε τύπου τελειώµατος οροφής που προτείνονται να 
χρησιµοποιηθούν, τοποθετηµένα και τελειωµένα σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή, για έγκριση από την Επίβλεψη. 

Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης 
ποιότητας όπως και των δειγµάτων εργασίας.      

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει ποσότητα ικανή για να καλύψει 20 m² από κάθε 
είδος ψευδοροφής που θα χρησιµοποιηθεί, για χρήση συντήρησης από τον Εργοδότη. 
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13. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 
13.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά και οι εργασίες για τη υγροµόνωση του 
κτιρίου. Εργασίες συγγενείς µε αυτές, εκτελούµενες βοηθητικά µε άλλες περιγράφονται 
στα αντίστοιχα κεφάλαια και εκτελούνται σύµφωνα µ ' αυτά. 
 
 
13.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
- Π.∆. Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/4-7-79) 
- DIN 4701 JAN 1959 
- DIN 4108 JAN 1969 
- DIN 4108 BEIBLATNOV. 1975 
- Ο∆ΗΓΙΕΣ του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, τεύχος 1077 Ενηµερ. ∆ελτίου Τ.Ε.Ε. 
- Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ. 
 
 
13.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
13.3.1 Γενικά 
 
Τα διάφορα υλικά των στεγανοποιητικών επαλείψεων, τα στεγανωτικά µάζας, τα 
στεγανοποιητικά φύλλα, τα διάφορα ασφαλτικά υλικά,  τα υλικά σφράγισης αρµών κ.λπ. 
τα προβλεπόµενα και αναλυτικά περιγραφόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου 
και της παρούσας Τ.Π. πρέπει να είναι των υποδεικνυόµενων ή εφάµιλλων 
εργοστασίων και να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους. Όλα 
τα υλικά θα προσκοµίζονται συσκευασµένα όπως κυκλοφορούν στην αγορά και θα 
συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Πάνω στη συσκευασία τους 
πρέπει να αναφέρονται, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, η προέλευση, ο τύπος και ο οίκος 
κατασκευής, και να αποθηκεύονται µέχρι τη χρησιµοποίησή τους µε δαπάνες, φροντίδα 
και ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 
13.3.2 Ασφαλτόπανα - µεµβράνες 
 
Ασφαλτόπανα οξειδωµένης ασφάλτου, ασφαλτικές µεµβράνες ΑPP ελάχιστου βάρους 3 
Kg/m², οπλισµένα µε πολυεστερικό ύφασµα και υαλοπίληµα και επικάλυψη φύλλο 
πολυαιθυλενίου, γεωύφασµα, ορυκτές ψηφίδες ή χαλαζιακή άµµο, εµποτισµένα όπου 
απαιτείται µε ειδικές ουσίες (Β12) που εµποδίζουν τη διάτρησή τους από τις ρίζες  των 
φυτών. 

Ειδικότερα θα έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 

α. Σηµείο µαλθώσεως (R&B)     : 150°C (±5°C) 

β. ∆ιείσδυση (25°C)      : 30 dmm(±5) 

γ. Ευκαµψία (για Φ20mm, 3s, 180°)   : καµία ρωγµή στους -5°C 
δ. Στάχτη (µέγιστο)      : 13% 

ε. ∆ιείσδυση νερού (στήλη 5m,96h,25°C)  : καµία 

στ. Μέγιστη απορροφητικότητα νερού (24h, 25°C): 0,2% 

ζ. Επίδραση θερµοκρασίας 75° για 72 h  : καµιά ροή 
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η. ∆ιηλεκτρική αντίσταση     : 40 Kvolt 
θ. Η αντοχή σε εφελκυσµό και η επιµήκυνση θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές 

του παραγωγού για τον συγκεκριµένο οπλισµό. 
 
 
13.3.3 Ασφαλτικά υλικά 
 
Ασφαλτικό αστάρι, ασφαλτική κόλλα R 100/40, ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, 
προδιαγραφής ASTM-D-1227, κόλλα θερµοµονωτικού ασφαλτικής βάσης κ.λπ., 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παραγωγών τους. 
 
 
13.3.4 Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας 
 
Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας µε βάση το τσιµέντο µε µεγάλη αντοχή σε αρνητικές 
υδροστατικές πιέσεις, µεγάλης ελαστικότητας και πρόσφυσης σε επιφάνειες 
σκυροδέµατος τύπου AQUAFIN- DS, MAXSEAL κ.λπ. 
 
 
13.3.5 Εξαρτήµατα 
 
Ειδικά τεµάχια όπως εξαεριστήρες, στόµια υδρορροών, κολλάρα διέλευσης 
σωληνώσεων κ.λπ. θα είναι τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα αναγνωρισµένων 
εύφηµων κατασκευαστών, θα έχουν την απαραίτητη µηχανική αντοχή, αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, και τέλος θα είναι συµβατά µε τα 
υπόλοιπα υλικά ώστε να κολλούνται σε αυτά και να µην επιδρούν δυσµενώς µεταξύ 
τους. 
 
 
13.3.6 Μαστίχες 
 
Μαστίχες ενός συστατικού ή δύο συστατικών µε µεγάλη ικανότητα πρόσφυσης στα 
αλκαλικά υλικά (επιχρίσµατα, σκυροδέµατα και λοιπά κονιάµατα), τα µέταλλα και τις 
στεγανοποιητικές µεµβράνες, µεγάλης ελαστικότητας και αντοχής στις καιρικές 
συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, όπως π.χ. µαστίχες µε βάση την ελαστοµερή 
άσφαλτο, την πολυουρεθάνη ενός συστατικού, τη σιλικόνη ενός συστατικού ή τα 
πολυσουλφίδια δύο συστατικών. 
 
 
 
13.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
13.4.1 Γενικά 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου από ειδικευµένα και έµπειρα (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) 
συνεργεία, ύστερα από την κατασκευή σχετικών δειγµάτων που θα εγκριθούν από τον 
Εργοδότη. 

Η µόνωση και στεγάνωση όλων των δωµάτων, αρµών διαστολής, κ.λπ. περιλαµβάνει 
και τη στεγάνωση των πάσης φύσεως ανοιγµάτων (εξαεριστήρες, σωλήνες κ.λπ.). 
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Τα υλικά µονώσεως, στεγανώσεως και των πάσης φύσεως επικαλύψεων (αρµοί, 
ακροτεµάχια κ.λπ.) θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια 
λεπτοµερειών των προµηθευτών και ανάλογα µε τις συνθήκες επί τόπου των έργων. 

Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη στεγανότητα των δωµάτων και στεγών σε 
όλη τη διάρκεια της ευθύνης του. 

Όπου οι τυπικές λεπτοµέρειες δεν καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις o Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τα σχετικά σχέδια κατασκευής. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις πάσης φύσης πλευρικές, κ.λπ. επικαλύψεις. 

Τα δώµατα θα διατελούν κάτω από τη συνεχή επιτήρηση του Αναδόχου µε σκοπό την 
άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν δυσµενών συνθηκών και τον κατά το 
δυνατό περιορισµό διακίνησης πάνω σ' αυτά. 

Οι µονώσεις θα διαστρωθούν µε µέγιστη ακρίβεια, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
οµαλές κλίσεις και πλήρη αποφυγή υδάτων που λιµνάζουν. Η τελική επιφάνεια των 
µονώσεων θα είναι λεία και οπωσδήποτε κατάλληλη να δεχθεί τις στεγανωτικές 
επικαλύψεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξοµαλύνει όλες τις προεξοχές πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας µονώσεως και διαστρώσεως ασφαλτοπάνων. 

Οι εργασίες επικαλύψεων νοούνται πλήρεις µε τα στηθαία και λοιπές κατακόρυφες 
επιφάνειες, αρµούς, στεγάνωση ανοιγµάτων κ.λπ. Στις θέσεις βάσεως σκυροδέµατος 
για µηχανήµατα κλιµατισµού και λοιπών εγκαταστάσεων, τα υλικά επικαλύψεως και 
στεγανώσεως θα καλύψουν πλήρως και τις βάσεις αυτές.  

Καµία εργασία µόνωσης δεν θα αρχίσει πριν από την έγκριση από την Επίβλεψη των 
θέσεων ανοιγµάτων και των πάσης φύσεως διελεύσεων ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

Όπου διέρχονται σωλήνες η έναρξη των εργασιών θερµοµόνωσης θα έπεται των 
µονώσεων των σωληνώσεων. Οι µονώσεις των σωληνώσεων θα εισχωρούν µέσα στα 
στρώµατα της θερµοµόνωσης και θα επαλείφονται κατά τέτοιο τρόπο που να 
εξασφαλίζεται αδιάβροχος αρµός. 
 
 
13.4.2 Προετοιµασία 
 
Το υπόστρωµα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη, βρωµιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά 
και άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να 
βρίσκονται σε κατάσταση που θα είναι αποδεκτή από τον κατα-σκευαστή των υλικών 
που θα επιστρωθούν περαιτέρω και την Επίβλεψη. 

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρου-σιάζουν τα 
ακόλουθα ελαττώµατα : 

α. ακανόνιστο υπόστρωµα, 
β. επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν    

υπερβολικά πολλούς πόρους, 
γ. επιφάνειες µε αιχµηρές ακµές από το καλούπωµα, 
δ. λανθασµένες στάθµες πλακών ή στηθαίων, 
ε. µε ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες, 
στ. ρωγµές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης, 
ζ. χυµένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείµµατα κονιαµάτων, οργανικά, κ.λπ. 
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Τα κενά, οι ρωγµές και οι αρµοί στο υπόστρωµα που δεν αποτελούν αρµούς 
συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεµίζονται µε σφραγιστικό υλικό ή άλλο 
παρασκεύασµα που θα υποδείξει ειδικός, έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µη 
συµβατότητας. 

