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Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

1.1 Εισαγωγή. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) που αναφέρονται στο τεύχος αυτό, αφορούν στο 

είδος και την ποιότητα των διαφόρων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και 

στον ενδεδειγµένο τρόπο εκτέλεσης των πάσης φύσης οικοδοµικών εργασιών που 

εκτελούνται στο έργο ΕΠΙΚAΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  Β' ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αλληλοσυµπληρώνονται µε την Τεχνική Περιγραφή του  

έργου, τα σχέδιά του και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

1.2 Βασικοί όροι. 

Όσα αναφέρονται στα αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια, αποτελούν υποχρέωση του 

αναδόχου, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ειδικά και λεπτοµερειακά στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις του αναδόχου θα βασίζονται στις προδιαγραφές 

αυτές, δεν θα επιβαρύνουν χρονικά και οικονοµικά το έργο και θα εφαρµόζονται  µετά 

από την έγγραφη αποδοχή τους από τον Κύριο του Έργου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό 

του. 

Όλες οι περιγραφόµενες εργασίες νοούνται πλήρεις και ολοκληρωµένες, παραδοτέες 

προς χρήση σύµφωνα µε τις µελέτες εφαρµογής του έργου (σχέδια, τεύχη, σύµβαση 

κλπ. συµβατικά στοιχεία). 

 

1.3 Γενικές Αρχές. 

1.3.1 Γενικά. 

Για την κατασκευή του έργου έχουν εφαρµογή και µέχρι την παράδοσή του στον 

Κύριο του Έργου, όσα αναφέρονται στην συνέχεια. Η φροντίδα και οι δαπάνες 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ποιότητα των προσκοµιζόµενων υλικών, την 

ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών και γενικά για την ποιότητα, αντοχή και ασφάλεια 

του έργου. 
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Η έγκριση και αποδοχή του εργοδότη αφορά στην εµφάνιση των υλικών και των 

εργασιών και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την συνολική ευθύνη του για το 

έργο. 

 

1.3.2 Υφιστάµενη κατάσταση. 

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της εκτίµησης των εργασιών και της 

επαλήθευσης όλων των στοιχείων της µελέτης (ποιοτικών, ποσοτικών, 

διαστασιολογικών κ.λπ.) και  που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση. 

Kατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς θα ελέγξει την υπάρχουσα κατάσταση 

στο έργο, τα στοιχεία της µελέτης, τόσο των σχεδίων, όσο και των τευχών και εάν 

παρατηρήσει ασάφειες ή διαφωνίες, θα πρέπει, πριν την υποβολή της προσφοράς 

να υποβάλλει γραπτώς τις αντιρρήσεις του και τις παρατηρήσεις του στον εργοδότη. 

 

1.3.3 Πρότυπα - Κανονισµοί - Άδειες. 

Α. Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών, η επεξεργασία τους και η ενσωµάτωση τους 

στο έργο θα γίνεται σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και θα παρέχονται όπου είναι δυνατόν όλες οι 

απαιτούµενες εγγυήσεις µε βάση ελληνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά (ΕΝ), ή διεθνή 

πρότυπα. 

Β. Ελληνικοί νόµοι, διατάξεις και κανονισµοί που ισχύουν, έχουν υποχρεωτική 

εφαρµογή και προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης επιλογής. 

 

1.3.4 Μελέτες 

Όπου αναφέρονται οι όροι "µελέτη", "σχέδια", "τεύχη", κλπ.  εννοείται η µελέτη  του 

έργου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου και έχει αποδεχθεί και 

υπογράψει ο ανάδοχος. 

Στον τόπο του έργου θα υπάρχουν διαθέσιµα όλα τα σχετικά µε τις εργασίες σχέδια ή 

άλλα στοιχεία της µελέτης. 

 

1.4 Προπαρασκευαστικές εργασίες – Μέτρα ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

και βοηθητικές κατασκευές που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη κατασκευή του 

έργου και να φροντίζει για την συντήρησή τους µέχρι την παράδοση του έργου. 

Ορισµένες από τις εργασίες αυτές, ενδεικτικά αναφερόµενες και όχι περιοριστικά, 

είναι οι εξής: 
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• Περίφραξη του εργοταξίου, σήµανση και φύλαξη (εάν ζητηθεί από την 

επίβλεψη) όλο το εικοσιτετράωρο. 

 

• Λήψη των οριζόµενων από τους κανονισµούς µέτρων ασφαλείας για 

ανθρώπους και γειτονικές κατασκευές. Σχετικά µε την παροχή εργοταξιακού 

ρεύµατος επιβάλλεται η τοποθέτηση των απαραίτητων ρελέ διαφυγής στους 

εργοταξιακούς ηλεκτρολογικούς πίνακες. 

 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει όλους του ευρισκόµενους στο 

εργοτάξιο, εργατοτεχνίτες ή υπαλλήλους µε ειδικά πλαστικά κράνη ασφαλείας 

της εγκρίσεως της Επιβλέψεως, τους δε εργατοτεχνίτες, τους ασχολούµενους 

µε την κατεδάφιση και εργαζόµενους σε ύψος µεγαλύτερο των τριών µέτρων 

από το έδαφος, µε ζώνες ασφαλείας µε τις οποίες θα προσδένονται από 

σταθερά σηµεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας 

 

• Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους 

κείµενους νόµους, τις διατάξεις των εκδιδοµένων για την εφαρµογή τους 

διαταγµάτων και γενικά όλες τις αστυνοµικές και διοικητικές διατάξεις 

ευθυνόµενος για κάθε παράβασή τους.  Είναι επίσης υποχρεωµένος να 

κοινοποιεί στον Επιβλέποντα κατά το διάστηµα της εκτελέσεως του έργου τις 

τυχόν σχετικές διατάξεις και εντολές των αρχών. 

 

• Εξασφάλιση εργοταξιακών παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφώνου και 

ηλεκτρικού όσο διάστηµα απαιτηθεί. 

 

• Λήψη των οριζόµενων από τους κανονισµούς µέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος και των µέτρων υγιεινής. 

 

• Πινακίδα µε τον αριθµό αδείας αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του εργοταξίου 

όπως ορίζει ο νόµος. 

 

• ∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων, χώρων υγιεινής για τους απασχολούµενους 

στο έργο κλπ. µέχρι την παράδοση του έργου. 
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• ∆ιαµόρφωση αποθηκευτικών χώρων για τα υλικά, τα δείγµατα, τα δοκίµια και 

τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στο έργο, για όσο διάστηµα απαιτήσει η 

κατασκευή του έργου. 

• Αποκοµιδή όλων των εργοταξιακών περιφράξεων. µηχανηµάτων, και άλλων 

βοηθητικών κατασκευών, αποκατάσταση των χώρων που ήταν 

τοποθετηµένα, καθαρισµό του εργοταξίου και των γύρω χώρων κατά την 

διάρκεια της κατασκευής. 

 

• Μέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς. 

 

• Προστασία του εργοταξίου και των εργασιών από φυσικούς παράγοντες (π.χ. 

εισροή νερών απ' όπου και αν προέρχονται, προστασία από όµβρια ύδατα, 

παγετό κ.λπ.). 

 

Και γενικά συµπεριλαµβάνεται κάθε άλλη εργασία που είναι απαραίτητη για την 

σωστή οργάνωση του εργοταξίου και την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης και κατά την κρίση και τις εντολές της επίβλεψης. 

 

1.5 Υλικά. 

 Με τον όρο υλικά νοείται κάθε υλικό ή κάθε σύνθετο δοµικό στοιχείο που διατίθεται 

στο εµπόριο και µπορεί χρησιµοποιηθεί στο έργο είτε αυτούσιο ή ύστερα από σχετική 

επεξεργασία. 

 

• Ο κύριος του Έργου µπορεί έγκαιρα να ζητήσει να µην παραγγελθούν ή 

χρησιµοποιηθούν ορισµένα υλικά χωρίς να έχει εγκριθεί προηγουµένως το 

σχετικό δείγµα. Τα εγκεκριµένα δείγµατα θα φυλάγονται µέχρι, το τέλος του 

έργου ως στοιχεία σύγκρισης των υλικών. 

• Τα όµοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προµηθευτή για 

την επίτευξη οµοιοµορφίας και οµοιογένειας στην κατασκευή. 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, θα είναι κατάλληλα 

συσκευασµένα και  µε ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εµπορική ονοµασία 

τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους 

και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν. Θα είναι άριστης 

ποιότητας, α' διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, στα 

εγκεκριµένα σχέδια και στα εγκεκριµένα δείγµατα. 
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• Τα υλικά θα προσκοµίζονται, θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα 

χρησιµοποιούνται και θα ενσωµατώνονται στο έργο σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των προµηθευτών ή παραγωγών τους. -

Όλα τα σχετικά έγγραφα θα βρίσκονται στο εργοτάξιο στην διάθεση του 

εργοδότη. 

• Οι ποσότητες των προσκοµιζοµένων και αποθηκευµένων υλικών θα είναι 

τόσες, ώστε να µην διακόπτονται οι εργασίες από τις πιθανές ελλείψεις της 

αγοράς ή απεργίες µέσων µεταφοράς. 

• Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους 

αποθηκευτικούς χώρους και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 

πιθανές αλλοιώσεις. 

• Κατά την αποθήκευση θα ακολουθούνται οι οδηγίες του παραγωγού, του 

προµηθευτή ή του κατασκευαστή τους. Υλικά που µπορεί το ένα να 

επηρεάσει το άλλο θα αποθηκεύονται χωριστά. Για λόγους ασφαλείας ο 

εργοδότης µπορεί να ζητήσει την λήψη πρόσθετων µέτρων κατά την 

αποθήκευση υλικών. 

• Οι συνθήκες αποθήκευσης των υλικών θα είναι οι ενδεδειγµένες, ώστε να 

προλαµβάνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, δηλητηρίασης από πτητικά και να 

µην υπερφορτώνονται οι κατασκευές του έργου. 

• Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριµένα δείγµατα και τις 

προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά την µεταφορά, αποθήκευση κ.λπ., 

ή έχουν χρησιµοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο και απορριφθεί από την 

επίβλεψη θα αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. 

• Υλικά οι άλλα δοµικά στοιχεία που παραδίδει ο Κύριος του Έργου στον 

ανάδοχο για να χρησιµοποιηθούν στο έργο, βρίσκονται στην ευθύνη του 

αναδόχου. 

• Υλικά από κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις  στο έργο ανήκουν στο 

εργοδότη, εκτός εάν στα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζεται 

διαφορετικά. 

 

 

1.6 Προσωπικό 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι απασχολούνται µε εντολή του αναδόχου 

ή και του Κυρίου του Έργου στην κατασκευή του έργου. 
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• Το απασχολούµενο προσωπικό στο έργο θα είναι έµπειρο και εξειδικευµένο 

και θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα από τις ισχύουσες διατάξεις τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων ή την 

εκτέλεση της ανατιθέµενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

χειριστές µηχανηµάτων κ.λπ.). αποδεικτικά των οποίων θα είναι στη διάθεση 

του εργοδότη αµέσως µόλις ζητηθούν. 

• Ο Κύριος του Έργου  µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που, 

κατά την κρίση του, δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα και τις ανάγκες της 

απαιτούµενης εργασίας ή δεν συµµορφώνεται στις εντολές, οπότε το κρίνει 

αναγκαίο. 

 

1.7 Εργασίες 

Ως εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση µε την κατεργασία, µεταφορά, 

τοποθέτηση, ενσωµάτωση στο έργο κλπ.  

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να παρακολουθεί οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση µε το 

έργο οπουδήποτε αυτή εκτελείται. Ο εργολάβος οφείλει να παρέχει όλες τις σχετικές 

µε την εκπλήρωση του όρου αυτού πληροφορίες και διευκολύνσεις. 

 

• Καµία εργασία δεν θα εκτελείται πριν ελεγχθούν και παραληφθούν οι 

προηγούµενες εργασίες και εξασφαλισθούν, κατά την γνώµη του Κυρίου του 

Έργου οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες για την εκτέλεση της. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, 

προσωπικό και µέσα που θα ζητήσει ο Κύριος του Έργου ή ο εκπρόσωπος 

του για την διενέργεια των ελέγχων αυτών. 

• Καµία εργασία ή κατασκευή δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από 

τον Κύριο του Έργου. 

• Καµία εργασία δεν θα εκτελείται πριν εγκριθεί το δείγµα (εάν ζητηθεί). Το 

δείγµα θα παραµένει µέχρι το τέλος του έργου σαν οδηγός αναφοράς των 

εκτελούµενων εργασιών. 

• Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, 

την ποιότητα, τα υλικά, το δείγµα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

• Οι εργασίες που έχουν απορριφθεί διότι επηρεάζουν την αντοχή και  την 

ασφάλεια του έργου καθώς και την ασφάλεια των µελλοντικών χρηστών του 

θα καθαιρούνται και θα κατασκευάζονται εξαρχής. 
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• Οι εργασίες που απορρίφθηκαν και µπορούν κατά την άποψη του Κυρίου του 

Έργου να ολοκληρωθούν χωρίς να προηγηθεί πλήρης αποξήλωσή τους θα 

επισκευάζονται σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης. Τα έξοδα βαρύνουν 

σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

• Εργασίες που απαιτούν την χρήση φλόγας ή παράγουν σπίθες 

(ηλεκτροκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, τροχίσµατα κλπ.) θα σταµατούν 

τουλάχιστον µισή ώρα πριν από την παύση των εργασιών. Τυχόν άχρηστα 

υλικά που µπορούν να αποτελέσουν εστία έναρξης πυρκαγιάς θα 

συλλέγονται σε ασφαλείς χώρους και θα αποµακρύνονται τακτικά από τους 

χώρους του εργοταξίου. 

• Το εργοτάξιο θα διατηρείται καθαρό και το έργο θα είναι σε άριστη κατάσταση 

σε άριστη κατάσταση µέχρι την παράδοση του στον Κύριο του Έργου. 

 

 

1.8 Μηχανήµατα και λοιπά Εργαλεία 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την επιλογή και την χρήση των µηχανηµάτων και 

των απαραίτητων εργαλείων για την εκτέλεση του έργου. 

 

• Τα χρησιµοποιούµενα από τον ανάδοχο µηχανήµατα και εργαλεία θα 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, και θα είναι απολύτως ασφαλή για τους 

χειριστές και τρίτους. 

• Θα έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες. 

• Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

προσκόµισης άλλου εφεδρικού, χωρίς καθυστέρηση.  

• Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την αντικατάσταση 

µηχανηµάτων που κρίνει ακατάλληλα για το έργο. 

 

 

1.9  Ηµερολόγιο του Έργου. 

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται διπλότυπο Ηµερολόγιο του έργου αριθµηµένο και 

υπογραµµένο από τον εκπρόσωπο του αναδόχου.   

Το ηµερολόγιο του έργου θα βρίσκεται σε φύλαξη και ευθύνη του εργολάβου, 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 
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κατηγορία, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι  

εκτελούµενες εργασίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εντολές και παρατηρήσεις της 

Επίβλεψης και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 

 

 

1.10  Χαράξεις και Ανοχές. 

 

• Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται µε φροντίδα και ευθύνη του εργολάβου 

σύµφωνα µε την µελέτη. Ο Κύριος του Έργου θα ενηµερώνεται έγκαιρα για τις 

τυχόν αποκλίσεις. 

• Καµία εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον 

επιβλέποντα. Για τον έλεγχο ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να διαθέτει 

στον επιβλέποντα το προσωπικό και τα µέσα που είναι απαραίτητα. 

• Καµία απόκλιση από  τις αναφερόµενες στα επιµέρους κεφάλαια του 

παρόντος, οι άλλα συµβατικά στοιχεία, δεν θα γίνεται δεκτή. Οι αποκλίσεις θα 

διορθώνονται αµέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 

• Εργασίες εκτός των αποδεκτών ανοχών που καθορίζονται στις προδιαγραφές 

αυτές, θα αποκαθίστανται συµφωνά µε τις οδηγίες της επίβλεψης.  
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Κεφάλαιο 2 : Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις – Κατεδαφίσεις. 

 

2.1 Γενικά 

Οι καθαιρέσεις, αποξηλώσεις και κατεδαφίσεις, εάν απαιτηθούν, θα εκτελεσθούν 

συµφωνά µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο αυτό. 

Η περιγραφόµενη εργασία συνίσταται στην παροχή εργατικών χειρών,  τεχνικού 

εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεως, αποξηλώσεως  

και κατεδαφίσεως, σύµφωνα προς τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας. 

 

2.2 Κανονισµοί. 

Υπουργική απόφαση  31245 της 22-5/24-6-1993 (ΦΕΚ 451 β) καθώς και όποια 

νεώτερη απόφαση έχει εκδοθεί. 

 

2.3 Υλικά. 

 

2.3.1 Προϊόντα κατεδαφίσεων. 

Παλαιά και άχρηστα υλικά καθώς και λοιπά προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων 

θα απορρίπτονται σε χώρους όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές. 

2.3.2 Προϊόντα αποξηλώσεων που διατηρούνται. 

Ο Κύριος του Έργου µπορεί να ζητήσει, σε ορισµένες περιπτώσεις, την διατήρηση 

και φύλαξη ορισµένων στοιχείων που προέρχονται από καθαιρέσεις, αποξηλώσεις 

κλπ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεννοηθεί µε την επίβλεψη του έργου για τον 

ακριβή καθορισµό των στοιχείων που πρέπει να αποδοθούν και να τα φυλάξει σε 

ασφαλές µέρος µε ευθύνη και δαπάνες του µέχρι να τα παραλάβει ο Κύριος το 

Έργου ή άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

 

2.4 Εκτέλεση εργασιών. 

Οι εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων θα εκτελούνται από 

έµπειρα συνεργεία εξοπλισµένα µε όλα τα σχετικά µηχανικά µέσα ή εργαλεία καθώς 

και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισµό. 

 

Η αποξήλωση, κατεδάφιση ή καθαίρεση τµηµάτων του έργου θα γίνεται µόνο µετά 

από τον ακριβή καθορισµό τους και αφού δοθεί η σχετική έγκριση από την επίβλεψη.  
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Πριν από την έναρξη των εργασιών θα εξασφαλίζονται οι χώροι απόθεσης των 

προϊόντων καθαιρέσεων - κατεδαφίσεων, οι χώροι αποθήκευσης των υλικών όπως 

περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο  κλπ. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα διενεργείται έρευνα σχετικά µε την κατάσταση 

και τη θέση των δικτύων, προς εντοπισµό των τυχόν παλαιών και άχρηστων, όσο και 

των λειτουργούντων, θα γίνονται οι πιθανές τροποποιήσεις που δεν σηµειώνονται  

στην µελέτη και θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα αχρήστευσης µετάθεσης κλπ.  

σύµφωνα µε τα κρατούντα από τις αρµόδιες εταιρείες και οργανισµούς, ύστερα από 

σχετικές εγκρίσεις. 

 

Απαγορεύεται απολύτως η καταβίβαση υλικών µε ελεύθερη πτώση.  Γι’ αυτό πρέπει 

απαραιτήτως να χρησιµοποιούνται χοάνες κλειστής διατοµής επενδεδυµένες 

εσωτερικά µε λαµαρίνα. 

Κατεδάφιση οιουδήποτε τµήµατος της κατασκευής µε ώθηση µε µηχανικά µέσα ή µε 

πρόσδεση µε σχοινιά και έλξη µε χέρια ή µηχανήµατα, ανεξαρτήτως στάθµης, 

απαγορεύεται απολύτως.  Οµοίως απαγορεύεται απολύτως η υποσκαφή χαµηλού 

σηµείου (µείωση διατοµής του προς κατεδάφιση τµήµατος, ή κοπή στοιχείων 

σκυροδεµάτων και λιθοδοµών εν γένει σε µεγάλα τµήµατα µη δυνάµενα να 

µετακινηθούν ή να καταβιβαστούν δια µέσου της χοάνης, καθώς επίσης η 

χρησιµοποίηση φωτιάς και εκρηκτικών υλών. 

 

Σε ειδικές περιπτώσεις λόγω θέσεως κτιρίου και κυκλοφοριακών δυσκολιών και 

αναγκών, δύναται να απαιτήσει η Επίβλεψη (άνευ πρόσθετης αποζηµίωσης) την 

συγκέντρωση των προϊόντων κατεδαφίσεως εντός µεταλλικών “σιλό” και την 

αποµάκρυνση αυτών, σε ορισµένες ώρες.  Υλικά που δεν είναι δυνατόν να κατεβούν 

µέσα από τη χοάνη θα κατεβαίνουν πάντα µε σχοινιά, ή µε κατάλληλο γερανοφόρο 

όχηµα. 

 

Οι µέθοδοι καθαιρέσεων - κατεδαφίσεων θα επιλέγονται από τον ανάδοχο µε 

κριτήριο την ασφάλεια και θα εγκρίνονται από τον Κύριο του Έργου. Η έγκριση αυτή  

δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για τις εργασίες και τα τυχόν 

αποτελέσµατα τους. 

 

Κατά τις εργασίες αποξηλώσεων θα εφαρµόζονται τα εξής: 
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• Προσεκτική αποµάκρυνση των χαλαρών και ετοιµόρροπων τµηµάτων και των 

ενσωµατωµένων εξοπλισµών από εξειδικευµένα συνεργεία. 

• Θα λαµβάνονται µέτρα τόσο για την αποτροπή τυχόν κατάρρευσης 

επικίνδυνων τµηµάτων όσο και υπερφόρτωσης των κατασκευών κατά το 

στάδιο εναπόθεσης των µπαζών. 

• Η καθαίρεση τµηµάτων θα εκτελείται µετά τον προσεκτικό αποχωρισµό του 

τµήµατος από τα γειτονικά του. ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές στα 

στοιχεία του έργου που διατηρούνται. 

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι εργασίες, τα 

αποµένοντα τµήµατα του έργου θα εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε κίνδυνο 

και τις καιρικές συνθήκες και µέχρι την επανέναρξη των εργασιών. 

• Αποκαλυφθέντα τµήµατα του έργου που δεν προβλέπεται να καθαιρεθούν και 

µπορεί να παραµείνουν ακάλυπτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι να 

ολοκληρωθούν επόµενες εργασίες, θα προστατεύονται κατάλληλα µε 

πρόχειρη στέγαση, υποστήριξη ή αντιστήριξη κλπ.  

• Γειτονικές κατασκευές, µεσότοιχοι κλπ. θα προστατεύονται µε τις απαραίτητες 

κατασκευές, υποστηρίξεις κλπ. 

• Οι εργασίες καθαιρέσεων θα προγραµµατίζονται µε τρόπο ώστε στο τέλος 

κάθε εργάσιµης ηµέρας τα υπό καθαίρεση τµήµατα να παραµένουν ασφαλή 

και να µην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. 

 

2.5 Μέτρα ασφαλείας. 

2.5.1 Γενικά 

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας για την ζωή 

των εργαζόµενων στο έργο και τρίτων. 

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα περιορισµού των 

οχλήσεων και ρύπανσης από κραδασµούς, σκόνη, καπνούς, θορύβους κ.λ.π. στις 

γειτονικές ιδιοκτησίες. 

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την προφύλαξη της 

δηµόσιας υγείας και την πρόληψη, και καταστολή πυρκαγιών στο έργο και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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2.5.2 Προστατευτικό κεκλιµένο φράγµα κατά στάθµη. 

Πριν από την έναρξη κατεδαφίσεως ή αποξήλωσης σε οποιαδήποτε στάθµη, πρέπει 

να κατασκευάζεται από τον Εργολάβο στην αµέσως υποκείµενη στάθµη 

προστατευτικό κεκλιµένο φράγµα µε ξύλινες δοκούς και εφαπτόµενες σανίδες 

επενδυµένες µε φύλλα χάρντµπορντ, που θα προεξέχει τουλάχιστον 1,50 µ. από το 

εξωτερικό ακραίο σηµείο κάθε κατακόρυφου επίπεδου του προς κατεδάφιση 

στοιχείου.  Η πιο πάνω αναφερόµενη κατασκευή πρέπει να στηρίζεται µε κατάλληλο 

ικρίωµα στην υποκείµενη στάθµη, να παρέχει δε πλήρη εξασφάλιση έναντι 

ατυχήµατος στην περίπτωση κατά την οποία τεµάχια κατεδαφιζοµένων τµηµάτων 

καταπέσουν από αυτήν. 

 

2.5.3 Κράνη ασφαλείας, πρόσδεση εργατοτεχνιτών. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει όλους του ευρισκόµενους στο 

εργοτάξιο, εργατοτεχνίτες ή υπαλλήλους µε ειδικά πλαστικά κράνη ασφαλείας της 

εγκρίσεως της Επιβλέψεως, τους δε εργατοτεχνίτες, τους ασχολούµενους µε την 

κατεδάφιση και εργαζόµενους σε ύψος µεγαλύτερο των τριών µέτρων από το 

έδαφος, µε ζώνες ασφαλείας µε τις οποίες θα προσδένονται από σταθερά σηµεία 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 

 

2.5.4 Προστατευτικό περίφραγµα από του πεζοδροµίου. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάζει µε δαπάνη του προστατευτικό 

περίφραγµα ύψους τουλάχιστον 3 µ. επί του πεζοδροµίου και σε θέση οριζόµενη από 

την άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου. 

Το ως άνω περίφραγµα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την άδεια, θα 

κατασκευάζεται από φύλλα πτυχωτής γαλβανισµένης λαµαρίνας ή φύλλα κόντρα 

πλακέ θαλάσσης 18 χιλ., στηριζόµενα σε ορθοστάτες διατοµής 8/8 τοποθετούµενους 

σε ίσες αποστάσεις που δεν θα είναι µεγαλύτερες του 1,50 µ. και σε τρία οριζόντια 

στοιχεία της αυτής επίσης διατοµής. 

Η στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε την 

πάκτωσή τους µέσα σε οπή βάθους 40 εκ. σε βάση ισχνού σκυροδέµατος 200 χγρ., 

οριζόντιας τοµής 30/30 εκ. 