Οι επιφάνειες από σκυρόδεµα θα πρέπει να προετοιµασθούν, ή ασταρωθούν και να 
σφραγισθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις (και µόνο στην περίπτωση που θα το έχει 
υποδείξει) του κατασκευαστή των στεγανοποιητικών υλικών. 

Παρακείµενες επιφάνειες που δεν θα πρέπει να λερωθούν θα πρέπει να “µαρκάρονται”. 
Γενικώς θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιµο και η µεταφορά 
των υγρών υλικών έξω από τις περιοχές των µεµβρανών ή µέσα στο σύστηµα της 
αποχέτευσης. 
 
 
13.4.3 Εργασίες στεγανώσεων 
 
Στεγανωτικές µεµβράνες θα τοποθετούνται µόνον σε επίπεδες, γερές, καθαρές και 
στεγνές επιφάνειες, διαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούµενες για την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών εργασίες, π.χ. θα κατασκευάζεται στρώση 
εξοµάλυνσης, επισκευές  µε τσιµεντοκονία ή άλλα ενδεδειγµένα υλικά. 

Ασφαλτικές επαλείψεις είτε εν θερµώ είτε εν ψυχρώ θα εκτελούνται σε επιφάνειες όπως 
στην προηγούµενη παράγραφο και σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του παραγωγού 
των υλικών ως προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθµό των στρώσεων που θα 
εφαρµοσθούν (τουλάχιστον σε δύο στρώσεις). 

 

 
13.4.4.1 Στεγανώσεις µε ασφαλτικά φύλλα 
 
Θα χρησιµοποιηθούν ελαστοµερή ασφαλτόπανα όπως στην παρ. 15.3.10 
περιγράφονται. Τα ασφαλτόπανα που θα διαστρωθούν πρέπει να µην έχουν τραύµατα, 
τσακίσµατα και λοιπά ελαττώµατα, ούτε να έχουν υποστεί αλλοιώσεις από χηµικές (π.χ. 
διαλυτικά) ή φυσικές (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικό κρύο κ.λπ.) προσβολές λόγω 
κακής αποθήκευσης. Ρολά που έχουν αλλοιωθεί θα αποµακρύνονται από το Έργο ή θα 
χρησιµοποιούνται ύστερα από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού κατά το µέρος που 
είναι υγιές. 

Κατακόρυφες στεγανώσεις µε ασφαλτόπανα θα διαστρώνονται πάντοτε προς την 
πλευρά του οικοδοµικού στοιχείου που προσβάλλεται από την υγρασία και το νερό και 
υφίσταται  υδροστατική πίεση, εκτός αν αυτό καθίσταται αδύνατο. 

Κατακόρυφες στεγανώσεις θα κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις από κάτω 
προς τα πάνω µε επικάλυψη της κάτω στρώσης κατά 10 cm από την επάνω στρώση ή 
αντίστροφα ανάλογα µε την αναµενόµενη φορά της υγρασίας. 

Κάθε φύλλο θα επικολλάται σε όλη του την επιφάνεια στον προς στεγάνωση τοίχο µε 
θερµή οξειδωµένη άσφαλτο 100/40 ύστερα από αστάρωµα του τοίχου µε ασφαλτικό 
βερνίκι. 

Τα ασφαλτόπανα από κάτω θα αρχίζουν από το κατώτατο σηµείο του προς στεγάνωση 
τοίχου και θα καταλήγουν τουλάχιστον 15 cm πάνω από το ανώτατο σηµείο που µπορεί 
να προσβληθεί από υγρασία. 
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Στην περιοχή των κατακόρυφων αρµών διαστολής θα επικολλάται πρώτα συνεχής 
κατακόρυφη ταινία πλάτους 30 cm από την κάθε πλευρά του αρµού που θα σχηµατίζει 
ηµικυκλική κατά το δυνατόν προς το βάθος του αρµού υποχώρηση. Στην υποχώρηση 
αυτή θα σφηνώνεται αφρώδες ελαστικό κορδόνι στρογγυλής διατοµής, διαµέτρου ίσης 
προς το εύρος του αρµού. Ακολούθως θα εγκαθίστανται οι κατακόρυφες στρώσεις των 
ασφαλτοπάνων µε αντίστοιχη προς την υποχώρηση ηµικυκλική εξοχή. Τα επάνω και 
κάτω άκρα θα σφραγίζονται µε ασφαλτική µαστίχη εν θερµώ. 

Εναλλακτικά µπορούν να τοποθετούνται στεγανωτικές ταινίες (WATERSTOP) σύµφωνα 
µε το κεφάλαιο 16. 

Τέλος τα ασφαλτόπανα θα προστατεύονται από τις επιχώσεις των σκαµµάτων µε 
γεωύφασµα µη υφαντών πολυεστερικών ινών των 150 gr/m². 

Οριζόντιες στεγανώσεις δωµάτων θα κατασκευάζονται πάντοτε πάνω σε στρώση 
κλίσεων από το ελαφρό σκυρόδεµα της παρ. 15.3.18 µε δύο τουλά-χιστον στρώσεις 
ασφαλτοπάνων. Τα ασφαλτόπανα κάθε στρώσης θα τοποθε-τούνται  εγκάρσια  προς  
τις κλίσεις µε επικάλυψη των φύλλων κατά τη φορά απορροής.  Τα ασφαλτόπανα θα 
διαστρώνονται από το κατώτερο προς το ανώτερο σηµείο. Οι αρµοί της δεύτερης 
στρώσης θα είναι µετατεθειµένοι σε σχέση µε τους αρµούς της πρώτης κατά το µισό 
πλάτος του ασφαλτοπάνου. 

Τα ασφαλτόπανα θα συγκολλούνται µεταξύ τους εν θερµώ µε οξειδωµένη άσφαλτο 
100/40.  Εφ’ όσον δεν τοποθετείται στρώση εκτόνωσης των υδρατµών, η πρώτη 
στρώση δεν θα επικολλάται στο προς στεγάνωση δώµα. Αν από τη µελέτη 
θερµοµόνωσης προκύπτει ότι αναµένονται µεγάλες συµπυκνώσεις υδρατµών τότε θα 
τοποθετούνται εξαεριστήρες ένας τουλάχιστον ανά 30,00 έως 40,00 m² επιφανείας 
δώµατος, κολλητοί στη στεγάνωση και µε πρόσθετη κολλητή φλάντζα από ίδιας 
ποιότητας ασφαλτόπανο που θα γυρίζει προς τα πάνω 15 cm τουλάχιστον από την 
τελική στάθµη του δώµατος. 

Στα περιµετρικά στηθαία του δώµατος, στους τοίχους και λοιπά κατακόρυφα στοιχεία 
που περιβάλλουν βάσεις µηχανηµάτων, απολήξεις ή διελεύσεις σωληνώσεων δικτύων - 
αεραγωγών κ.λπ. τα ασφαλτόπανα θα γυρίζουν προς τα πάνω και θα απολήγουν 15 
cm τουλάχιστον πάνω από την τελική στάθµη του δώµατος. 

Στα γυρίσµατα αυτά τα ασφαλτόπανα θα επικολλώνται σε όλη τους την επιφάνεια στα 
οικοδοµικά στοιχεία µε θερµή οξειδωµένη άσφαλτο 100/40. Η απόληξη των 
ασφαλτοπάνων θα στερεώνεται και µηχανικά µε τυποποιηµένη διατοµή Ζ από 
γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, βιδωτή ανά 0,60 m στο στηθαίο µε 
πλαστικά βύσµατα, ροδέλες και γαλβανισµένες καρφίδες. Ο µεταξύ στηθαίου και 
διατοµής αρµός θα σφραγίζεται µε µαστίχη σιλικόνης. 

‘Oλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει 
να είναι στρογγυλεµένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα 
τοποθετούνται φαλτσογωνιές, ούτως ώστε να δηµιουργεί-ται επιφάνεια υπό γωνία 45°, 
τουλάχιστον 100 mm. Θα χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα µονωτικά όταν 
πρόκειται περί µόνωσης ή τσιµεντοκονία των 600 Kg τσιµέντου όταν πρόκειται περί 
σκυροδέµατος. 

Οι οριζόντιοι αρµοί διαστολής θα κατασκευάζονται µε στηθαία εκατέρωθεν του αρµού 
και τα ασφαλτόπανα θα καταλήγουν σ' αυτά όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Ο 
αρµός των στηθαίων θα σφραγίζεται όπως στο σχετικό κεφάλαιο αναφέρεται και θα 
προστατεύεται µηχανικά µε κουµπωτό φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5 
mm, διατοµής πεπλατυσµένου “Π”. Το µεταλλικό κάλυµµα θα είναι στερεωµένο και στα 
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δύο στηθαία µε κατάλληλα κουµπώµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η κίνηση των 
κατασκευών χωρίς να ξεκουµπώνεται. 

Κατ' αντίστοιχο τρόπο θα διαµορφώνονται και οι αρµοί διαστολής µεταξύ στηθαίων και 
τοίχων, ενώ στις δύο περιπτώσεις θα προστίθεται ελαστοµερέςασφαλτόπανο πάχους 2 
mm  κάτω από τις λαµαρίνες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. 

Οριζόντιοι αρµοί διαστολής, στην περίπτωση που οι επιφάνειες που στεγανώνονται 
είναι συνεπίπεδες και δεν επιτρέπεται η κατασκευή στηθαίων, θα κατασκευάζονται ως 
εξής : 

Στην περιοχή του αρµού διαστολής και αφού ο αρµός σφραγισθεί όπως στο σχετικό 
κεφάλαιο αναφέρεται, θα επικολλάται πρώτα συνεχής οριζόντια ταινία πλάτους 30 cm 
που θα σχηµατίζει ηµικυκλική κατά το δυνατόν προς το βάθος του αρµού υποχώρηση. 
Στην υποχώρηση αυτή θα σφηνώνεται συµπιεστό υλικό (π.χ. πολυστερίνη χαµηλής 
πυκνότητας). Ακολούθως θα τοποθετούνται πέντε επάλληλες οριζόντιες στρώσεις 
ασφαλτοπάνων µε αντίστοιχη προς την υποχώρηση ηµικυκλική. Από τις πέντε 
στρώσεις, οι δύο θα είναι συνέχεια των στρώσεων του δώµατος και θα σταµατούν στα 
άκρα του αρµού και οι υπόλοιπες τρεις θα είναι πρόσθετα φύλλα πλάτους 50 cm που 
θα υπερκα-λύπτουν τον αρµό και θα εµπλέκονται ανάµεσα στις δύο αρχικές στρώσεις. 
Μεταξύ των φύλλων αυτών θα τοποθετείται και αφρώδες  ελαστικό κορδόνι. 

Όλες οι στεγανοποιητικές µεµβράνες θα προστατεύονται µε µόνιµη ελεύθερη στρώση 
σε όλη τους την έκταση και τα κατακόρυφα γυρίσµατα από τις επόµενες στρώσεις µε το 
υλικό της παρ. 15.3.14 (γεωύφασµα). 

Στόµια υδρορροών, εξαεριστήρων, κολλάρων διέλευσης αγωγών κ.λπ. θα στε-
ρεώνονται στα οικοδοµικά στοιχεία µε µηχανικό τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι 
απαιτούµενες µηχανικές αντοχές.  Επ' αυτών θα επικολλούνται τα ασφαλτόπανα και θα 
τοποθετούνται σχάρες και λοιπά εξαρτήµατα. 

Στις περιοχές των στοµίων των υδρορροών, µεταξύ των ασφαλτοπάνων θα 
παρεµβάλονταιταρατσοµόλυβα πάχους 3 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. 

‘Oλες οι κολλήσεις θα ελέγχονται προσεκτικά προ της εφαρµογής οποιασδήποτε 
επόµενης στρώσης. 
 
 
13.4.5 Στρώσεις κλίσεων 
 
Στρώσεις κλίσεων απορροής από ελαφρά σκυροδέµατα της παρ. 15.3.18. Οι στρώσεις 
αυτές θα κατασκευάζονται σε όλες τις οριζόντιες µονώσεις δωµά-των. Το ελάχιστο 
πάχος στρώσης θα είναι 5 cm. Οι επιτυγχανόµενες κλίσεις θα είναι 2-3%. 

Κατά τη διάστρωση των ελαφρών σκυροδεµάτων θα κατασκευάζονται αρµοί διαστολής 
µεταξύ της στρώσης των κλίσεων και των διαφόρων κατακόρυφων στοιχείων των 
δωµάτων. Επίσης αρµοί διαστολής θα αφεθούν στη στρώση των ελαφρών 
σκυροδεµάτων ανά 50 m². Οι αρµοί θα έχουν πλάτος 2 cm, θα διαµορφωθούν µε 
συµπιεστό υλικό, π.χ. πολυστερίνη χαµηλής πυκνότητας και θα σφραγισθούν µε 
ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη. 

Η άνω επιφάνεια των στρώσεων θα διαµορφωθεί οµαλή και επίπεδη ώστε να 
διαστρωθεί η υγροµόνωση. 

Τυχόν σαθρές, εύθριπτες, κούφιες, ρηγµατωµένες και γενικά άστοχα κατα-σκευασµένες 
στρώσεις κλίσεων θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 
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13.4.6 Στρώσεις  επικάλυψης - Μόνωση στεγών 
 
Όλες οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής και µε τρόπο ώστε να µηδενίζεται η περίπτωση εισόδου υγρασίας 
µέσα στις στρώσεις. 

Η στεγάνωση πρέπει να γίνει από το “µέτωπο προσβολής”, δηλαδή από την πλευρά 
που µπαίνει το νερό ή η υγρασία στην κατασκευή, δηλαδή στην υψηλότερη δυνατή 
στάθµη. 

Στην περίπτωση που θα γίνει χρήση οργανικών στεγανωτικών υλικών (πρόβληµα 
γηρασµού), θα πρέπει να προστατεύονται από τις διαβρωτικές επιδράσεις της 
ατµόσφαιρας, της ηλιακής ακτινοβολίας ή των εναλλαγών της θερµοκρασίας. 

Πριν την οποιαδήποτε εφαρµογή θα πρέπει η επιφάνεια εφαρµογής (ξύλινο πέτσωµα) 
να καθαρίζεται µε πολύ επιµέλεια και να αποµακρύνεται κάθε υπόλειµµα παλαιότερων 
επαλείψεων, χρωµατισµών, κηλίδων, λιπαρών σωµάτων κ.λπ., µε στόχο τη δηµιουργία 
µιας τελείως ξερής, καθαρής και οµαλής επιφάνειας εφαρµογής. 

Τα υλικά στεγανοποίησης που θα περιέχει η µελέτη θα ακολουθούν πιστά τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την 
εφαρµογή.  Παράγοντες που πρέπει να συνυπολογισθούν για την επιλογή του 
υγροµονωτικού υλικού θα είναι : 

α. το κόστος του, 
β. η ευκολία τοποθέτησής του, σε συνδυασµό και µε την κατασκευαζόµενη κλίσης της 

επιφάνειας εφαρµογής, 
γ. οι υγροµονωτικές του ικανότητες, 
δ. η µηχανική του αντοχή, 
ε. η αντοχή του σε υψηλές θερµοκρασίες και η αντοχή του στη φωτιά. 
 
 
13.4.7 Προστασία 
 
Θερµοµόνωση και υγροµόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα µε τις λοιπές στρώσεις 
των κατασκευών έτσι ώστε να είναι διαρκώς προστατευµένες από µηχανικές κακώσεις, 
προσβολή από την ηλιακή ακτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύµητες 
επιδράσεις. 

Οι εν θερµώ κολλήσεις θα εκτελούνται µε κατάλληλες συσκευές ώστε τα υλικά να µην 
καίγονται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και θερµοκρασία περιβάλλοντος 

µεγαλύτερη των +5°C. 

Τα συγκολλούµεναασφαλτόπανα θα είναι καθαρά και στεγνά.  Όµοια καθαρές, στεγνές 
και γερές θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα. 

Κυκλοφορία ανθρώπων, µονότροχων και λοιπών αµαξιδίων, εναπόθεση υλικών, 
ανέγερση ικριωµάτων κ.λπ. πάνω σε στεγανοποιητικές µεµβράνες απαγορεύονται, 
εκτός αν η στεγάνωση προστατευθεί µε ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφανείας και 
πάχους στα υπόψη σηµεία, παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Λεκάνες υδρορροών, στόµια και υδρορροές θα τοποθετούνται µε µεγάλη προσοχή και 
επιµέλεια έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα θα 
περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίµετρο των λεκανών και 
στοµίων υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος. 
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Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ασφαλείας και πρόσθετου αερισµού και φωτισµού κατά την 
εκτέλεση των εργασιών εσωτερικής µόνωσης σε κλειστούς χώρους. 

Εργασίες επιφανειών µονώσεων θα εκτελούνται µόνο κάτω από ήπιες καιρικές 
συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των υλικών. 

Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα, αυτά θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν όλους 
τους όρους ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές. 
 
 
13.4.8 Εγγύηση 
 
Ο Ανάδοχος παραµένει απόλυτα υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία του 
αντικειµένου του Κεφαλαίου αυτού για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την 
Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη έγγραφη εγγύηση στεγανότητας, ποιότητας 
υλικών και ποιότητας εργασίας για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την Προσωρινή 
Παραλαβή του Έργου. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει το συνολικό αντικείµενο 
θερµοµονώσεων και στεγανώσεων δωµάτων του Κεφαλαίου αυτού. 

Τα δώµατα νοούνται σαν προσωρινά παραληφθέντα χωρίς την παράδοση της 
παραπάνω εγγύησης. ∆ιευκρινίζεται ότι η διατύπωση της παραπάνω εγγύησης θα γίνει 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Εργοδότη και θα είναι χωρίς όρους και περιορισµούς. 
 
 
13.5 ΑΝΟΧΕΣ 
 
Καµία ανοχή ως προς τη φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές). 

Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας των στρώσεων µε ευθύγραµµο κανόνα 3,00 m 
κατά οποιαδήποτε διεύθυνση όχι µεγαλύτερη από 5 mm.  Ειδικά για την περιοχή των 
λεκανών και των στοµίων υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη 
από 3 mm. 
13.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Θα προσκοµισθούν δείγµατα 200x300 mm ή ένα τεµάχιο από όλα τα υλικά και κάθε 
διαθέσιµη πληροφορία για αυτά από τον κατασκευαστή τους, καθώς και πιστοποιητικά 
ελέγχου ιδιοτήτων και ποιότητας προκειµένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά τους 
και να εγκριθεί η χρήση τους. 

Θα κατασκευασθούν επιφάνειες δειγµάτων τουλάχιστον 10 m².  Η µελλοντική εργασία 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε το εγκριθέν πρότυπο.  Το δείγµα θα είναι πλήρες και θα 
περιλαµβάνει στερεώσεις, συνδέσεις κ.λπ. 