Το προστατευτικό περίφραγµα θα φέρει τις αναγκαίες θύρες και θα διατηρείται σε 

άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής. 
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2.5.5 Σε περίπτωση κατεδάφισης τµηµάτων που θέτουν σε κίνδυνο το κοινό σε ώρες 

κυκλοφοριακής αιχµής ή συνήθους φόρτου, η Επίβλεψη δύναται να απαιτήσει, αν 

αυτό αναφέρεται στο Τιµολόγιο, την εκτέλεση των εργασιών εκτός εργασιακού 

ωραρίου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση στον Εργολάβο. 

 

2.5.6 Καταπολέµηση κονιορτού. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρες υδραυλικό σύστηµα, αν 

δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το ήδη υπάρχον δίκτυο του κτιρίου, για την κατάβρεξη 

των κατεδαφιζοµένων τµηµάτων.  Η χρησιµοποίηση πλαστικών σωλήνων θα 

επιτρέπεται µόνο για τα οριζόντια τµήµατα.  Για την καταπολέµηση του κονιορτού 

οφείλει να έχει πάντα ειδικούς εργάτες οι οποίοι θα καταβρέχουν συνεχώς τα 

κατεδαφιζόµενα τµήµατα. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή πίεση ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 

εγκαταστήσει ειδική ηλεκτρική αντλία στο υπάρχον δίκτυο, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, για να εξασφαλίσει την πίεση σε ανεκτά όρια για την πλήρη και 

αποτελεσµατική διαβροχή. 

Η δαπάνη καταναλώσεων ύδατος βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον Εργολάβο, 

που είναι και υπεύθυνος να προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες στους 

οργανισµούς παροχής ύδατος για τη µεταφορά στο όνοµά του της ενοικιάσεως του 

µετρητού ύδατος που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 
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Κεφάλαιο 3 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

1.  Αντικείµενο 
 

 Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή, περιγράφει τους τρόπους κατασκευής  και 

τα υλικά που απαιτούνται για τις εκσκαφές. 

O Ανάδοχος έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτελέσεως και των 

εργασιών εκσκαφών και δεν δικαιούται να προβάλει οιονδήποτε ισχυρισµό για 

οιονδήποτε πρόβληµα σχετικό µε την σύσταση, ιδιότητες, εκσκαφή, του 

εδάφους. 

• Γνωρίζει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο οικόπεδο, και διακίνησης µέσα σ’ 

αυτό, φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς προϊόντων εκσκαφών  καθώς και τις 

περιοχές εναπόθεσης  επιτρεπτές από τις αρµόδιες αρχές. Επίσης γνωρίζει 

από την µελέτη τις περιπτώσεις επαναχρησιµοποίησης των υλικών αυτών για 

επιχώσεις. 

• Επίσης γνωρίζει τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για κατολισθήσεις 

πρανών ώστε να διευρύνει αντίστοιχα το σκάµµα . 

Με βάση τα πιο πάνω ο Ανάδοχος ουδένα ισχυρισµό δικαιούται να προβάλει 

για οιονδήποτε πρόβληµα, σχετικό µε την σύσταση ιδιότητες χαρακτηριστικά 

κλπ.  του εδάφους / βράχου σχετικά µε τις εκσκαφές και τις συναφείς εργασίες. 

 

2.  Προεργασίες  
 
Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα προβεί στον 

καθαρισµό του οικοπέδου από όλα τα άχρηστα αντικείµενα, σκουπίδια κλπ. 

και θα τα εναποθέσει  σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρµόδιες αρχές. 

Επίσης θα προβεί σε αποκοπή  και εκρίζωση κάθε είδους φυτού, µε την 

σύµφωνη γνώµη του εργοδότη, από τα σηµεία που θα καταλάβουν τα έργα και 

οι βοηθητικές κατασκευές αφού πρώτα εξασφαλίσει τις απαιτούµενες για τον 

σκοπό αυτό άδειες, όπου απαιτούνται. 

Ο Ανάδοχος κάθε φορά θα προβαίνει στην χάραξη του περιγράµµατος των 

εκσκαφών τις οποίες πρόκειται να εκτελέσει εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα 

σχέδια της µελέτης εφαρµογής, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τις αντίστοιχες 

διευρύνσεις που πρέπει να αφήσει για αποφυγή κινδύνου κατολισθήσεων. 
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Οι κορυφές του περιγράµµατος των εκσκαφών θα εξασφαλίζονται από 

σταθερά σηµεία έτσι  ώστε να µην καταστρέφονται κατά την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών. 

 
 
Επίσης κατά την διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθούν εµφανείς πινακίδες 

µε τα αντίστοιχα βάθη, υψόµετρα και λοιπές πληροφορίες. Οι πινακίδες αυτές 

πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που να µην επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 
3. Επιλογή Μέσων και Μεθόδων 

 
Η επιλογή των µέσων των µεθόδων εργασιών θα γίνεται από τον Ανάδοχο, ο 

οποίος θα τα υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία. 

Αποκλείεται η χρήση εκρηκτικών, αλλά  επιτρέπεται η χρήση κρουστικής 

σφύρας.  

Για την επιλογή αυτή θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

• Η επιλογή των µέσων και µεθόδων εργασίας θα προσδιορίζεται από το 

είδος της εκσκαφής και κατηγορία εκσκαφής (βράχος, ηµίβραχος, γαίες). 

• ∆εν θα προκαλούνται διαταραχές στο γειτονικό µε την εκσκαφή έδαφος, δεν 

θα επηρεάζουν το έδαφος που βρίσκεται κάτω από τη στάθµη εκσκαφής 

και δεν θα προκαλούν ζηµιές ή φθορές σε ήδη κατασκευασµένα τµήµατα 

του έργου. 

• Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις ασφαλείας ανθρώπων και  περιουσιών. 

• Θα εφαρµόζονται όλες οι σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος και 

των συνθηκών υγιεινής και διαβιώσεως διατάξεις. 

 

Η υπηρεσία στην οποία θα γνωστοποιηθούν τα µέσα και οι µέθοδοι 

εκσκαφών, δικαιούται να απαγορεύσει ότι κατά τεκµηριωµένη γνώµη-της δεν 

ικανοποιεί τις πιο πάνω απαιτήσεις και ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη 

διαδικασία να αναπροσαρµόσει τον τρόπο εκσκαφής. 

 

4. Εργασία 
 
Η εκσκαφή θα γίνει εφαρµοζοµένης  επακριβώς της χαράξεως, των 

υψοµέτρων καθώς και των λοιπών στοιχείων της µελέτης. Επίσης ο χώρος 

του σκάµµατος θα έχει την µορφή που προβλέπεται από την µελέτη. 

Κατά την διενέργεια των εκσκαφών µέχρι τα βάθη που προβλέπονται από την 

µελέτη, θα αποµακρυνθούν τα ακατάλληλα υλικά. 
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Αν κατά την εκσκαφή βρεθούν υπόγεια νερά, θα γίνεται άντληση των υδάτων 

µέχρι την στάθµη της θεµελιώσεως. 

 

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται είναι : 

• Η επιφάνεια εκσκαφής είναι κατά το δυνατόν επίπεδη και µε την  σύσταση 

εδάφους, αυτή που προβλέπεται στην µελέτη.    

• Το εδαφικό υλικό των παρειών της εκσκαφής δεν καταρρέει  προς τον 

πυθµένα. Σε περίπτωση που αυτό συµβαίνει πρέπει να τροποποιηθούν οι 

κλίσεις  των πρανών της εκσκαφής. 

• Η τελική επιφάνεια της εκσκαφής είναι επίπεδη. 

 

 

Επίσης προβλέπεται  πλήρες σύστηµα αντλήσεως ώστε τα αντλούµενα ύδατα 

να διοχετεύονται σε διόδους των υπογείων υδάτων ώστε οι  εργασίες 

σκυροδετήσεως  του σκυροδέµατος καθαριότητας C12/15  και του φέροντος 

οργανισµού θεµελίων να γίνει εν ξηρώ. 

Τα προϊόντα εκσκαφής που κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, θα 

αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο. Η αποµάκρυνση θα γίνει µε φόρτωση, των 

προϊόντων αυτών, χειρωνακτικά και µηχανικά, µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο 

µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρο επιτρεπτό από τις 

αρµόδιες αρχές, δηµοτικές, αστυνοµικές. Όσα από τα προϊόντα εκσκαφής 

κριθούν κατάλληλα για επαναχρησιµοποίηση - επίχωση θα µεταφερθούν  και 

εναποτεθούν σε κατάλληλο χώρο του εργοταξίου που θα υποδειχθεί από την 

υπηρεσία, προκειµένου τα υλικά αυτά να επαναχρησιµοποιηθούν για 

επιχώσεις. 

 

5. Ειδικές απαιτήσεις 

 

Κατά τις εργασίες εκσκαφής πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την προστασία δικτύων κοινής ωφέλειας και λοιπών εγκαταστάσεων, ήτοι : 

Ηλεκτρισµού, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, τηλεφωνικοί αγωγοί, αγωγοί 

φωταερίου. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας αυτών των έργων. Για την διακοπή αυτή 

θα γίνει ενηµέρωση της υπηρεσίας. 

Αν κατά τις εργασίες εκσκαφής  εντοπισθούν αρχαιότητες θα εφαρµοσθούν οι 

διατάξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
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6.  Μέτρα προστασίας 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 

ασφαλείας σύµφωνα µε τις συστάσεις και τους κανονισµούς για την 

προστασία των εργαζοµένων, και  σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

Κεφάλαιο περί Μέτρων Ασφαλείας των Τεχνικών Προδιαγραφών που 

συνοδεύουν την παρούσα µελέτη καθώς και για την προστασία των οµόρων 

ιδιοκτησιών. Ειδικότερα  προβλέπονται:  

 

• Περιφράγµατα προστασίας των ευρισκοµένων στο εργοτάξιο από  πτώση 

µέσα στο σκάµµα. 

• Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, µέσα στο χώρο του εργοταξίου και 

στους   περιβάλλοντες δρόµους. 

• Αν υπάρχουν κεκλιµένα επίπεδα, ράµπες, κινήσεις αυτοκινήτων, 

µηχανηµάτων για εκσκαφή ή φόρτωση, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες 

διαστάσεις και κλίσεις για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων αυτών.  

• Τα πρανή των κεκλιµένων επιπέδων πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση 

που προβλέπεται στην Εδαφοτεχνική Μελέτη  για να αποφεύγεται η 

κατακρήµνισή τους λόγω του βάρους των οχηµάτων. 

 

7. Πληρότητα Εργασίας 
 
Κακότεχνες  περιπτώσεις εκσκαφών ή και µη περατωµένες εκσκαφές 

θεωρούνται όσες δεν κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους ή 

τους κανονισµούς και προδιαγραφές.  

Επίσης µη σωστές θεωρούνται οι εκσκαφές που έχουν υπερβεί τα όρια 

ανοχών. 

Ειδικότερα κάθε εκσκαφή που κατασκευάστηκε σε στάθµες χαµηλότερες από 

τις αναγραφόµενες στη µελέτη θα επανακτά τη σωστή στάθµη µε 

συµπλήρωση από σκυρόδεµα C12/15 ή εφ’ όσον ο εργοδότης (υπηρεσία) το 

επιτρέψει ή το κρίνει σκόπιµο, να συµπληρωθεί µε ελεγµένη επίχωση και την 

κατάλληλη συµπύκνωση .  

Λανθασµένες επίσης περιπτώσεις εκσκαφών είναι εκείνες στις οποίες οι τοµές 

των διαφόρων επιπέδων του σκάµµατος δεν είναι ευθύγραµµες π.χ. όταν οι 

ακµές δεν είναι πλήρως ριζοκοµµένες. 
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8.  Ανοχές  

 
Τα όρια ανοχής των αποκλίσεων  των υπό των µελετών ή και οδηγιών της 

επιβλέψεως  προδιαγραφοµένων  διαστάσεων είναι: 

 

• Για υψόµετρα εκσκαφών ± 0,05 m 

• Για παρειές πρανών        ± 0,10 m/m παρειάς ή ± 0,20 m για όλο το   µήκος 

της παρειάς 

• Για διαστάσεις κατόψεως  ±  2%  ή  ±  0,20 m 

 

 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

1. Γενικά 
 

Οι επιχώσεις όπως καθορίζονται στην µελέτη του έργου θα 

πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Ο Ανάδοχος έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτελέσεως 

εργασιών επιχώσεως, γνωρίζει τις δυνατότητες προσπελάσεως στον χώρο, 

διακίνησης µέσα σ’ αυτόν φορτοεκφόρτωσης και  µεταφοράς προϊόντων 

επιχώσεων. Επίσης  γνωρίζει τα  µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει και 

δεν δικαιούται να προβάλλει οιονδήποτε ισχυρισµό για οποιοδήποτε  

πρόβληµα σχετικά µε τις επιχώσεις.   

Κηπευτικά χώµατα δεν αποτελούν αντικείµενο του κεφαλαίου αυτού. 

 
2.  Υλικά 

 
Εξυγίαντική στρώση (θραυστό υλικό 3Α) 
 
Συλλεκτό ή λατοµείου, είναι κατάλληλο εφ’ όσον έχει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά  µε κοκκοµετρική σύνθεση που περιλαµβάνει και φυσικά 

λεπτόκοκκα υλικά που προσδίδουν συνεκτικότητα στο µίγµα µε τις 

απαιτούµενες αντοχές και τις λοιπές ιδιότητες που απαιτούνται µετά την 

συµπύκνωση (σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. του Υπ. ∆.Ε.). 