Σε όλα τα δώµατα θα γίνουν δοκιµές στεγανότητας παρουσία της Επίβλεψης. 
 
 
 
14. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
 
 
14.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται τα τελειώµατα αρµών διαστολής των κτιρίων, 
δηλαδή η σφράγιση και η επιστέγασή τους. 
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14.2 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όλοι οι αρµοί θα αντιµετωπισθούν µε σύστηµα ενός κατασκευαστικού οίκου ως προς 
την επιστέγαση, και ως προς τη σφράγιση από κατασκευαστικό οίκο ειδικευµένο στην 
κατασκευή υλικών σφράγισης. Και οι δύο οίκοι θα είναι µεγάλης εµπειρίας. 
 
 
14.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
14.3.1 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών 
 
Τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών θα πληρούν τους ακόλουθους γενικούς 
όρους : 

- Να διατηρούν ελαστικότητα και καλή πρόσφυση κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες και για µακρό χρόνο. 

- Να εµποδίζουν τη διείσδυση ύδατος στους αρµούς. 

- Να µην εκρέουν από τους αρµούς υπό την επίδραση των υψηλότερων 
θερµοκρασιών και να µη χάνουν την ελαστικότητά τους και γίνονται εύθραυστα 
στις χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

- Να έχουν οµοιογενή σύσταση και να µην αφήνουν ασυνέχειες ή κενά αέρα µέσα 
στους αρµούς. 

- Έλεγχος: Τα υλικά πρέπει να έχουν δοκιµασθεί από αναγνωρισµένο    εργαστήριο. 

Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και για όλες τις θέσεις όπου χρησιµοποιούνται 
σφραγιστικές µαστίχες, όπως απολήξεις (εγκοπές) µονώσεων στηθαίων, κ.λπ. 

Η παράδοση των µαστιχών θα γίνεται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις κατάλληλες 
ενδείξεις και θα αποθηκεύονται σε συνθήκες µέσα στα επιτρεπτά όρια. 

Η παράδοση των αρµοκαλύπτρων θα γίνεται µε προστατευτικό χαρτί για κάθε διατοµή ή 
σύνολο και θα αποθηκεύονται σε οριζόντιες θέσεις. 
14.3.1.1 Υλικά πλήρωσης αρµών 
 
Τα υλικά πλήρωσης αρµών διαστολής θα είναι από εύκαµπτο συµπιεζόµενο υλικό, 
όπως π.χ. κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου µε κλειστές κυψέλες. Οι διαστάσεις του 
θα είναι τέτοιες ώστε να επαρκούν για την πλήρωση του αρµού χωρίς να εµποδίζουν τη 
συστολή του, ούτε να εξαρµώνονται κατά τη διαστολή του.  Θα έχουν την αντοχή στον 
χρόνο, την υγρασία και τις λοιπές µηχανικές, χηµικές και άλλες συνθήκες υπό τις οποίες 
θα χρησιµοποιηθούν και θα είναι αδρανή έναντι των υλικών σφράγισης των αρµών. 
 
 
14.3.1.2 Υλικά σφράγισης αρµών 
 
Τα άµορφα υλικά σφράγισης κατακόρυφων και οριζόντιων αρµών διαστολής θα είναι 
κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, όπως π.χ. µαστίχες µε βάση τη 
θειόκολλα ή την πολυουρεθάνη ή τη σιλικόνη, ή τα πολυσουλφίδια.  Θα έχουν µεγάλη 
πρόσφυση στα οικοδοµικά υλικά ένθεν και εκείθεν του  αρµού διαστολής, θα 
παραµένουν διαρκώς εύκαµπτα και ελαστικά ώστε να παραµορφώνονται χωρίς να 
σκίζονται ή να αποκολλώνται από τα οικοδοµικά στοιχεία και να παρακολουθούν τις 



- 100 - 

κινήσεις των αρµών, θα αντέχουν στην υγρασία, τις συνήθεις θερµοκρασιακές 
διακυµάνσεις, την ηλιακή ακτινοβολία, τα συνήθη µέσα και µηχανικές κακώσεις, θα είναι 
αδρανή έναντι των υλικών πλήρωσης των αρµών και δεν θα χρωµατίζουν (λεκιάζουν-
ποτίζουν) τα οικοδο-µικά στοιχεία όπου κολλώνται. Τέλος δεν θα περιέχουν πτητικά 
συστατικά και µετά την πήξη τους θα παραµένουν αδρανή και ελαστικά. 

Μορφοποιηµένα υλικά σφράγισης από ειδικές συνθετικές εύκαµπτες διατοµές θα 
συγκεντρώνουν τις ιδιότητες της προηγούµενης παραγράφου. 

 

 
14.3.2 Αρµοκάλυπτρα 
 
Τα αρµοκάλυπτρα οριζόντιων ή κατακόρυφων αρµών διαστολής θα είναι τυποποιηµένα, 
βιοµηχανικά κατασκευασµένα, σύνθετα από διατοµές ανοδιωµένου αλουµινίου, 
ανοξείδωτου χάλυβα και εύκαµπτου PVC ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού.  Θα 
είναι µόνιµα στερεωµένα και θα ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναµενόµενες 
κινήσεις των αρµών διαστολής που καλύπτουν. Γενικά θα αντέχουν τις πιθανές  
µηχανικές και χηµικές κακώσεις. Τα εύκα-µπτα µέρη καθώς και όσα υπόκεινται σε 
φθορά θα µπορούν να αντικατασταθούν επί τόπου µε τη µεγαλύτερη ευκολία. Τα 
αρµοκάλυπτρα δαπέδων θα έχουν και την απαιτούµενη αντοχή για το κατά περίπτωση 
είδος  κυκλοφορίας. Τέλος τα αρµοκάλυπτρα θα είναι γωνιακά ή επίπεδα ανάλογα 
πάντοτε µε τη θέση  του αρµού διαστολής. 

Αρµοκάλυπτρα αρµών διαστολής σε ειδικές θέσεις, όπως π.χ. στα δώµατα, 
προδιαγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο µαζί µε τις άλλες συναφείς κατασκευές 
(µονώσεις). 
 
 
 
14.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
14.4.1 Γενικά 
 
Όλοι οι διαµορφωµένοι στα κτίρια αρµοί θα ελεγχθούν, θα καθαρισθούν και θα 
αποκατασταθούν πλήρως. Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί αφού προηγουµένως εγκριθεί 
η µέθοδος που θα ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς επίσης και 
αφού κατασκευασθούν δείγµατα παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Αρµοί διαστολής που συµπίπτουν κατά µήκος µε διαχωριστικούς τοίχους θα 
καλύπτονται  µε διπλό τοίχο εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στα σχέδια  της 
µελέτης. 

Αρµοί διαστολής δαπέδων θα σφραγίζονται µε τα κατάλληλα υλικά πλήρωσης και 
σφράγισης (κορδόνι και µαστίχη) ή εύκαµπτα ελαστικά φύλλα σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή. 

Αρµοί διαστολής τοίχων σε χώρους µε υψηλό ποσοστό υγρασίας και χρήση νερού, 
όπως π.χ. χώροι υγιεινής, θα σφραγίζονται απαραίτητα µε τα κατάλληλα υλικά 
σφράγισης. 

Αρµοί διαστολής δωµάτων θα σφραγίζονται απαραίτητα µε τα κατάλληλα υλικά 
πλήρωσης και σφράγισης. 

Τα αρµοκάλυπτρα θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται όπως περιγράφεται 
παρακάτω και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών τους. 
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Αρµοκάλυπτρα σε κατασκευές ψαθυρές ή χαµηλής αντοχής θα στηρίζονται σε ειδικές 
για τον σκοπό αυτό ψευτόκασες ή µε τη βοήθεια παρεµβληµάτων από σκληρό PVC. 

Αρµοί διαστολής υπό το έδαφος πρέπει να διαµορφώνονται και να σφραγίζονται έτσι 
ώστε αποδεδειγµένα να αντέχουν στην υπάρχουσα ή τυχόν δηµιουργούµενη 
υδροστατική πίεση από υπόγεια νερά και σύµφωνα µε το κεφάλαιο 15. 

Ταινίες στεγανώσεων αρµών (WATER STOP) θα τοποθετούνται πριν από την έγχυση 
του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών και λοιπών εργασιών θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση των αρµών διαστολής καθαρών και ανοικτών σε 
όλη την έκταση. Αρµοί που τυχόν έχουν καλυφθεί από περισσεύµατα υλικών, 
κονιαµάτων κ.λπ. θα καθαρίζονται πάντοτε µετά το τέλος κάθε επί µέρους εργασίας. 

Αρµοί διαστολής µπορούν να γεµίζουν, για τη διατήρησή τους µόνο, µε συµπιεστά 
εύκαµπτα υλικά που θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα κατά την εκτέλεση των κύριων 
εργασιών για τη διαµόρφωσή τους. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των τελειωµάτων αρµών διαστολής 
από φθορές λόγω κυκλοφορίας και επόµενες εργασίες. 
 
 
 
14.4.2 Προετοιµασία 
 
Πριν από τη σφράγιση ή επιστέγαση των αρµών θα προηγείται επιµεληµένος 
καθαρισµός των πλευρικών επιφανειών και της περιοχής. Όπου απαιτείται, θα 
διευρύνεται το πλάτος του αρµού, προκειµένου να είναι σταθερό σε όλο το µήκος. 

Η τοποθέτηση των διατοµών της επιστέγασης των αρµών θα γίνεται πριν την 
κατασκευή των τελειωµένων δαπέδων και θα λαµβάνονται απόλυτα οι απαιτούµενες 
αλφαδιές για να αποτελέσουν οδηγούς διάστρωσης. Το ίδιο ισχύει και για αρµούς 
τοίχων (περίπτωση επιχρισµάτων). Όλες οι στηρίξεις θα γίνονται µε µικροϋλικά και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των αρµοκαλύπτρων. 
 
 
14.4.3 Σφράγιση αρµών διαστολής 
 
Οι αρµοί διαστολής του κτιρίου όπου προβλέπεται σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 
θα πληρωθούν µε αφρώδη υλικά της παρ. 13.3.2 και θα σφραγισθούν µε µαστίχες της 
παρ. 13.3.8. 

Τα υλικά πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συµπιεστά, να µην εµποδίζουν την 
κίνησή τους, και να µην επικολλούνται στα υλικά σφράγισης. Πρέπει να συµπιέζονται 
µέσα στον αρµό κατά 25-30%. 

Οι παρειές του αρµού πρέπει να είναι υγιείς, ανθεκτικές, στεγνές, καθαρές και 
απαλλαγµένες από λάδια κ.λπ. Η σφράγιση του αρµού πρέπει να γίνει σε βάθος 
τουλάχιστον ίσο προς το µισό του πλάτους του, και όχι λιγότερο από 10 mm.  

Για καλύτερη πρόσφυση, πριν από την εφαρµογή των υλικών σφράγισης, απαιτείται 
επάλειψη των παρειών του αρµού µε ειδικό αστάρι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. 
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Στους διατµητικούς αρµούς, ο συντελεστής προσαρµοστικότητας των υλικών σφράγισης 
πρέπει να είναι υπερδιπλάσιος, λόγω των διατµητικών τάσεων που αναπτύσσονται. 
 
 
14.4.4 Επιστέγαση αρµών διαστολής 
 
Οι αρµοί σε όλο το κτίριο θα καλύπτονται, εφ’ όσον καθορίζεται έτσι από τη µελέτη, µε 
αρµοκάλυπτρα σύνθετα από ανωδειωµένο αλουµίνιο και ελαστικό, τα οποία θα 
εξασφαλίζουν και υδατοστεγανότητα. 

Σε περίπτωση που η στατική µελέτη επιβάλλει αρµούς µεγαλύτερου πλάτους, θα 
χρησιµοποιούνται ίδια αρµοκάλυπτρα, τα οποία θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη 
αφοµοίωση των µετατοπίσεων. 

Τα τυχόν ζητούµενα αρµοκάλυπτρα δαπέδου θα πρέπει να µην προεξέχουν από την 
τελική στάθµη του δαπέδου, προς αποφυγή κραδασµών των κινούµενων αντικειµένων, 
το ελαστικό παρέµβυσµά τους να είναι λείο χωρίς εγκοπές και να παραλαµβάνουν τις 
συστολοδιαστολές. 

Τα αρµοκάλυπτρα των εσωτερικών τοίχων εφ’ όσον ζητούνται από τη µελέτη θα είναι 
οµοιόµορφης µορφής µε των δαπέδων, ως προς το χρώµα και τη µορφή των εµφανών 
τους σηµείων. 

Σε όσα σηµεία υποδειχθεί από την Επίβλεψη, παρόλο που τα αρµοκάλυπτρα θα 
προσφέρουν υδατοστεγανότητα, θα γίνει πρόσθετη σφράγιση των αρµών µε 
σφραγιστική µαστίχη. Πριν από τη σφράγιση θα προηγηθεί τοποθέτηση κατάλληλου 
υλικού υπόβασης, το οποίο θα προσδιορίζει το πάχος της σφράγισης µε µαστίχη, σε 
αναλογία πλάτους προς βάθος 1,5:1. 

Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής των παραπάνω υλικών θα εφαρµόζονται οι οδηγίες των 
κατασκευαστικών οίκων. 
 
 
14.4.5 Αρµοί διαστολής στηθαίων-δωµάτων 

Αρµοί διαστολής στα δώµατα ή στα στηθαία των δωµάτων θα σφραγισθούν µε µαστίχες 
της παρ. 13.3.8.  Η επικάλυψη των αρµών στα επίπεδα δώµατα θα γίνει σύµφωνα µε 
όσα περιγράφονται στην παρ. 13.4.4 (στεγάνωση). 
 
 
14.5 ΑΝΟΧΕΣ 

Σε σχέση µε τις σε άµεση επαφή κατασκευές καµία ανοχή. 
 
 
14.6 ∆ΟΚΙΜΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακα 1:1 για την επίλυση όλων 
των περιπτώσεων αρµών του Έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Περιγραφής. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη κατάλογο και δείγµατα υλικών σφράγισης µε τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά και δείγµατα αρµοκάλυπτρων µήκους 30 cm, τοποθετηµένα 
σε αντίστοιχα υλικά κατά περίπτωση αρµού.  Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να 
απαιτήσει την κατασκευή δοκιµίων στους πραγµατικούς αρµούς του Έργου, µήκους 
1,00 m για κάθε περίπτωση. 
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Όλα τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Τα 
υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες 
τεχνικές πληροφορίες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και των λοιπών 
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. 
 
 
15. ΝΕΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
Τα προκατασκευασµένα φυλάκια θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικά στοιχειά 
ακλουθώντας την παρακάτω περιγραφή. 
 
Περιγραφή: 
 
 Εξωτερικοί τοίχοι και οροφή 
 
Οι εξωτερικοί τοίχοι και η οροφή από θερµοµονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης 
αποτελούµενα από δύο ελαφρός διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης και βαµµένης 
λαµαρίνας, πάχους 0,5 mm , βαµµένα αµφίπλευρα και µόνωση πολυουρεθάνης πάχους 
50mm. Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σύνθετη κατασκευή 
λεπτότοιχων γαλβανισµένων διατοµών βαρέως τύπου, βαµµένων, το δε δάπεδο φέρει 
ενισχυµένες διατοµές από χαλυβδοέλασµα. 
 
Φέρων οργανισµός 
 
Ο φέρων οργανισµός των οικίσκων είναι µεταλλικός από λεπτότοιχες διατοµές ψυχρής 
εξέλασης ελάχιστου πάχους 2mm. Αποτελείται από υποστυλώµατα, δοκούς, διαδοκίδες 
κλπ µε σαφή στατική λειτουργία, όπως προβλέπει η µελέτη που εκπονείται και είναι 
ικανός να παραλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις, τόσο κατά τη χρήση του, όσο και κατά 
την ανύψωση και µεταφορά. 
 
Βάση  
 
Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιµετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατοµών 
ελάχιστου πάχους 2.5 mm, ενδιάµεσες διαδοκίδες- παράλληλα µε τη µικρή πλευρά της 
µονάδος µε µέγιστη απόσταση µεταξύ των διαδοκίδων τα 50cm η αυτοφερόµενα 
χαλύβδινα φύλλα ελάχιστου πάχους 1,25mm. Η κατασκευή είναι άκαµπτη χωρίς 
παραµορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάµψης.  
 Κατά το σχεδιασµό της βάσης λαµβάνεται υπόψη ότι η έδραση της µονάδος δεν 
θα είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος αλλά θα στηρίζεται σε 4 ή 6 τουλάχιστον σηµεία τα 
οποία θα εξέχουν κατά 5cm κάτωθεν της Βάσης (ποδαράκια). Τα ποδαράκια που 
εξέχουν κάτωθεν του οικίσκου είναι διαµορφωµένα κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε δάπεδο ή βάσεις από 
σκυρόδεµα.  
 
 
 
Κουφώµατα  
 
Οι οικίσκοι, θα φέρουν πόρτες, παράθυρα, ανοίγµατα εξαερισµού κλπ.  
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Εξωτερικά κουφώµατα  
 
Κατασκευάζονται από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα 
συνδέονται µε τα πλευρικά πανέλα µε πρόσθετη ψευτόκασα πάνω στην οποία 
στερεώνεται η κάσα των κουφωµάτων. Οι ψευτόκασες είναι από διαµορφωµένες 
γαλβανισµένες διατοµές πάχους 2mm και σχηµατίζουν στην περίµετρο του ανοίγµατος 
προεξέχουσα διακοσµητική κορνίζα.  
Η στήριξη των κασωµάτων των κουφωµάτων στης ψευτόκασες γίνεσαι µε ανοξείδωτους 
κοχλίες. Μπορεί αντί για ψευτόκασα να τοποθετηθούν µεταλλικές διατοµές. Οι πόρτες 
εισόδου θα είναι γυάλινες µε πλαίσιο αλουµινίου. Τα παράθυρα είναι µε διπλούς 
υαλοπίνακες. Η στεγανότητα των κουφωµάτων και η ηχοµόνωση των φύλλων θα 
εξασφαλίζεται µε ελαστικά παρεµβρύσµατα και βουρτσάκια πολυπροπυλενίου. Όλα τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης των profiles είναι από αλουµίνιο και οι βίδες των κουφωµάτων και 
λοιπών συνδέσεων ανοξείδωτες. Τα παράθυρα θα ειαι συρόµενα επάλληλα αλουµινίου 
διαστάσεων βάση σχεδίων  µε διπλά τζάµια. Επιπρόσθετα θα υπάρχουν 
διαµορφωµένες γωνίες σε µορφή τεταρτοκυκλίου επί των οποίων θα τοποθετηθούν 
τµήµατα γαλβανισµένης λαµαρίνας ή υαλοπίνακας κουρµπαριστός. Πόρτες 
εξωτερικές διαστάσεων βάση σχεδίων αλουµινίου µε τµήµα υαλοπίνακα και  επιφάνειες 
από θερµοµονωτικά πάνελ αλουµινίου επίπεδα, µε  µεντεσέδες και χερούλι. 
 