Όλα τα υλικά πριν χρησιµοποιηθούν θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από τον 

εργοδότη. 

Προϊόντα εκσκαφών στο εργοτάξιο που θα κριθούν  κατάλληλα για επίχωση 

θα φυλάσσονται καθαρά µέχρι να χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις. 
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Η προσκόµιση υλικών για επιχώσεις και η φύλαξή τους στο εργοτάξιο θα 

γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την καθαρότητά τους, την διατήρηση 

της φυσικής και χηµικής σύνθεσής τους και λοιπών  ιδιοτήτων τους. 

Άλλα είδη όπως αδρανή από σκωρίες ατµολεβήτων, από θραύση αργιλικών 

οπτόπλινθων και κεραµιδιών, αργιλικά φυσικά υλικά, κίσσηρις κλπ. θα 

αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση. Η χρήση τους προϋποθέτει την ειδική 

έγκριση του εργοδότη.  

Η χρήση εξυγίαντικής στρωσης από θραυστό υλικό (3Α) αναφέρεται στα 

σχέδια Σ1-02, Σ2-02, Σ2-03, Σ3-02 και ΣΠ-02. 

 
Προϊόντα εκσκαφών. 
 
Προϊόντα εκσκαφών για επιχώσεις σκαµµάτων θεωρούνται κατάλληλα εφόσον 

δεν περιέχουν φυτική γη, ρίζες και παρόµοια, υψηλό ποσοστό υγρασίας, 

παγοπληγέντα εδάφη, καύσιµα ή άλλα αποσαθρώσιµα υλικά, αλλά 

αποτελούνται από καθαρά κοκκώδη διαβαθµισµένης σύνθεσης υγιή υλικά, 

που µπορούν να συµπυκνωθούν. Μεταφορά και εναπόθεση προϊόντων 

εκσκαφής, τα οποία περιέχουν τοξικές ουσίες, θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις του νόµου, σε ειδικές γι' αυτό περιοχές. 

Η χρήση προϊόντων εκσκαφής αναφέρεται στο σχέδιο Σ2-03. 

 

3. Εργασία. 
 
Προετοιµασία  
 

- Έρευνα της περιοχής για τον καθορισµό των χώρων όπου επιτρέπεται η 

αποθήκευση προϊόντων εκσκαφών κάθε φύσης τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν για επίχωση . 

- Έρευνα της περιοχής για τον καθορισµό των χώρων από όπου επιτρέπεται 

η συλλογή υγιών υλικών ή λατοµείων που µπορούν να προµηθεύσουν τον 

Ανάδοχο µε κατάλληλα υλικά για κάθε είδους επίχωση σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του έργου. 

- Εξασφάλιση των απαραίτητων για το εργοτάξιο παροχών ενέργειας, νερού, 

τηλεπικοινωνιών και αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων. 

- Έρευνα στις αρµόδιες Υπηρεσίες και επί τόπου για επισήµανση δικτύων 

(παλαιών και εν ενεργεία) στο χώρο του έργου. Λήψη των απαραίτητων 

µέτρων αχρήστευσης ή µετάθεσης από τις αρµόδιες εταιρείες και 

οργανισµούς ή από τον Εργολάβο ύστερα από σχετικές εγκρίσεις. 
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- Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί  σε περιοχές µε δίκτυα αποχετεύσεων, βόθρων, 

δεξαµενών και εν γένει εγκαταστάσεων µε χηµικά και τοξικά υλικά µε 

πιθανότητες ύπαρξης εκρηκτικών ή τοξικών αερίων (για πρόληψη 

ατυχηµάτων και καταστροφών). 

- Λήψη των απαραίτητων στοιχείων, όπως υψόµετρα, διατοµές κλπ. και 

εγκατάσταση σταθερών, για όλη την διάρκεια του έργου, σηµείων και 

αξόνων αναφοράς για τις οριζόντιες διαστάσεις και τις στάθµες. 

 
 
Επιχώσεις 
 
Επιχώσεις θα διαστρώνονται κατά στρώσεις όχι µεγαλύτερες από 200mm που 

θα συµπυκνώνονται µε την κατάλληλη εγκεκριµένη µηχανική µέθοδο έως ότου 

επιτευχθεί ο προβλεπόµενος από την µελέτη βαθµός  συµπύκνωσης. 

 

Η επιφάνεια των επιχωµάτων θα είναι οµαλή, επίπεδη και οριζόντια χωρίς 

κενά εκτός αν στην µελέτη προσδιορίζεται διαφορετικά. 

∆εν θα εκτελούνται επιχώσεις δαπέδων επί εδάφους εφόσον οι θεµελιώσεις 

δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον επιβλέποντα και  δεν έχουν αποκτήσει 

την απαιτούµενη αντοχή. Εφ’ όσον προβλέπεται να εκτελεστούν µονόπλευρες 

επιχώσεις θα πρέπει να έχουν αντιστηριχθεί κατάλληλα οι κατασκευές που θα 

τις δεχθούν. 

Αµφίπλευρες επιχώσεις θα εκτελούνται συγχρόνως και ισόρροπα. 

 
 

4. Προφυλάξεις 
 
Αποθήκες υλικών επίχωσης θα δηµιουργούνται σε ασφαλείς θέσεις που 

απέχουν αρκετά από τα πρανή ορυγµάτων και εξασφαλίζουν τα 

αποθηκευµένα υλικά από κάθε είδους ρύπανση, διαταραχή της κοκκοµετρικής 

διαβάθµισης και λοιπές αλλοιώσεις. 

 

Τα πρανή ορυγµάτων προς τα όµορα και προς οδούς κυκλοφορίας  οχηµάτων 

, θα αντιστηρίζονται ή θα έχουν τα απαιτούµενα για την ασφάλειά τους 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

Θα λαµβάνονται όλα τα επιβαλλόµενα για την αποφυγή αιφνιδιαστικής 

κατάκλισης των σκαµµάτων µε νερά. 
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Ευπαθή πρανή θα προστατεύονται ικανοποιητικά (π.χ. κάλυψη) από 

βροχοπτώσεις, αποσάθρωση κλπ. µέχρις ότου ολοκληρωθούν τα 

χωµατουργικά έργα. 

Εργασίες συµπύκνωσης θα διακόπτονται όταν επικρατούν συνεχείς 

βροχοπτώσεις . 

∆ίκτυα αποστράγγισης και µονώσεις υπογείων θα προστατεύονται 

αποτελεσµατικά  κατά τις εργασίες  επιχώσεων. 

 
 
5. Ειδικές απαιτήσεις 

 
Τα επιχώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι υγιή και θα συµπυκνωθούν 

στον µέγιστο προβλεπόµενο βαθµό µε οποιοδήποτε µέσο. 

Συµπύκνωση θα εκτελεστεί µε στατικούς ή δυναµικούς οδοστρωτήρες, 

δονητικές πλάκες κλπ. µε την βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο 

µε το 95% της µεγίστης ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά µε 

την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας 

AASHO: T-180/D (τροποποιηµένη µέθοδος AASHO). Προηγούµενα αφού η 

εργαστηριακή µέγιστη πυκνότητα θα  διορθωθεί για το ποσοστό επί τοις εκατό 

του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο 3/4 (19,1 mm) µε 

βάση τον τύπο της παρ. 2.10.2 της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής ΧΙ του 

Υ.∆.Ε. 

Όταν  το συγκρατούµενο επί του κόσκινου Νο 4 υλικό είναι περισσότερο του 

60% καθώς  επίσης και όταν πρόκειται περί βραχωδών προϊόντων 

ορυγµάτων, δεν εφαρµόζεται  η µέθοδος AASHO: T-180/D (τροποποιηµένη 

µέθοδος AASHO). Τότε θα εκτελείται η πρότυπος κυλίνδρωση του υπ’ όψη 

υλικού µέχρι αρνήσεως, δια καταλλήλων µηχανηµάτων και συµφωνούµε προς 

τον πίνακα ‘’Ικανότης συµπυκνώσεως διαφόρων µηχανηµάτων επί διαφόρων 

κατηγοριών εδαφών’’ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής ΧΙ του Υ.∆.Ε  

ώστε να διαπιστωθεί το προσφορότερο πάχος στρώσεως και αριθµός 

διελεύσεων.  

 

Κεφάλαιο 4: Ικριώµατα. 

 

1. Αντικείµενο  

  
 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή, προδιαγράφει τους τύπους και τους 

τρόπους τοποθετήσεως των ικριωµάτων στους χώρους εργασίας. 
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   Τοποθέτηση ικριωµάτων προβλέπεται: 

 α. Για κατασκευή των πάσης φύσεως τύπων (ξυλοτύπων, µεταλλοτύπων 

κ.λ.π.) 

β. Στις εξωτερικές και εσωτερικές όψεις (για την δηµιουργία επιπέδων    

εργασίας ή για την στερέωση των συστηµάτων απόρριψης των     αχρήστων 

υλικών ή για την τοποθέτηση των πλαγιοκαλύψεων).  

γ. Στους εσωτερικούς χώρους εργασίας: 

- Για την δηµιουργία επιπέδων εργασίας (τοιχοδοµών επιχρισµάτων, 

επενδύσεων τοίχων και ορόφων, βαρών κ.λ.π.) ή και για την στερέωση 

των συστηµάτων εγκαταστάσεων. 

- Για την πλευρική στήριξη καθαιρουµένων κατακόρυφων στοιχείων. 

- Για την υποστήριξη πατωµάτων  (πλακών, δοκών κ.λ.π.) στα        οποία 

γίνονται ενισχύσεις ή διανοίγονται οπές. 

δ. Όπου αλλού απαιτείται. 

 

Τα ικριώµατα αποτελούνται από ειδικά σιδερένια σωληνωτά στοιχεία που 

συνδεόµενα διαµορφώνουν τον πλήρη φορέα της σκαλωσιάς, οιουδήποτε 

ύψους, µορφής, σύνθεσης και έδρασης ή ανάρτησης και καλύπτουσας καθ’  

ύψος και πλάτος τις όψεις του κτιρίου (εσωτερικές και εξωτερικές) για την 

εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούν την χρήση τους. 

     Η µορφή, σύνθεση και έδραση ή ανάρτηση των ικριωµάτων που θα 

αποφασισθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία θα εφαρµοσθεί κατόπιν έγκρισης 

της Επίβλεψης. 

 
 

2.  Κανονισµοί 
 

          Γενικά τα ικριώµατα θα είναι σύµφωνα µε τα: 

α. Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193Α’ 26.08.1980 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 

β. Ν.∆. 1073/81 ΦΕΚ 260Α’ και τον  

γ. Ν.1430/84 ΦΕΚ 49Α’.  
 

Εκτός από τις πιο πάνω διατάξεις σχετικά µε τα ικριώµατα του έργου έχει 

εφαρµογή και το ΣΕΠ-ΕΛΟΤ 555 εκτός από τυχόν σηµεία του που αντίκεινται 

στις πιο πάνω διατάξεις.  

 

3.  Υλικά και τύποι Ικριωµάτων 
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Για τα υλικά σύνθεσης των ικριωµάτων έχουν εφαρµογή κατά τον ίδιο τρόπο 

τα ΕΠ-ΕΛΟΤ ΕΝ 39 (για χαλυβδοσωλήνες) και ΣΕΠ-ΕΛΟΤ 680 (για σανίδες). 

          

Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο µπορούν να είναι: 

         α. σταθερά 

         β. κινητά 

         γ. αναρτηµένα 

          Ως σταθερά ικριώµατα θεωρούνται εκείνα που έχουν συντεθεί και παραµένουν 

αµετακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και παρέχουν ασφαλές και 

σταθερό δάπεδο εργασίας σε πολλαπλές διαφορετικές µεταξύ τους στάθµες. 

   Ως κινητά ικριώµατα θεωρούνται: 

          α. Οι απλές ξύλινες σανίδες πάνω σε πτυσσόµενα καβαλέτα που παρέχουν 

ασφαλές και σταθερό δάπεδο εργασίας µέχρι το πολύ 2,00 µ. από το δάπεδο 

του χώρου και µπορούν να αλλάξουν θέση µε σύντοµη αποσυναρµολόγηση 

και συναρµολόγηση. 

          β. Τα τροχήλατα µεταλλικά ικριώµατα µε µορφή πύργου των οποίων το ύψος 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το τριπλάσιο της στενότερης πλευράς της 

βάσης του (Γαϊδούρα ).  

          Ως αναρτηµένα θεωρούνται τα ικριώµατα µε την µορφή κλουβιού, καλαθιού ή 

παροµοίων που είναι αναρτηµένα µε µηχανικές διατάξεις από σταθερά 

τµήµατα των κατασκευών και έχουν ως ελάχιστη δυνατότητα να κινούνται 

κατακόρυφα και να σταθεροποιούνται σε διάφορες στάθµες. 

         Τα σταθερά ικριώµατα θα είναι ειδικού δόκιµου αυτοφερόµενου συστήµατος. 

          

4. Τοποθέτηση και αποµάκρυνση 

 

 Τα ικριώµατα θα τοποθετούνται µε προσοχή σε κάθε χώρο εργασίας, έτσι 

ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές ή φθορές. Μετά το πέρας των εργασιών θα 

αποσυναρµολογούνται και θα αποµακρύνονται, εκτός από τα υποστηρίγµατα 

των οπών όταν υπάρχουν. 

 

5. Ειδικές απαιτήσεις 

  

Η κατασκευή και αποξήλωση των πάσης φύσεως ικριωµάτων πρέπει να 

γίνεται από έµπειρο και ειδικευµένο συνεργείο εφοδιασµένο µε όλα τα 

προστατευτικά µέτρα ασφαλείας γάντια, γυαλιά, κράνη, ζώνες προσδέσεως, 

άρβυλα, σχοινιά κ.λ.π. καθώς και όλον τον απαραίτητο για τον τύπο της 
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σκαλωσιάς µηχανικό εξοπλισµό για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση. 

Το προσωπικό πρέπει να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και προδιαγραφές 

του εργοστασίου κατασκευής των ικριωµάτων. 

 

Το σύστηµα θα αποτελείται από τυποποιηµένα συναρµολογούµενα χαλύβδινα 

τµήµατα και θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ειδικά τεµάχια και συνδέσµους για 

το αλφάδιασµα, την ακαµψία, την υποδοχή και την στήριξη δαπέδων 

εργασίας, κιγκλιδωµάτων, καλυµµάτων από υφαντά ή  όχι φύλλα.  

          Γενικά τα ικριώµατα θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων ώστε 

να παρέχουν ασφαλές και σταθερό δάπεδο εργασίας χωρίς κενά και απότοµες 

αλλαγές στάθµης µε πλάτος αρκετό για τον εργαζόµενο και το τυχόν 

διερχόµενο προσωπικό ανά 2,20 µ. ύψος το πολύ ώστε οι εργαζόµενοι να 

καλύπτουν όρθιοι την διαφορά στάθµης χωρίς πρόσθετες κατασκευές. 

          Η άνοδος στα ικριώµατα θα γίνεται µε κλίµακες έτσι ώστε να αντιστοιχεί µία 

κλίµακα ανά 60,00 µ. µήκους όψεως ικριώµατος και θα κατασκευάζονται επί 

πλέον του πλάτους του δαπέδου εργασίας µε χωριστό πλατύσκαλο ανά 

στάθµη. 

          Οι κλίµακες θα έχουν κιγκλίδωµα ύψους  1,10 µ. τουλάχιστον και όταν το ύψος 

των ικριωµάτων υπερβαίνει τα 4,00 µ. θα περιβάλλονται από κλωβό 

ασφαλείας σε όλο το ανάπτυγµά τους. 

          Εγκατάσταση ανυψωτικών µηχανών στα ικριώµατα θα γίνεται µόνον εφόσον 

το χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαθέτει τις απαραίτητες διατάξεις και µε 

υπολογισµούς αποδεικνύεται ότι αντέχει τα επιπρόσθετα µόνιµα δυναµικά 

φορτία. ∆ιαφορετικά θα ενισχύεται µε κατάλληλες κατασκευές ύστερα από 

στατικό υπολογισµό. 

          Η έδραση των ικριωµάτων θα εκτελείται επιµελώς ώστε τα πέδιλά τους να 

στερεώνονται ανυποχώρητα στο έδαφος ή τις κατασκευές χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος υποχώρησης, ολίσθησης, διάτρησης ή άλλης κάκωσης είτε του 

ικριώµατος  είτε της κατασκευής. 

          Τροχήλατα ικριώµατα θα διαθέτουν αξιόπιστους ισχυρούς µηχανισµούς 

ακινητοποίησης και θα χρησιµοποιούνται  µόνο σε καθαρές, οµαλές, 

οριζόντιες επιφάνειες εκτός αν το σύστηµα έχει την ικανότητα αποδεδειγµένα 

να λειτουργεί και σε κεκλιµένα επίπεδα µε την ίδια ασφάλεια. 

          Η αλλαγή θέσεως τροχήλατων ικριωµάτων θα γίνεται µόνον όταν στο ικρίωµα 

δεν υπάρχουν εργαζόµενοι. 

          Κρεµαστά ικριώµατα από δώµατα θα επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνον 

όταν έχουν παραδοθεί πριν από την τοποθέτησή τους όλα τα απαραίτητα 
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στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εξασφαλισµένοι όλοι οι κίνδυνοι 

πρόκλησης ατυχηµάτων από αυτό τούτο το ικρίωµα ή από λανθασµένους 

χειρισµούς (αποφυγή περιπτώσεων ανατροπής). 

          Στην περίπτωση όπου για λόγους καθαρισµού όψεων θα απαιτηθεί η 

τοποθέτηση ειδικών αναρτούµενων εξέδρων από το δώµα, θα πρέπει να γίνει 

πρόβλεψη µε ειδική µελέτη για την όλη υποδοµή που αναγκαστικά θα 

τοποθετηθεί στο δώµα (π.χ. ράγες κύλισης) ώστε σε καµία περίπτωση να µη 

δηµιουργηθούν προβλήµατα στις διάφορες στρώσεις του δώµατος (π.χ. 

διαρροές, θερµικές γεφυρώσεις, κραδασµοί κ.λ.π.). Επειδή στη ευρύτερη 

περιοχή του έργου αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες , ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει σχέδιο κατασκευής των ικριωµάτων που θα λάβει υπ’ όψη του αυτή  

την ιδιαιτερότητα . 

 

          Στις εργασίες περιλαµβάνονται και : 

 

α. Η προµήθεια των απαιτουµένων ικριωµάτων ( µε όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια, ειδικά πλαίσια, γέφυρες, αντηρίδες, εξαρτήµατα 

σύνθεσης, µαδέρια, ξυλεία σκάφης, κ.λ.π.). 

 β. Η εργασία της πλήρους σύνθεσής τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

έργου, καθώς και η αποσύνθεσή τους µετά το τέλος των εργασιών. 

γ. Η  κατασκευή σκάφης προστασίας από υλικά καθαιρέσεων κ.λ.π. Στην περιοχή 

που προβλέπεται αυτή η διαδικασία θα δοθεί µεγάλη προσοχή στο µέγεθος 

της σκάφης, την µορφή, την κλίση και την σύνθεσή της, έτσι ώστε η προστασία 

που θα προσφέρει  αυτή να είναι πλήρης, σύµφωνα µε τα όσα 

προδιαγράφονται για τις προστατευµένες διαβάσεις και συλλεκτήρια 

πετάσµατα.   

    Επίσης η σκάφη θα ντυθεί εξ’ ολοκλήρου µε χοντρό πλαστικό φύλλο      

P.V.C., έτσι ώστε να µην φεύγει η σκόνη  τα µικροϋλικά.  

δ. Η επικάλυψη της εξωτερικής πλευράς των ικριωµάτων (σε όλη τους την 

επιφάνεια) µε λινάτσα πυκνής ύφανσης, που να µην επιτρέπει την διάχυση 

σκόνης, κλπ.      

ε. Η δηµιουργία παταριών εργασίας, που θα επιτρέπουν την εργασία του 

εργατοτεχνικού προσωπικού σε δυσχερή σηµεία, όπως: εσοχές, µαρκίζες, 

στηθαία, διακοσµητικά στοιχεία κλπ.  
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Κεφάλαιο 5 : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

1. Γενικά 
 
Οι εργασίες ωπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος θα γίνουν : 

- Σύµφωνα µε τα Συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 

- Σύµφωνα µε τη Στατική µελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε από 

τον διαγωνιζόµενο. 

- Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που αναφέρονται παραπάνω και λοιπές 

προδιαγραφές. 

- Σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, τέχνης και τεχνικής και της   

καλής κατασκευής. 

- Σύµφωνα µε τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου. 

- Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής. 

 

Πριν από την έναρξη  των εργασιών σκυροδέµατος άοπλου ή 

ωπλισµένου κάθε τµήµατος, πρέπει να έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς, 

όλες οι εργασίες που η εκτέλεσή τους προηγείται των σκυροδεµάτων. 

Οι προδιαγραφές αυτής της παραγράφου, πλην αυτών που αναφέρονται 

στους σιδηροπλισµούς, ισχύουν τόσο για τα ωπλισµένα όσο και για τα 

άοπλα σκυροδέµατα, εφ’ όσον δεν υπάρχει διαφορετική αναγραφή. 

 
2.  Νόµοι - Κανονισµοί - Πρότυπα 

 
 
Οι κανονισµοί που ισχύουν για τα σκυροδέµατα είναι οι αναφερόµενοι 

στην Τεχνική Έκθεση.  

 
3.  Υλικά 
 

Γενικά 
           

Για τα υλικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - 97(Κ.Τ.Σ.- 97) 

απόφαση ∆14/19164/28.3.97 (ΦΕΚ 315 Β’ / 17.4.1997) του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί 
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εγκρίσεως του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ’97 

(Κ.Τ.Σ.-97), καθώς και Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 

(ΕΚΩΣ-2000) . 

Πέραν από τα αναφερόµενα στον Κ.Τ.Σ.-97 για τα υλικά και ειδικά για 

την περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο, επισηµαίνονται τα εξής: 

-Η παρασκευή του σκυροδέµατος θα γίνεται µε σύγχρονη αυτόµατη 

µονάδα που πιστοποιηµένα έχει την δυνατότητα παραγωγής των 

απαιτούµενων και στο ζητούµενο ρυθµό ποσοτήτων σταθερής 

ποιότητας. 

-Ο Ανάδοχος είτε χρησιµοποιεί έτοιµο σκυρόδεµα από µονάδα 

παραγωγής σκυροδέµατος εκτός εργοταξίου, είτε από το συγκρότηµα 

που έχει εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

την καλή και αντίστοιχη µε το έργο ποιότητα του διαστρωµένου 

σκυροδέµατος. 

 
Επιπλέον ισχύουν και τα εξής: 

 
Τσιµέντο 

 
Tο τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί, θα προέρχεται από Ελληνικό 

εργοστάσιο και θα είναι τύπου ΙΙ Πόρτλαντ. 

Το τσιµέντο θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆.244/29.2.80 ‘’Περί 

Κανονισµού Τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα’’ ΦΕΚ 69Α/28.3.80. Σε 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το πιο πάνω Π.∆. θα ισχύουν οι 

Ευρωκώδικες και ο Γερµανικός Κανονισµός DIN 1164. 

∆εν θα χρησιµοποιηθεί αργιλικό τσιµέντο σε καµµιά περίπτωση. 

Τσιµέντο ταχείας πήξεως θα χρησιµοποιηθεί  µόνον ύστερα από έγκριση 

του εργοδότη. 

  
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στον εργοδότη, πιστοποιητικά σχετικά µε 

δείγµα από κάθε ποσότητα τσιµέντου που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο. 

Το πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι το δείγµα, ύστερα από τις 

σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, χηµικές αναλύσεις και δοκιµές 
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µηχανικών χαρακτηριστικών, κρίθηκε κατάλληλο για την χρησιµοποίησή 

του στο έργο. 

Η εξέταση των δειγµάτων θα γίνεται από Κρατικό εργαστήριο (ΚΕ∆Ε), ή 

από άλλο εργαστήριο αναγνωρισµένο από το κρατικό  Εργαστήριο  και 

το οποίο τυγχάνει της εγκρίσεως του εργοδότη.  

Η δειγµατοληψία θα γίνεται πάντοτε παρουσία του εργοδότη, το δε 

δείγµα θα αποστέλλεται στο εργαστήριο µε τρόπο αδιάβλητο. 

∆ειγµατοληψία θα γίνεται, εκτός από τις ποσότητες που προσκοµίζονται 

στο εργοτάξιο και από τις ποσότητες που είναι εναποθηκευµένες σ’ 

αυτό, εφ’ όσον υπάρχουν ή δηµιουργούνται λόγοι που το επιβάλλουν. 

Το τσιµέντο θα χρησιµοποιείται µε την χρονική  σειρά που 

προσκοµίζεται στο εργοτάξιο. 

Κάθε αποστολή τσιµέντου θα αποθηκεύεται χωριστά και θα είναι σαφώς 

διαχωρισµένη από την προηγούµενη της.  Η ανάµιξη τσιµέντων από 

διαφορετικές πηγές δεν θα επιτραπεί. Φρέσκο τσιµέντο από εργοστάσιο 

δεν θα χρησιµοποιείται αν η θερµοκρασία του υπερβαίνει τους 50οC. 

Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο χύµα, θα αποθηκεύεται σε ειδικά 

µεταλλικά SILOS που θα το προστατεύουν πλήρως από οποιαδήποτε 

αλλοίωση. 

Τα SILOS αυτά θα τα εγκρίνει κάθε φορά ο εργοδότης πριν 

εγκατασταθούν στο εργοτάξιο και θα τα επιθεωρεί στο διάστηµα της 

εγκαταστάσεως των. 

 

Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο σε σάκους τότε : 
 

• Οι σάκοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί, κατάλληλα κλεισµένοι, 

προσφέροντες  την απαιτούµενη προστασία από τις δυσµενείς καιρικές 

και κλιµατολογικές συνθήκες. Θα είναι αεροστεγώς κλεισµένοι και θα 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς καµιά φθορά. Το περιεχόµενο  των 

σάκων µπορεί να ζυγίζει 25  ή 50 Kg. 
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• Οι σάκοι θα αποθηκεύονται σε κλειστή αεριζόµενη αποθήκη και πάνω 

σε ξύλινο δάπεδο που θα βρίσκεται τουλάχιστον 0,20 m πάνω από το 

έδαφος.  