Βασικός εξοπλισµός: 
 
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση µε καλωδίωση µέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια 
τύπου LEGRAND αποτελούµενη από Ηλεκτρολογικό πίνακα (SIEMENS η GEYER) µε 
αυτόµατους ασφαλειοδιακόπτες και Ρελέ διαρροής, Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας 
32(Α), ∆ιπλά φωτιστικά σώµατα φθορισµού 1,20 m 36 WATT, ∆ιακόπτες, πρίζες σούκο 
(στεγανού τύπου), Παροχή κλιµατιστικού και Κλιµατιστικά µηχανήµατα 9000 btu 
τηλεχειριζόµενα, split, ψύξης – θέρµανσης, πλήρως τοποθετηµένα τύπου inverter 
ενεργειακής κλάσης Α .Περιλαµβάνετε πίνακας µε γενικό διακόπτη πίνακας 2*40(Α). 
ενδεικτική λυχνία, γείωση µεταλλικού σκελετού, αυτόµατη ασφάλεια 10(Α) για κύκλωµα 
φωτισµού, αυτόµατη ασφάλεια 16(Α) για κύκλωµα πρίζα, αυτόµατο ασφάλειας 16(Α) για 
κλιµατιστική µονάδα, φωτιστικό ασφάλειας µε αυτονοµία 2 ωρών, πολύµπριζο τριών 
θέσεων, τηλεφωνική γραµµή,   
 
 
Πάτωµα 
 
Ξύλινο υγροµονωµένο 18-20 mm επενδυµένο µε ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό δάπεδο 
µεγάλης αντοχής ( 400kg/m2 ) 
 
 
Λοιπά τεχνικά στοιχεία: 
 
Αντοχή σε φορτίο χιονιού 60 kg/m2 
Αντοχή σε φορτίο ανέµου 85 kg/m2 
Αντοχή δαπέδου 200 kg/m2 
Αντοχή σε σεισµό, πρακτικά ανθεκτικά σε κάθε σεισµό 
Αντίσταση σε φωτιά, ο αφρός πολυουρεθάνης είναι αυτοσβεννόµενος, κλάση Β2 ή 
καλύτερο κατά DIN 4102 
Περιλαµβάνονται σηµεία ανάρτησης 
Περιµετρικά ορίζονται υδρορροή και µια κατακόρυφη 
Χρώµα σκελετού : Ral 7012/γκρί 
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Χρώµα εξωτερικών τοιχίων: Silver Metallic 
Χρώµα εσωτερικών τοιχίων: RAL9002/ Λευκό 
Χρώµα κουφωµάτων: RAL9002/ Λευκό 
Πόρτα αλουµινίου µε κλειδάκια ασφαλείας 
Μηχανισµός ακινητοποίησης πόρτας 
Υαλοπίνακες διπλοί µε εξωτερικ triplex 
Επίσης θα περιλαµβάνετε εσωτερικός πάγκος εργασίας, εξωτερική µεταλλική επιφάνεια 
πάγκου 
 
Παρατηρήσεις: 
Οι θέσεις για τις εξωτερικές πόρτες, τα παράθυρα, τους φεγγίτες θα ακολουθήσουν τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια και µπορούν να µετατραπούν κατόπιν συνεννοήσεως. 
 
 
 
16. ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
 
 
16.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου των πασσάλων , του αγκαθωτού σύρµατος 
,συρµατοπλέγµατος των γαλβανισµένων συρµάτων ενίσχυσης και λοιπών υλικών. 
Επίσης προβλέπετε η δαπάνη προσέγγισης εκσκαφής των οπών θεµελίωσης , 
διευθέτηση της στάθµης του εδάφους στην θέση τοποθέτησης της περίφραξης , 
αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή 
χρησιµοποίηση σύµφωνα µε την µελέτη, τοποθέτηση όλων των υλικών µεταξύ τους και 
στο έδαφος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, έστω και αν δεν 
περιγράφετε στο έργο ρητά, αλλά που απαιτητέ για την πλήρης και έντεχνη περαίωση 
της κατασκευής, περιλαµβάνετε επίσης ανοιγµένα η δαπάνη των φθορών των 
ανοµοιώσεων των αντηρίδων σύµφωνα µε τα σχεδία και την έντεχνη κατασκευή σε 
έδαφος οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης.  του εδάφους στην θέση 
τοποθέτησης. 
 
 
16.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η περίφραξη θα αποτελείται από: 
1. Πασσάλους από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διατοµής Φ60,3mm πάχος 
τουλάχιστον 4mm, συνολικό µήκος 3.00µ. από τα οποία τα 50cm  του άνω άκρου θα 
είναι κεκαµµένα µε κλίση 45ο προς την εσωτερική πλευρά της ασφάλτου-
τσιµενταυλάκου. Στο τµήµα των 50cm ο πάσσαλος θα είναι τρυπηµένος κατά την 
διάµετρο τους µε τρεις τρύπες διαµέτρου 10mm και θα έχει άνω γαλβανισµένη 
µεταλλική τάπα στο άνω τµήµα της για στεγανότητα. Επί του εδάφους θα είναι 
στερεωµένοι µε θεµέλιο διαστάσεων µxπxβ=35x35x50 από άοπλο σκυρόδεµα. Η 
αποστάσεις των πασάλων θα είναι κατά µέγιστο 2,00µ.το βάθος έµπηξης του εντός του 
θεµελίου θα είναι της τάξεως των 50cm περίπου. 
2. Ο πρώτος, ο κάθε τέταρτος και ο τελευταίως θα ενισχύεται µε αντηρίδα από 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διατοµής Φ60,3 ίδιας διατοµής µε τον στυλό υπό γωνίας 
30ο περίπου και θα συνδέετε µε αυτών σε ύψος 1,00µ.απο την άνω παρειά του 
θεµελίου και σε απόσταση 1µ από την κατακόρυφη του πασσάλου. Η συνδέεται µε 
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δακτύλιο και βίδα πάχους 12mm µε παξιµάδι πάχους 9mm. Η διαστάσεις του θεµέλιου 
στα σηµεία της έδρασης της αντηρίδας θα είναι µxπxβ=35x35x50. 
3. Σύρµα Νο 13(διάµετρο 2mm) διπλό αγκαθωτό µε ακίδες ανά 5cm κατά µέγιστο µ 
γαλβανισµένο και τοποθετηµένο στο κεκαµµένο άνω τµήµα σε δυο ίσον αποστάσεων 
µεταξύ τους. Το σύρµα Νο 13 θα προσδένετε στους πάσσαλους µέσα από της τρύπες 
του. 
4. Για την ενίσχυση της στερεώσεως του συρµατοπλέγµατος θα τοποθετηθούν σε 
χιασµό µεταξύ των στύλων και από τα άκρα τους γαλβανισµένα σύρµατα Νο19 
διάµετρος 3,4mm. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν τρεις σειρές µε σύρµα γαλβανισµένο 
ίδιου πάχους στο εµφανή ευθύγραµµο τµήµα των 2,50µ. στις θέσεις αρχή , µέση και 
τέλος. 
5. Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα 55 Χ 55 τετράγωνης οπής, Νο 16, ύψους 2,00µ. 
τοποθετηµένο επί των πασσάλων. 

    Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του αγκαθωτού σύρµατος (που θα γίνει ΕΝ 
Θερµό) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210gr/m2  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.1.  Αντικείµενο 

 
Το παρόν Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής αφορά την νέες µονάδες του Συνοριακού 
Σταθµού των Ευζώνων, οι οποίες περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα επέκτασής του, 
ειδικότερα δε αυτές που αποτελούν αντικείµενο της Στατικής Μελέτης, δηλαδή τα κτίρια 
και τους βόθρους. 
Οι, από στατικής άποψης, δευτερεύουσες κατασκευές, όπως µεταλλικές πέργκολες, 
φρεάτια, κανάλια, εξωτερικά δάπεδα κτλ., περιγράφονται στις λοιπές Μελέτες 
(Αρχιτεκτονικές και Η/Μ). Η διαδικασία κατασκευής τους και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν (σκυροδέµατα, διατάξεις όπλισης κτλ.) θα πρέπει να είναι απόλυτα 
συµβατά µε τις προδιαγραφές και την όλη φιλοσοφία της Στατικής Μελέτης, χωρίς αυτό 
να τεκµηριώνει οποιαδήποτε απαίτηση για τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει έγκαιρα να 
ζητήσει από την Επίβλεψη τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις.  
Ορισµένες γενικές πληροφορίες που αξίζουν ειδικής αναφοράς για την καλύτερη 
κατανόηση των συνθηκών και των απαιτήσεων του έργου, είναι οι εξής: 
1. ∆εδοµένης της συνθετότητας της συγκεκριµένης εργολαβίας, κρίνεται απαραίτητο 

για τη σωστή υλοποίηση και προγραµµατισµό των εργασιών οι Μελέτες, δηλαδή 
Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υδραυλική, να µην 
αναγιγνώσκονται σε κανένα στάδιο ανεξάρτητα, αλλά πάντοτε σε συνδυασµό µεταξύ 
τους. 

2. Στην περιοχή του έργου διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2006 Γεωτεχνική Έρευνα από 
το εργαστήριο της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε, το υπόβαθρο του εδάφους κάτω 
από τις στάθµες θεµελίωσης των κατασκευών εµφανίζει τις παρακάτω 
διαστρωµατώσεις, όλες µε πολύ ικανοποιητικά µηχανικά χαρακτηριστικά: 

• 1η στρώση, πάχους ≈ 2,50m: Κροκαλοπαγή, διάφορης πετρολογικής σύστασης. 