 
• Τσιµέντο που η αποθήκευσή του δεν πληροί τους πιο πάνω όρους ή 

τσιµέντο µε όγκους ή βώλους που να µην διαχωρίζεται  µε ελαφρά 

πίεση, δεν θα χρησιµοποιείται και θα αποµακρύνεται από το 

εργοτάξιο, χωρίς καµµιά επί πλέον  αποζηµίωση. 

 
Αδρανή υλικά 

 
Τα αδρανή υλικά θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4.3. Κ.Τ.Σ.-97 και  τις 

απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ - 408. 

Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν 

οι Ευρωκώδικες και τα Γερµανικά  DIN 1045 και  DIN 4226. 

Πέραν από αυτά επισηµαίνονται και τα εξής: 

- Τα αδρανή πρέπει να προέρχονται από υγιές και ανθεκτικό πέτρωµα. 

Οι κόκκοι των πρέπει και αυτοί να έχουν τη σωστή αντοχή και µάλιστα  

µεγαλύτερη από την αντοχή του κονιάµατος που τα συνδέει. 

- Τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν ξένες προσµίξεις  που να µπορούν 

να βλάψουν την πήξη, σκλήρυνση και αντοχή του σκυροδέµατος,  και 

να επιδράσουν δυσµενώς στους οπλισµούς ή και σε άλλα υλικά,  που  

προβλέπεται από την  µελέτη να ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. 

- Τα αδρανή πρέπει να είναι απαλλαγµένα ουσιών που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν βλαβερές αντιδράσεις µε τα αλκαλικά στοιχεία του 

τσιµέντου. 

-  Η πηγή των αδρανών θα εγκριθεί από τον εργοδότη. 

- Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε καιρικές µεταβολές. 

- Πρέπει να έχουν ευνοϊκή µορφή κόκκων. 

- Στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εγκαταστήσει πλήρη σειρά 

κόσκινων, ζυγού ακριβείας, φούρνου κ.λ.π. συσκευών και να έχει 

προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για τον επί τόπου έλεγχο της 

κοκκοµετρικής συνθέσεως των αδρανών. 
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- Η κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών πρέπει να εξασφαλίζει την 

σωστή διακίνηση του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσα στις ράβδους του 

σιδηροπλισµού ώστε αυτές να επικαλύπτονται και περιβάλλονται από 

σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Κανονισµών. Σε  περίπτωση 

πυκνού οπλισµού πρέπει να επικρατούν λεπτόκοκκα αδρανή. Η 

απαίτηση αυτή όµως δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αντοχής και 

λοιπών προδιαγραφοµένων από την µελέτη ιδιοτήτων του 

σκυροδέµατος. 

- Από τους εργοταξιακούς ελέγχους, ο εργοδότης, στα όρια που 

ορίζονται στο άρθρο 4.3. του Κ.Τ.Σ.-97, δικαιούται να ζητά ένα µέρος ή 

όλους  να γίνονται   σε  εργαστήριο της επιλογής-του κατά προτίµηση 

βέβαια το ΚΕ∆Ε, ή σε αντίστοιχο αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο.  

- Τα αδρανή υλικά θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω σε δάπεδο 

από άοπλο σκυρόδεµα. Ο εργοδότης µπορεί να επιτρέψει η αποθήκευση 

να γίνει πάνω σε δάπεδο από αδρανή υλικά. Τα αδρανή που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την διαµόρφωση αυτού του δαπέδου δεν 

επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν  για την παρασκευή σκυροδεµάτων. 

- Αναφορικά µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.2.16. του Κ.Τ.Σ.-

97 προσθέτουµε ότι  οι έλεγχοι αντοχής του µητρικού πετρώµατος, 

οργανικών προσµίξεων και ισοδυνάµου άµµου θα γίνονται κάθε φορά 

που γίνεται αλλαγή λατοµείου και το καινούργιο λατοµείο δεν διαθέτει 

πιστοποιητικά των ανωτέρω ελέγχων. Για το ίδιο λατοµείο, οι παραπάνω 

έλεγχοι θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής του 

πετρώµατός-του και πάντως σε τακτά  χρονικά διαστήµατα που δεν 

υπερβαίνουν τους δύο µήνες. 

- Ο όρος αγοραστής που αναφέρεται στο Κ.Τ.Σ.-97 περικλείει και την 

έννοια  εργοδότη. 

 

Νερό 
 
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των σκυροδεµάτων 

πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές και πόσιµο. 
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Το νερό πρέπει να είναι απαλλαγµένο επιβλαβών προσµίξεων που είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς την σκλήρυνση και τις λοιπές 

ιδιότητες του σκυροδέµατος. 

Mη πόσιµο νερό επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο και εφ’ όσον δεν 

υπάρχει δυνατότητα να προσκοµιστεί στο εργοτάξιο πόσιµο και ύστερα 

από έγκριση του εργοδότη, πρέπει  να είναι απαλλαγµένο επιβλαβών 

προσµίξεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς την 

σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του σκυροδέµατος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, πόσιµου ή µη, θα εφαρµόζεται η παράγραφος 

2.2 του προτύπου ΕΛΟΤ 345 και οι έλεγχοι που το πρότυπο αυτό 

προδιαγράφει. 

Επίσης το νερό δεν πρέπει να έχει προσµίξεις που να προκαλούν 

δυσµενείς χηµικές επιδράσεις στον σιδηροπλισµό και σε τυχόν άλλες 

κατασκευές που  βρίσκονται µέσα ή σε γειτονία µε το σκυρόδεµα. 

Κατά τον προσδιορισµό των χηµικών προσµίξεων στο νερό, πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψη και οι αντίστοιχες επιβλαβείς προσµίξεις των 

αδρανών, ούτως ώστε το συνολικό ποσοστό τους να βρίσκεται µέσα 

στα επιτρεπόµενα όρια. 

Το νερό δεν πρέπει, επίσης, να περιέχει προσµίξεις που να δηµιουργούν  

εξανθήµατα, λερώµατα κ.λ.π. στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

Θαλασσινό νερό, απόβλητα εργοστασίων, νερά ελών, και παροµοίων   

προελεύσεων  και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την 

παρασκευή σκυροδεµάτων. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να εξασφαλίσει όλη την απαιτούµενη για το 

έργο ποσότητα του νερού καθώς επίσης και την διοχέτευσή του στις 

θέσεις εργασίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ - 345. 

 

Πρόσθετα σκυροδέµατος 

 

Τα πρόσθετα χρησιµοποιούνται για να επηρεάσουν ευµενώς ορισµένες 

ιδιότητες των σκυροδεµάτων.  
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Η χρησιµοποίησή τους όµως, πρέπει να γίνεται ύστερα από 

σχολαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της βελτίωσης που πράγµατι 

προκαλούν και των τυχόν δυσµενών παρενεργειών που ενδεχοµένως να 

έχουν. 

Τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριµένα 

από δηµόσιο ή επιστηµονικό φορέα Ελληνικό ή του εξωτερικού. 

Τα πρόσθετα θα χρησιµοποιηθούν ύστερα από έγκριση του εργοδότη. 

Η έγκριση θα δοθεί µετά τη διαπίστωση από τον εργοδότη των 

ιδιοτήτων και επιδράσεων του προσθέτου. Για τη διαπίστωση αυτή ο 

εργοδότης θα ζητήσει από τον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που αυτός κρίνει 

απαραίτητο (προδιαγραφές του κατασκευαστού, πιστοποιητικά 

εγκρίσεων, εργαστηριακούς ελέγχους κλπ.). 

           Η χρησιµοποίηση των προσθέτων θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 

4.5. του Κ.Τ.Σ.-97 και τις ΣΚ-307 και ΣΚ-308 που αναφέρονται στο 

άρθρο αυτό.  

            

Η δοσολογία και η δραστικότητα  επιβραδυντή και  πλαστικοποιητή  ή 

ρευστοποιητή, θα προσδιοριστούν τόσο από τις Προδιαγραφές του 

Προµηθευτή όσο και από τα ειδικά δοκίµια ελέγχου, που θα 

προβλεφθούν για τον σκοπό αυτό. Ο εργοδότης θα εγκρίνει τους 

τύπους των προσµίκτων. Εξάλλου, µεγάλη προσοχή θα δίνεται πάντα 

στον χρόνο ανάµειξης των προσµίκτων στον αναµικτήρα, για την 

επίτευξη οµογενούς µείγµατος.  Για τον καθορισµό του σωστού σε κάθε 

περίπτωση χρόνου και φυσικά πριν την οριστικοποίηση της εκάστοτε 

σύνθεσης, θα πραγµατοποιηθεί µία σειρά δοκιµών µε διάφορες 

δοσολογίες και συνδυασµούς προσµίκτων, τόσο στο εργαστήριο όσο και 

επί τόπου. 

 

4.  Ξυλότυποι κοινοί 
 
• Οι ξυλότυποι θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Τ.Σ.-

97 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 39. 
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Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από το πιο πάνω άρθρο θα 

εφαρµόζονται οι Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 1045, DIN 4420, DIN 8203 

και DIN 18215. 

Oι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται µε σχολαστική εφαρµογή όλων των 

διατάξεων ασφαλείας ανθρώπων και εγκαταστάσεων. 

Για την κατασκευή των ξυλοτύπων, θα ισχύσουν και οι προδιαγραφές 

των πιο κάτω παραγράφων. 

• Ξυλότυποι  θεωρούνται :  

 - Οι κοινοί ξυλότυποι συνήθων οικοδοµικών έργων. 

 - Άλλα συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας. 

• Οι κοινοί ξυλότυποι αποτελούνται από ξύλινα µέρη, (τάβλες, καδρόνια, 

µαδέρια, ξύλινες δοκούς, πλάκες τεχνητής ξυλείας - µπετοφόρµ κ.λ.π.) 

που θα στηρίζονται πάνω στο δάπεδο εργασίας µέσω ξύλινων ή 

µεταλλικών ικριωµάτων. 

Τα ξύλινα ικριώµατα κατασκευάζονται και αυτά από τα ξύλινα µέρη που 

αναφέρθησαν πιο πάνω, ενώ τα µεταλλικά κατασκευάζονται από 

σιδηρές ράβδους σωληνοειδούς διατοµής που συνδεόµενες 

δηµιουργούν πύργους τετραγωνικούς ή  πλαίσια µορφής ‘’Π’’ και ‘’Η’’. 

∆υνατόν να γίνει και εφαρµογή µικτού συστήµατος  δηλαδή ξύλινου και 

µεταλλικού ικριώµατος. 

Τα ξύλινα µέλη  συνδέονται µεταξύ τους µε καρφίδες, µπουλόνια, 

τζινέτια, διαφόρους µεταλλικούς συνδέσµους, ξύλινες ή / και µεταλλικές 

σφήνες, ξύλινα ή / και µεταλλικά κοµβοελάσµατα, σφικτήρες 

(πεταλούδες) κλπ. 

Τα µεταλλικά µέλη  συνδέονται µε πείρους, µε σφικτήρες, µε κοχλιωτά 

συστήµατα µεταβολής και σταθεροποιήσεως του µήκους κλπ. 

• Στους τύπους προηγµένης τεχνολογίας ανήκουν οι σιδηρότυποι για τα 

κυκλικά υποστυλώµατα, τυχόν προκατασκευασµένοι ξυλότυποι για 

τυποποιηµένα υποστυλώµατα και σιδηρότυποι για τοιχώµατα. 

• Σε όλες τις περιπτώσεις επισηµαίνεται η σχολαστική εφαρµογή της 

Παραγράφου 11.2. του άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ.-97  και το DIN 1045.  
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Ο Ανάδοχος  θα προδιαγράφει λεπτοµερώς στην µελέτη εφαρµογής  το 

σύστηµα τύπων  που θα εφαρµόσει υποβάλλοντας κάθε απαιτούµενη 

τεκµηρίωση (υπολογισµούς, σχέδια, προδιαγραφές του κατασκευαστού 

του συστήµατος, δυνατότητες που το προτεινόµενο σύστηµα 

προσφέρει κλπ.) Επίσης ο Ανάδοχος  κατά τη  φάση κατασκευής  µπορεί 

να τροποποιεί το σύστηµα ξυλοτύπων προτείνοντας  βελτιωµένες 

µορφές. Σε όλες τις περιπτώσεις το σύστηµα που τελικά θα εφαρµοστεί 

θα είναι της εγκρίσεως του εργοδότη. 

Ο εργοδότης επίσης κατά το διάστηµα της κατασκευής, εάν 

τεκµηριωµένα διαπιστώσει  µειονεκτήµατα του επιλεγµένου συστήµατος 

των τύπων σχετικά µε την ασφάλεια  την έγκυρη κατασκευή και λοιπές 

απαιτήσεις του έργου δικαιούται να επιβάλλει αλλαγή του συστήµατος 

και ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποδεχθεί. 

• Η κατασκευή ξυλοτύπων θα γίνει σύµφωνα µε την Στατική  Μελέτη 

Εφαρµογής. 

Οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται  κατά τρόπο που να 

επιτυγχάνεται : 

- Η τεχνικώς σωστή και κατά το δυνατόν ευχερής τοποθέτηση του   

οπλισµού και η διάστρωση του σκυροδέµατος µε την κατάλληλη 

δόνηση. 

- Η σταδιακή αφαίρεση των ξυλοτύπων, είναι επιτρεπτή όταν παρέχεται 

η  δυνατότητα να αφαιρούνται χωρίς να ενοχλούνται τα τµήµατα που 

επιβάλλεται η διατήρησή τους, (ιδέ πίνακα 11.6 των Κ.Τ.Σ.-97) και όταν 

δεν  δηµιουργούνται βλάβες στο σκυρόδεµα.  Οι ξυλότυποι δηλαδή  

πρέπει να κατασκευαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι τύποι των παρειών 

των µελών να είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να διαταραχθούν οι 

τύποι των πυθµένων και τα υποστηρίγµατά τους.(µπουντέλια 

ασφάλειας).  

Υπενθυµίζεται η πιθανότητα διατηρήσεως των ξυλοτύπων κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής µέχρι να ολοκληρωθεί η καθ’ ύψος κατασκευή 

του σκελετού, για την αντιµετώπιση της εφαρµογής κατακορύφων 

φορτίων σε µη  ολοκληρωµένο φορέα, δηλαδή σε φορέα που το 
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στατικό του µοντέλο δεν έχει λάβει ακόµη τη µορφή µε την οποία  

εισήχθη στον Στατικό υπολογισµό. 

-  Η δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 11.8 του άρθρου 11 του 

Κ.Τ.Σ.-97. 

- Η  απολύτως ακριβής µορφή  (τηρουµένων πάντα των επιτρεπτών 

ανοχών) του κατασκευαζόµενου σκυροδέµατος και η ικανοποίηση όλων 

των λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων που  προδιαγράφονται 

στα Συµβατικά τεύχη και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων . 

• Στα πλαίσια της τελευταίας αυτής απαιτήσεως της παραγράφου   

αναφέρονται τα παρακάτω :  

- Οι ξυλότυποι πρέπει να µην παραµορφώνονται από τα φορτία που θα 

επενεργήσουν πάνω στα διάφορα στοιχεία τους και που οφείλονται στο 

ίδιο βάρος των, στο βάρος του σκυροδέµατος, στα φορτία ανθρώπων, 

στη κατεργασία και δόνηση του σκυροδέµατος, στην υδροστατική 

πίεση, σε οριζόντιες δυνάµεις κ.λ.π. (Βλ. και DIN 4420). 

- Tα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων πρέπει να µη παραµορφώνονται 

από τις καιρικές συνθήκες. 

- Οι ξυλότυποι δεν πρέπει, πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος, 

να εκτίθενται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον ήλιο και τον άνεµο. 

 

Οι ξυλότυποι πρέπει να εδράζονται πάνω σε σταθερό δάπεδο εργασίας. 

Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δάπεδο αυτό µπορεί να υποχωρήσει 

(περίπτωση εδράσεως του ξυλοτύπου πάνω σε χώµατα) θα 

λαµβάνονται όλα τα µέτρα για να µη συµβεί καµµία υποχώρηση 

(στήριξη των ορθοστατών - καδρονιών ή µεταλλικών στύλων πάνω σε  

στρωτήρες , κατασκευή βάσεως από σκύρα ή ακόµη και από 

σκυρόδεµα, παρεµπόδιση εισροής υδάτων κ.λ.π.). 

- Η χρήση σφηνών και γενικά διατάξεων που µπορούν να υποστούν  

χαλάρωση από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δόνηση του σκυροδέµατος) 

πρέπει να γίνονται µε περίσκεψη και µε λήψη όλων των απαραίτητων 

µέτρων που να εµποδίζουν αυτή τη χαλάρωση (κλίσεις, αντίθετα 

τεµάχια ξύλου, κόντρα τακάκια , κάρφωµα κ.λ.π.). 
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- Σε περίπτωση στηρίξεως του ξυλοτύπου µε ξύλινα υποστυλώµατα, 

αυτά πρέπει να αποτελούνται από ακέραια ίσια κοµµάτια. 

Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υποστυλωµάτων αποτελουµένων το πολύ 

από δύο κατ’ επέκταση συνδεοµένων κοµµατιών τοποθετηµένων 

εναλλάξ µετά των  ακεραίων στύλων. Οι επεκτάσεις αυτές πρέπει να 

γίνονται όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισµοί ασφαλείας. Εφιστάται  

η προσοχή στη κατασκευή της ’’µάτισης’’. Το ένα καδρόνι πρέπει να 

στηρίζεται κατ’ επέκταση πάνω στο άλλο, ο δε αρµός να καλύπτεται και 

στις τέσσερις πλευρές µε ξύλινο τεµάχιο (κλάπα) που να καρφώνεται και 

στα δύο καδρόνια µε τουλάχιστον 8 καρφίδες ανά τεµάχιο. 

- Η κορυφή και ο πόδας των στύλων θα ενισχύεται µε λοξές αντηρίδες ή 

µε ειδικά τεµάχια (πλάκες, υποδοχείς σε σχήµα Υ κλπ. ) από το ίδιο 

υλικό µε το οποίο κατασκευάζεται και ο στύλος. 

- Όλες οι παρειές των θεµελίων κατακόρυφες και λοξές θα 

καλουπώνονται ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σωστής δόνησης. 

- Θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την επίτευξη της 

απαιτητής ακαµψίας των παρειών των ξυλοτύπων. Ήτοι στερέωση των 

παρειών µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία µεγάλης ακαµψίας (τάβλες 

που καρφώνονται στα πλαϊνά των δοκών καθέτως προς αυτά, καδρόνια 

ή και µαδέρια οµοίως καρφωµένα, ουρανοί, αντηρίδες κ.λ.π.), 

αντιστήριξη των παρειών µεταξύ τους, σφικτήρες κ.λ.π. 

- Εξασφάλιση της όλης κατασκευής του ξυλοτύπου έναντι οριζοντίων 

δυνάµεων (διαγώνιες ή και χιαστί ράβδοι, αντιστηρίξεις σε όµορο τµήµα 

του έργου που έχει κατασκευαστεί ήδη, ξύλινες ή µεταλλικές ή από 

σκυρόδεµα αντηρίδες κ.λ.π.). 

- Πρέπει να προβλεφθούν υποστηρίγµατα επαρκούς αντοχής ώστε να 

δεχθούν τα προβλεπόµενα στηρίγµατα της κατασκευής, έτσι ώστε να 

µην προκληθεί βλάβη σε οποιοδήποτε µέρος του έργου. 

Τούτο µπορεί να σηµαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, ότι τα 

υποστηρίγµατα πρέπει να συνεχιστούν έως τα θεµέλια µε κατάλληλη 

βάση. 
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- Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει µέτρα για τα βέλη των ξυλοτύπων που 

είναι δυνατόν να εµφανιστούν κατά την κατασκευή, ώστε το 

τελειωµένο σκυρόδεµα να έχει ανεκτές παραµορφώσεις. 

 

- Σε περίπτωση κατασκευής τύπου προηγµένης τεχνολογίας, θα 

εφαρµόζονται, εκτός από τα πιο πάνω και όλες οι προδιαγραφές του 

κατασκευαστού ή του προµηθευτού αυτών των τύπων. Ο εργοδότης αν 

το κρίνει σκόπιµο θα ζητήσει και πρόσθετα µέτρα για την περαιτέρω 

βελτίωση του συστήµατος. 

- Σε περίπτωση σκυροδετήσεως υψηλών τµηµάτων του έργου π.χ. 

υποστυλωµάτων, τοιχωµάτων κ.λ.π. πρέπει ο ξυλότυπος να αντέχει στις 

µεγάλες υδροστατικές πιέσεις (τοποθέτηση µεταλλικών σφικτήρων στα 

υποστυλώµατα - κλειδιά, αντιστήριξη των παρειών του τοίχου µε 

ειδικούς σφικτήρες - πεταλούδες, ενίσχυση των περιµετρικών - πλαϊνών 

παρειών των πεδίλων κατακορύφων και κεκλιµένων κ.λ.π.). 

- Τα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων πρέπει να βρίσκονται σε αρίστη 

κατάσταση. Υλικά µε φθορές, µε επανειληµµένες χρησιµοποιήσεις, µε 

µόνιµες παραµορφώσεις, µε επικολληµένο στις επιφάνειές τους 

σκυρόδεµα, και λοιπές ανωµαλίες  δεν θα χρησιµοποιούνται και θα 

αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. . 

- Οι παρειές του ξυλοτύπου που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα 

καθώς επίσης και ο ξυλότυπος των πλακών (πέτσωµα) θα καρφώνεται 

σε όσα σηµεία χρειάζεται, ώστε να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος ο 

ξυλότυπος να παραµορφώνεται αντίθετα µε τη διεύθυνση του βάρους ή 

της υδροστατικής πιέσεως του διαστρωνόµενου σκυροδέµατος. (Ήλωση 

κάθε τάβλας, ή κάθε πλάκας µπετοφόρµ σε επαρκείς   θέσεις ). 

• Οι επιφάνειες των ξυλοτύπων που θα έλθουν σε επαφή µε το 

σκυρόδεµα  αλείφονται µε ειδικό υγρό που να διευκολύνει το 

ξεκαλούπωµα, χωρίς αποκολλήσεις τµηµάτων του σκυροδέµατος. Η 

χρήση του ειδικού αυτού υγρού θα εγκρίνεται από τον εργοδότη. Το 

υγρό αυτό σε ουδεµία περίπτωση δεν θα έρχεται σε επαφή µε τον 

οπλισµό. 
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• Σε στενές και υψηλές διατοµές τοιχωµάτων, υποστυλωµάτων κλπ.,  και 

εφ΄ όσον η διάταξη του οπλισµού δεν επιτρέπει το «κατέβασµα» της 

«µπούµας» σκυροδέτησης, θα αφήνονται καθ’ ύψος ανοίγµατα για την 

από αυτά σκυροδέτηση,  τη µείωση του ύψους έκχυσης, τη δόνηση και 

εν γένει την παρακολούθηση της διάστρωσης. Τα ανοίγµατα αυτά θα 

αφήνονται ανά 1 m απόσταση καθ’ ύψος και κατά µήκος, θα έχουν δε 

τις κατάλληλες διαστάσεις. Τα ανοίγµατα θα κλείνονται όταν το 

σκυρόδεµα φθάσει στο ύψος τους. 

• Τα ικριώµατα για τη κυκλοφορία εργατών και υλικών θα στηρίζονται 

ανεξάρτητα κατά το δυνατόν   από τους ξυλοτύπους  για τη διάστρωση 

του σκυροδέµατος. 

• Στις περιπτώσεις που µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος διέρχονται 

σιδηρές ράβδοι σφικτήρων (Temposhaller) διατοµής Φ6 ή Φ8, αυτές θα 

κατασκευάζονται από χάλυβα S220 και θα διαπερνούν τον ξυλότυπο 

µέσω πλαστικών  σωληνίσκων. Μετά το ξεκαλούπωµα θα αφαιρούνται 

οι σιδηρές ράβδοι και οι σωληνίσκοι θα πληρούνται υπό πίεση µε υδαρές 

κονίαµα  ελαφρώς  διογκούµενο, ή άλλο υλικό της εγκρίσεως του 

εργοδότη. 

• Για την εφαρµογή της παραγράφου 11.3. του άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ. -97 

απαγορεύεται η χρήση τεµαχίων λαµαρίνας (ντενεκέ), χάρµπορτ και 

λοιπών παρεµφερών υλικών για τη στεγανοποίηση αρµών ξυλοτύπου. 

Γενικότερα τέτοια υλικά, αλλά και άλλα ευκόλως εύκαµπτα 

παρεµβλήµατα  απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται στη κατασκευή των 

ξυλοτύπων. 

• Απαγορεύεται η ενσωµάτωση µέσα στο σκυρόδεµα τοξικών, υλικών ή 

άλλων που όταν καίγονται εκλύουν καπνούς επιβλαβείς για την υγεία και 

γενικώς υλικών απαγορευµένων από την πυροσβεστική υπηρεσία. 

• Μεταλλικά υλικά που ενσωµατώνονται µέσα στο σκυρόδεµα  (π.χ., 

αγκυρόπλακες) πρέπει να στερεώνονται στον ξυλότυπο, στις θέσεις που 

προβλέπονται από τις αντίστοιχες µελέτες και κατά τρόπο που να µην 

υφίστανται καµµιά µετατόπιση ή  κάκωση κατά τη διάστρωση του 

σκυροδέµατος.. 
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• Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 

και πάντα ύστερα από έγκριση του εργοδότη. 

• Όλες οι οπές, εντορµίες και εξάρσεις στο σκυρόδεµα, που εξυπηρετούν 

εγκαταστάσεις, µηχανήµατα ή και σκοπούς διελεύσεων Η/Μ 

εγκαταστάσεων, στηρίξεις συσκευών, βάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π., θα 

διαµορφωθούν µε τη κατασκευή του αντίστοιχου ξυλοτύπου κατά 

τρόπο σταθερό και αµετακίνητο κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 

Ο ξυλότυπος αυτών των κατασκευών θα κατασκευαστεί µε σταθερά, 

ανθεκτικά και µη παραµορφώσιµα υλικά αναλόγου φύσεως µε εκείνης 

των υλικών κατασκευής του κυρίως ξυλοτύπου. Τα υλικά αυτά µπορεί 

να είναι από ξύλο, από σίδερο, από λαµαρίνα µε απαραµόρφωτη 

κατασκευή, από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένες και άλλα αντίστοιχα. Σε 

κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε κατά το ξεκαλούπωµα να 

µη δηµιουργούνται φθορές στο σκυρόδεµα. 