• 2η στρώση, πάχους 3,00m: Πολύ στριφρή αµµώδης άργιλος 

• 3η στρώση, πάχους ≈ 7,50m: Κερµατισµένο βραχώδες υπόστρωµα γνευσίου. 
Ο υπόγειος ορίζοντας καταγράφηκε σε µέσο βάθος περίπου 5,00m, σαφώς πιο χαµηλά 
δηλαδή από τις στάθµες θεµελίωσης των κατασκευών, οπότε δεν υπεισέρχεται ως 
παράµετρος στο σχεδιασµό τους. 
 
3. Η Στατική Μελέτη περιορίζεται στις επιχώσεις των ορυγµάτων των θεµελίων, τα 

οποία πληρούνται τα χώµατα της εκσκαφής ή µε θραυστά αµµοχάλικα, µε µόνη 
εξαίρεση την ολική επανεπίχωση του νέου βόθρου στο συγκρότηµα των τουαλετών 
εισόδου, όπου χρησιµοποιούνται και επιλεγµένα προϊόντα χοντροκόκαλα πλυµένα. 
Οι λοιπές χωµατουργικές εργασίες περιγράφονται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

∆ιευκρινίζεται ότι, όπου δεν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια, για τα πρανή των 
ορυγµάτων θεωρήθηκε κατ' αρχή επαρκής µία συµβατική κλίση: b/h=1/3, ενώ δόθηκε 
ένα περιθώριο εκσκαφής εξωτερικά των κατασκευών ίσο προς 0,60m. Οπωσδήποτε 
όµως, τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και η αναγκαιότητα σταθεροποίησης του πυθµένα 
εκσκαφής, θα οριστικοποιούνται σε κάθε θέση από την Επίβλεψη ανάλογα µε τις 
εκάστοτε τοπικές συνθήκες κατά το χρόνο εκτέλεσης των χωµατουργικών εργασιών. 
4. Όλα τα δάπεδα των κτιρίων έχουν πάχος 0,15m και διαστρώνονται µε σκυρόδεµα 

ποιότητας [C16/20], οπλίζονται δε µε πλέγµατα πάνω και κάτω. Τα δάπεδα των 
εξωτερικών χώρων, εάν δεν περιγράφονται ειδικά στα σχέδια, οπλίζονται οµοίως, 
αλλά έχουν πάχος 0,15m και κατασκευάζονται µε σκυρόδεµα [C16/20]. 

5. Ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα, τόσο για τον προγραµµατισµό των εργασιών, όσο και την 
εξασφάλιση της οµαλής διαχρονικής συµπεριφοράς του έργου, αποτελεί η ελάχιστη 
ηλικία που θα πρέπει να έχει το σκυρόδεµα των κατασκευών πριν την επιφόρτισή 
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του, ή την επένδυση, επίστρωση και επεξεργασία του µε τα υλικά που προβλέπονται 
από την Αρχιτεκτονική Μελέτη. ∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού των παραµέτρων 
που υπεισέρχονται, όπως καιρικές συνθήκες, µορφολογία δοµηµάτων, είδος και 
διαδικασία εφαρµογής κτλ., δεν είναι δυνατός ο εξ' αρχής καθορισµός όλων των 
πιθανών περιπτώσεων. Κατά συνέπεια θα πρέπει το ζήτηµα αυτό να 
αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση από την Επίβλεψη, σε συνδυασµό και µε τα 
σχετικά στοιχεία που θα προσκοµίσει µε ευθύνη του ο Ανάδοχος από τους εκάστοτε 
προµηθευτές των υλικών των τελειωµάτων. 

 
 
1.2.  Υλικά 
 
Τα χαρακτηριστικά των δοµικών υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο 
αναπτύσσονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στη συνέχεια παρατίθενται 
ορισµένες επεξηγήσεις αναφορικά µε τις θέσεις εφαρµογής και τις ποιότητες των υλικών 
του φέροντα οργανισµού των κατασκευών και συγκεκριµένα: 

1. Σκυροδέµατα: Θα χρησιµοποιηθούν οι εξής ποιότητες: 

• Σκυρόδεµα καθαριότητας [C12/15]: Άοπλο σκυρόδεµα (Gross béton).  

• Σκυρόδεµα [C16/20]: Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα εξωτερικών  
           δαπέδων και µικροκατασκευών. Εφαρµόζεται όπου υπάρχει ρητή  
           αναφορά του στα σχέδια ή στα Τεύχη. 

• Σκυρόδεµα  [C20/25]: Αφορά όλα τα οπλισµένα σκυροδέµατα του   
           έργου. Για το λόγο αυτό δεν επισηµαίνεται ιδιαίτερα. 

Οι αρµοί διακοπής εργασιών που ορίζονται στα σχέδια είναι υποχρεωτικοί για τον 
ανάδοχο, µε την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να τους µεταθέσει ή να τους αυξήσει σε 
αριθµό χωρίς ειδική έγκριση της Επίβλεψης. Αντίθετα, µπορεί να καταργήσει κάποιους 
από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι µε αυτή την επιλογή δεν θα δηµιουργηθούν 
κατασκευαστικά προβλήµατα. 

2. Ξυλότυποι: Στο έργο θα εφαρµοστούν κοινοί. τύποι: 
3. Οπλισµοί: Αποτελούνται από ράβδους ποιότητας [Β500C] κατά τον [ΕΛΟΤ 1421-

3], καθώς και βιοµηχανοποιηµένα δοµικά πλέγµατα τυποποιηµένης ποιότητας. Ο 
ανάδοχος µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των παραθέσεων επέκτασης των 
οπλισµών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δηµιουργούν κατασκευαστικές 
δυσχέρειες. Η ονοµαστική επικάλυψη των οπλισµών [cnom], είναι, εκτός εάν 
ρητά αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια: 
Γενικά : cnom = 35mm 
Πλάκες : cnom = 30mm 
Θεµελιώσεις, κάτω παρειά : cnom = 50mm 

4. Μεταλλικές κατασκευές: ∆ιατοµές και ελάσµατα ποιότητας [S235 J0]. Το είδος 
προστασίας τους, δηλαδή γαλβάνισµα ή βαφή, καθώς και οι αποχρώσεις του 
finishing της τελευταίας, ορίζονται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

5. Κοχλίες: Ποιότητας [8.8] κατά [ISO 7411], γαλβανισµένα µε φυγοκέντριση. Τα 
περικόχλια και οι δακτύλιοι θα είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές των [ISO 4775] 
και [ISO 7415] αντίστοιχα. 

6. Αγκύρια: Βιοµηχανοποιηµένα και γαλβανισµένα µε φυγοκέντριση. Τα συµβατικά 
αγκύρια µε κοχλιωτή κεφαλή προβλέπονται ποιότητας [8.8], ενώ αυτά µε 
συγκολλητή στο έλασµα έδρασης κεφαλή [4.6]. ΄Περικόχλια και δακτύλιοι όπως 
των κοχλιών. 

7. Βύσµατα: Βιοµηχανοποιηµένα της [Hilti], σύµφωνα µε τους τύπους που 
προσδιορίζονται στα σχέδια, ή ισοδύναµα της [Upat]. 
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8. Ηλεκτρόδια: Όπου εφαρµοστεί η χειρωνακτική συγκόλληση τόξου µε 
επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (µέθοδος  [MMA]), θα χρησιµοποιηθούν εν γένει 
βασικά [Ε 510 B] κατά [ISO 2560]. 

 
 
1.3. Ανοχές 
 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές των κατασκευών προσδιορίζονται εν γένει από τους σχετικούς 
Κανονισµούς και στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, επισηµαίνονται οι εξής: 

• Επιχώσεις: Παράγραφοι [3.4] και [4.4] Τεχνικών Προδιαγραφών 

• Κατασκευές σκυροδέµατος: Παράγραφος [4.9] Τεχνικών Προδιαγραφών, καθ' 
υπέρβαση του [ΕΚΩΣ 2000 §5.2] 

• Οπλισµοί: Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2000 
[§7.8] 

• Μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή: [EN 1090] & [EC 3-1-1 §7.7.4]. 

• Μεταλλικές κατασκευές, εγκατάσταση: [EC 3-1-1 §7.7.3]. 

• Συγκολλήσεις: [ΕΛΟΤ ΕΝ 288] και [ΕΛΟΤ ΕΝ 25817] για Κατηγορία Ποιότητας 
[Β]. 

• Κοχλιωτές συνδέσεις: [EC 3-1-1 §7.5] 

• Αγκύρια: Παράγραφος [7.7] Τεχνικών Προδιαγραφών 

• Γαλβάνισµα: [EN 22063], [ISO 1461], [DIN 50975] και [DIN 50976]. 

• Βαφή: [DIN 55298] 
Όπου, για λόγους σωστής κατασκευαστικής πρακτικής, είναι αναγκαία η επίτευξη 
µεγαλύτερης ακρίβειας, όπως για την εγκατάσταση του εξοπλισµού, την επιπεδότητα 
των δαπέδων, την κέντρωση των εντοιχισµένων κτλ., ανεξάρτητα εάν υπάρχει ρητή 
αναφορά στα Τεύχη και σχέδια, οι σχετικές απαιτήσεις κατισχύουν των Κανονισµών. Το 
ίδιο θα εφαρµοστεί και για τις εξειδικευµένες προδιαγραφές των προµηθευτών των 
υλικών, που θα ενσωµατωθούν στο έργο. 
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τις διατάξεις πάκτωσης των µεταλλικών υποστυλωµάτων, είτε 
πραγµατοποιείται µε αγκύρια κοχλιωτά, είτε µε συγκολλητά στο έλασµα της στέψης. 
Επειδή εν προκειµένω τα περιθώρια ανοχής είναι περιορισµένα, της τάξεως των λίγων 
χιλιοστών, θα πρέπει πριν την κατασκευή της ανωδοµής να έχουν αποτυπωθεί µε την 
απαιτούµενη ακρίβεια τα γεωµετρικά δεδοµένα των εντοιχισµένων ελασµάτων ή 
αγκυρίων κατά περίπτωση, όπως θα έχουν υλοποιηθεί επί τόπου. 
Στο εργοτάξιο θα βρίσκονται διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή τα κατάλληλα Τοπογραφικά 
όργανα, τόσο για υλοποίηση των κεντρώσεων, των αξόνων και των σταθµών των 
διαφόρων τµηµάτων του έργου, όσο και για τη διενέργεια από την Επίβλεψη των 
σχετικών ελέγχων. 
Τυχόν αστοχίες ή κακοτεχνίες θα αποκαθίστανται µόλις εντοπίζονται σε έκταση και µε 
διαδικασία της απολύτου επιλογής της Επίβλεψης. 
  
 
1.4. Μελέτες Αναδόχου 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα αποτυπώσει λεπτοµερώς, 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, όλη την έκταση του έργου. Παράλληλα, θα 
επαληθεύσει τη διάταξη των υπόγειων οδεύσεων των δικτύων, τόσο µε τη συγκέντρωση 
πληροφοριών από τους αρµόδιους Οργανισµούς (ΕΥΑΘ, ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ κτλ.), όσο και µε 
τη βοήθεια διερευνητικών τοµών εδάφους. 
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Στη συνέχεια θα συγκρίνει τα παραπάνω δεδοµένα µε αυτά της Μελέτης και θα προβεί, 
όπου απαιτείται, στις σχετικές προσαρµογές των σχεδίων, γενικών και λεπτοµερειών, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης, η κρίση της οποίας είναι αδιαπραγµάτευτη. 
Οι οριζοντιογραφικοί άξονες εξάρτησης και οι εκάστοτε στάθµες αναφοράς (Repère) θα 
υποδεικνύονται επί τόπου από την Επίβλεψη. 
Εξ άλλου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος θα ενηµερώνει τα 
σχέδια µε τις τροποποιήσεις που τυχόν προκύπτουν για οποιοδήποτε λόγο, µετά 
βέβαια από έγκριση της Επίβλεψης, ώστε στο πέρας του έργου να είναι σε θέση να 
παραδώσει µία πλήρη σειρά σχεδίων των κατασκευών και δικτύων όπως υλοποιήθηκαν 
("As built").  
 
 
 
 
 
1.5.  Κανονισµοί 

 
Στην κατασκευή του έργου ισχύ έχουν οι Κανονισµοί και Πρότυπα που δίνονται στη 
συνέχεια, καθώς και οι ειδικότερες ∆ιατάξεις που αναφέρονται στα επί µέρους Άρθρα 
του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τα θέµατα τα οποία δεν καλύπτονται 
από τα παραπάνω στοιχεία θα εφαρµοστούν οι κατά περίπτωση Προσωρινές Εθνικές 
Προδιαγραφές. 

1.   ΕΚΩΣ 2000 :Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 
2. ΕΑΚ 2003 :Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 
3. ΚΤΣ 1997 :Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
4. ΚΤΧ 2000 :Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
5. ΕΛΟΤ 515 :Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλή 
6. ΕΛΟΤ 517 :Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ψηλή 
7. ΕΛΟΤ 1421 :Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος — Συγκολλήσιµοι χάλυβες 
8. ΠΤΠ Χ1 :Εκτέλεση χωµατουργικών έργων 
9. ΠΤΠ Ο155 :Κατασκευή βάσεων δι' αδρανών υλικών 
10. ΕΝ 206-1 :Σκυρόδεµα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή,  

                       συµµόρφωση 
11. ΕΝ 1990 :Βασικές αρχές σχεδιασµού 
12. ΕΝ 1992-1-1 :Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα: Γενικοί κανόνες και  

                       κανόνες για κτίρια 
13. ΕΝ 1992-3 :Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα: Θεµελιώσεις 
14. ΕΝ 1993-1-1 :Σχεδιασµός µεταλλικών κατασκευών: Γενικοί κανόνες και  

                       κανόνες για κτίρια 
15. ΕΝ 1993-1-8 :Σχεδιασµός µεταλλικών κατασκευών: Κόµβοι 
16. ΕΝ 1993-6 :Σχεδιασµός µεταλλικών κατασκευών: Κατασκευές στήριξης  

                       γερανών 
17. ΕΝ 1997-1 :Γεωτεχνικός σχεδιασµός: Γενικοί κανόνες 
18. ΕΝ 1998-1 :Αντισεισµικός σχεδιασµός: Γενικοί κανόνες και κανόνες για  

                       κτίρια 
19. ΕΝ 1998-5 :Αντισεισµικός σχεδιασµός: Θεµελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης και  

                       γεωτεχνικά θέµατα 
20. ΕΝ 13377 :Προκατασκευασµένες ξύλινες δοκοί ξυλοτύπων. Απαιτήσεις,  

                       κατηγοριοποίηση και επιθεώρηση 
21. ΕΝ 13986 :Ξύλινα πετάσµατα δοµικών εφαρµογών. Χαρακτηριστικά,  

                       αξιολόγηση συµµόρφωσης και σήµανση 
22. ΕΝ 27389 :Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς – Προσδιορισµός  
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                       της ελαστικής επαναφοράς 
23. CEB - Bulletin 233 :Σχεδιασµός στερεώσεων σε σκυρόδεµα 
24. DIN 18218 :Πίεση νωπού σκυροδέµατος επί κατακορύφων ξυλοτύπων 
25. ACI 347 :Οδηγός διαµόρφωσης ξυλοτύπων 
26. ACI 349-01 App. [B] :Ειδικός Κανονισµός σκυροδέµατος – Αγκυρώσεις 

 
 
 
 
 
 
 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
  
 
 
2.1. Κτίρια WC 
 
 
Θα κατασκευαστεί νέα µονώροφη προσθήκη wc κάτοψης 6,80x6.10m, και ενός 
προβόλου µήκους 2,40 m, µε ύψος κτιρίου 3.02m. Ο φέρων οργανισµός του συντίθεται 
από µέλη οπλισµένου σκυροδέµατος, πλαισιωτής µορφής. Η πλάκα της επικάλυψης 
διαθέτει περιµετρικό στηθαίο ύψους 0,40÷0,60m. Η θεµελίωση βρίσκεται 1,00m κάτω 
από το δάπεδο και διαµορφώνεται από σχάρα πεδιλοδοκών, εκ των οποίων οι 
περιµετρικές φθάνουν µέχρι τη στάθµη [+0,00], εγκιβωτίζοντας µε τον τρόπο αυτό το 
συµπυκνωµένο αµµοχάλικο της επίχωσης της εδαφόπλακας του κτιρίου. Το δάπεδο 
είναι τυπικό, µε πλέγµα και κατάλληλα διαµορφωµένο για τις Η/Μ εγκαταστάσεις. 
 
2.2.  Βόθροι 
 
Στο πίσω τµήµα του κτιρίου των νέων µονώροφων wc θα κατασκευαστεί ένας 
εξωτερικός βόθρος από προκατασκευασµένα δαχτυλίδια οπλισµένου σκυροδέµατος, 
βυθισµένος εξ ολοκλήρου στο έδαφος. Η εξωτερικές διαστάσεις του είναι 4,30x2,00m 
και το καθαρό ύψος 3,45m, ενώ διαχωρίζεται σε δυο δακτυλίους εσωτερικής διαµέτρου 
1.80µ. σε δύο διαµερίσµατα. Ο πυθµένας έχει πάχος 0,15m, η πλάκα επικάλυψης 
0.15m, τα περιµετρικά τοιχώµατα 0,15m, ενώ στη στέψη υπάρχουν στηθαία πλάτους 
0,15÷0,25m στο κέντρο του δακτυλίου, για τον εγκιβωτισµό του φρεατίου και του  
υπερκείµενου κηπευτικού χώµατος. Η κατασκευή εξυπηρετείται από δύο στόµια 
καθόδου µε λαιµούς, καθαρής κάτοψης 0,60x x0,60m. 
  
2.3. Φυλάκια ελέγχου 
 
Κάτω από το υπόστεγο του κεντρικού κτιρίου του συνοριακού σταθµού θα 
τοποθετηθούν φυλάκια ελέγχου. Τα φυλάκια θα είναι προκατασκευασµένα µεταλλικά 
κουβούκλια µε διαστάσεις 1,50 x 2,20m και µε συνολικό ύψος τα 3,00µ. εντός αυτόν θα 
υπάρχει µια θέση εργασίας η οποία θα εξυπηρετεί την µια πλευρά του διαδρόµου όπου 
και θα τοποθετηθεί. Τα προκατασκευασµένα φυλάκια είναι αυτοφερόµενα και 
εδράζονται σε όλη την επιφάνεια.. 
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2.4. Κεντρικό κτίριο  
 
Επί του κεντρικού κτιρίου δεν θα πραγµατοποιηθούν εργασίες στατικής φύσεων. Η 
τοποθέτηση της µεταλλικής πέργκολας θα αναρτηθεί  από υφιστάµενο τοίχο όµοια µε τα 
υφιστάµενα στέγαστρα επί των εισόδων. 
 
 

Θεσσαλονίκη,  Ιούνιος 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
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