 

5.  Ξυλότυποι Εµφανείς 
 
     Εκτός από τα αναφερόµενα για τους κοινούς ξυλοτύπους, στις 

περιπτώσεις των εµφανών ξυλοτύπων ισχύουν επιπρόσθετα τα 

παρακάτω: 

 

• Οι ξυλότυποι εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος κατασκευάζονται από 

πλανισµένες σανίδες σταθερού πλάτους 10 - 12 εκ. όπως  προβλέπουν 

τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων αυτών οι ορατές επιφάνειες του 

σκυροδέµατος θα εµφανίζονται τελείως επίπεδες και λείες ή ανάγλυφες 

αναλόγως της περιπτώσεως, πάντως δε της ειδικής µορφής,  των 

σχεδίων σε κάθε περίπτωση εµφανούς όψεως του σκυροδέµατος. 

Οι σανίδες κατά την προσκόµισή τους στο εργοτάξιο θα είναι 

καινούργιες, πρωτοχρησιµοποιούµενες, επιµελώς πλανισµένες και στις 

δύο όψεις και στα σόκορα, µε µέγιστο αριθµό χρήσεως στο εργοτάξιο 

δύο (2) για κάθε όψη. Ο αριθµός αυτός µπορεί να µειωθεί για όσες 

σανίδες τυχόν υποδείξει η επίβλεψη. Αποκλείεται η χρήση παλαιών 
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σανίδων, έστω και πλανισµένων. Οι σανίδες θα είναι ίσου πλάτους (κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε τα σχέδια ή µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως) 

και ίσου πάχους και θα έχουν τα απαιτούµενα µήκη. Απαγορεύεται η 

µάτιση παράπλευρων σανίδων στην ίδια οριζόντια ή κατακόρυφη θέση. 

Θα εξασφαλισθεί πλήρης εφαρµογή των σανίδων µεταξύ τους, µε 

αρµούς απολύτως ευθύγραµµους και παράλληλους (κατακόρυφους ή 

οριζόντιους ή κεκλιµένους, σύµφωνα µε την επιθυµητή όψη) και οι 

επιφάνειες θα είναι απολύτως επίπεδες. Με το απολύτως ευθύγραµµο 

των σανίδων θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα διαφεύγει  ούτε το ελάχιστο 

σκυρόδεµα από τους αρµούς. 

Σε περίπτωση που οι εµφανείς ξυλότυποι προβλέπονται µε betoform ή 

ανάλογο υλικό τότε οι διαστάσεις των τεµαχίων και οι αρµοί πρέπει να 

είναι σε κανονική διάταξη ως προς τις αποστάσεις, την πυκνότητα, το 

µέγεθος των τεµαχίων κλπ.    

• Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα επαλείφονται 

µε ειδικό υλικό που εµποδίζει την πρόσφυση του σκυροδέµατος  και 

επιτρέπει την εύκολη και χωρίς καµία βλάβη του σκυροδέµατος 

αποξήλωσή τους. Το υλικό αυτό θα είναι αρίστης ποιότητας και θα έχει 

την έγκριση της Επιβλέψεως. 

• Ο σκελετός στηρίξεως θα έχει κατάλληλη πυκνή διάταξη, ώστε να 

εξασφαλισθεί ότι οι ξυλότυποι θα παραµείνουν τελείως ευθύγραµµοι και 

απαραµόρφωτοι ανεξάρτητα από το τυχόν µεγάλο µήκος ή µεγάλο ύψος 

των κατασκευών. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλες τις ενσωµατούµενες εντός 

του σκυροδέµατος κατασκευές, στους ξυλοτύπους ούτως ώστε να 

αποφευχθεί  καταστροφή  εµφανούς επιφανείας σκυροδέµατος. Η 

τοποθέτηση θα λάβει υπ’  όψη της  την Αρχιτεκτονική και Η/Μ µελέτη για 

τον καθορισµό των ακριβών θέσεων και του είδους αυτών των 

κατασκευών. (π.χ. φωτιστικά – ψευτοκάσες  κλπ..) και θα γίνει µε µεγάλη  

ακρίβεια. 

          

Η σειρά εργασίας που απαραίτητα θα τηρηθεί είναι : 
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         α. ∆ιαµόρφωση σκοτιών, φάλτσων, εγκοπών πάσης φύσεως κλπ µε 

τοποθέτηση στους ξυλοτύπους των καταλλήλων τεµαχίων. 

β. Τοποθέτηση των ενσωµατωµένων υλικών  της προηγούµενης 

παραγράφου. 

γ.  Επιµελές καθάρισµα. 

δ.  Επάλειψη του ξυλοτύπου µε ειδικό υλικό που επιτρέπει το 

ευχερέστερο ξεκαλούπωµα. 

ε.  Τοποθέτηση του οπλισµού. 

στ. Τοποθέτηση σωληνώσεων. 

ζ. Επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από τα υπολείµµατα   

κατασκευής (πριονίδια, ξύλα, πρόκες, σίδερα, χαρτιά και κουτιά). 

 η. Πλύσιµο των ξυλοτύπων µε άφθονο ύδωρ επί τρεις ηµέρες. 

 θ. ∆ιάστρωση σκυροδέµατος. 

 ι. Η εξοµάλυνση µε ηλεκτρικό τριβείο (σβουράκι) των οριζοντίων ή     

κατακορύφων ακµών για την ευθυγράµµισή τους, όπου απαιτείται, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

Πέραν των όσων αναφέρονται στην σχετική παράγραφο ‘’Εµφανές 

σκυρόδεµα’’ της παρούσας , ισχύουν επιπροσθέτως και οι παρακάτω  

όροι : 

• Ειδικά για την σύνδεση (δεσίµατα) των πάσης φύσεως ξυλοτύπων 

εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, σε περιπτώσεις τοιχωµάτων, 

υποστυλωµάτων, δοκών, στηθαίων κ.λ.π. απαγορεύεται απολύτως τόσο 

τα’’ τρυπόξυλα’’ όσο και η σύνδεση µε ράβδους σιδηρού οπλισµού, οι 

οποίες µετά την αποσύνθεση των ξυλοτύπων αποκόπτονται κατά τα 

εξέχοντα άκρα. 

        Οι ήλοι των ξυλοτύπων θα καρφωθούν προς τα έξω. 

        Οι συνδέσεις αυτές  θα πραγµατοποιηθούν µόνον κατά τον παρακάτω 

περιγραφόµενο τρόπο : 

 Μεταξύ των δύο εσωτερικών παρειών των ξυλοτύπων θα τοποθετηθούν 

ειδικοί πλαστικοί σωλήνες χρώµατος γκρίζου (όµοιας απολύτως 
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αποχρώσεως µε την τελική απόχρωση του σκυροδέµατος µετά την 

πήξη). 

 Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη επίτευξης  συµµετρίας στις θέσεις 

τοποθετήσεως των πλαστικών σωλήνων.  

Στις δύο παρειές των ξυλοτύπων και σε σηµεία που αντιστοιχούν 

απόλυτα προς τις οπές των πλαστικών σωλήνων θα διανοιγούν οι 

κατάλληλες οπές για την διαµπερή διέλευση ράβδων σιδηρού 

οπλισµού. Οι ράβδοι αυτές θα διέρχονται επίσης και µεταξύ των 

ξυλοτύπων υποστήριξης (ταµπάνια). Σε κάθε ένα από τα άκρα των 

ράβδων θα προσαρµόζεται ταχυσφικτήρας ενδεικτικού τύπου 

Temposhaller ή παρεµφερούς σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

προµηθευτικού οίκου. 

 Μετά την διάστρωση του σκυροδέµατος και την αφαίρεση των 

ξυλοτύπων, οι µεταλλικές ράβδοι θα αποµακρύνονται και οι 

εµφανιζόµενες οπές να  σφραγίζονται επιµελώς µε ισχυρή ελαφρά 

διογκούµενη τσιµεντοκονία ειδικής σύνθεσης.  

Όλες οι εργασίες αυτές περιέχονται στις τιµές των άρθρων του 

τιµολογίου της µελέτης για τα εµφανή σκυροδέµατα. 

• Σε περίπτωση κατασκευής τµήµατος έργου σε περισσότερα από ένα 

στάδια, η κατασκευή του ξυλοτύπου κάθε επόµενου σταδίου πρέπει να 

κατασκευάζεται µε µεγάλη προσοχή ώστε στο τµήµα αυτό του έργου, 

να µη προκύπτουν ανωµαλίες στους αρµούς συνδέσεως του 

σκυροδέµατος του ενός σταδίου µε το άλλο. (Μικρά σκαλοπάτια). 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εµφανών όψεων εξωτερικών δοκών 

που διαθέτουν πέραν της ’’κρέµασης’’  και ανεστραµµένο τµήµα. 

 Η κατασκευή του στις περιπτώσεις αυτές εφ’ όσον η Στατική Μελέτη το 

επιτρέπει  θα γίνεται µε παρεµβολή ‘’σκοτίας’’ αν προβλέπεται. Σε 

αντίθετη περίπτωση το εµφανές τµήµα θα καλουπώνεται εξ αρχής σε 

ολόκληρο το ύψος µε απόλυτη εξασφάλιση από µικροµετακινήσεις και 

το σκυρόδεµα β’ φάσεως θα δια-στρώνεται  χωρίς το αρχικό εξωτερικό 

‘’πλαϊνό’’ να αφαιρεθεί. 
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• Κατά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού επιβάλλεται η χρήση 

αποκλειστικώς πλαστικών ‘’αποστατών’’  χρώµατος γκρίζου καθώς 

και η αύξηση της αποστάσεως του σιδηρού οπλισµού από την  

εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον 

κανονισµό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο 

Σκυρόδεµα. 

 

6.  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

Οι κανονισµοί που ισχύουν για τα σκυροδέµατα είναι οι αυτοί που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας προδιαγραφής. 

 

• Η εργασία για την παρασκευή και διάστρωση των σκυροδεµάτων θα γίνει 

σύµφωνα µε τους πιο πάνω Κανονισµούς, Πρότυπα, Αποφάσεις, τις 

Προδιαγραφές αυτές, τη Σύµβαση του Έργου και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, 

τη Μελέτη του Έργου, τους κανόνες της καλής Τεχνικής  και την Επιστήµη του 

Πολιτικού Μηχανικού. 

• Ο εργοδότης εφ’ όσον, αιτιολογηµένα, διαπιστώσει ότι τα κατασκευαζόµενα 

σκυροδέµατα δεν είναι σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις θα επιβάλει είτε 

την διόρθωσή τους.  Ο Ανάδοχος οφείλει αναντίρρητα, να συµµορφωθεί µε τις 

εντολές αυτές του Εργοδότη επιβαρυνόµενη  µε κάθε σχετική δαπάνη για την 

επισκευή.  

• Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την κατασκευή 

δειγµάτων, για ειδικές περιπτώσεις κατασκευών έργων µε υψηλές 

Τεχνολογικές απαιτήσεις και σε περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες 

υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την επιλογή ορθών µεθόδων όπως 

κατασκευής π.χ. προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα, ιδιάζουσες 

συνθήκες στηρίξεων φερουσών κατασκευών, συγκεντρώσεις µεγάλων 

ποσοτήτων οπλισµού κ.λ.π. 

 Στις περιπτώσεις αυτές, και εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό,  τα δείγµατα αυτά θα 

κατασκευάζονται, τοποθετούνται και στηρίζονται στις θέσεις που προβλέπει η 

µελέτη του Έργου  και θα φορτίζονται µε φορτία ίσα µε τα φορτία της 

κατασκευής. Κάθε απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την κατασκευή 

δείγµατος  εντάσσεται στη συµβατική προθεσµία περατώσεως του έργου,  

εφόσον  ο εργοδότης ζητήσει την κατασκευή του δείγµατος δύο µήνες πριν 
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από την,  κατά το  χρονοδιάγραµµα,  ηµεροµηνία κατασκευής της αντιστοίχου 

εργασίας. 

• Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τη κατασκευή 

του Έργου είναι αυτές που προσδιορίζονται από τη Στατική Μελέτη. 

 Η µελέτη συνθέσεως γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του 

Κ.Τ.Σ. - 97, ελέγχεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. - 97 και 

κατατάσσεται σε µία από τις κατηγορίες σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2. του 

Άρθρου 2 του Κ.Τ.Σ-97. 

• Οι ιδιότητες που αναφέρονται στη παράγραφο 5.1. του Κ.Τ.Σ.-97, 

προδιαγράφονται ή και επιβάλλονται και από την φύση του έργου, την ανάγκη 

της ανθεκτικότητάς του στον χρόνο, την ελαχιστοποίηση των δαπανών και 

διαδικασιών συντηρήσεώς του, τη θέση του, τη µορφή του, τις ιδιαίτερες 

λειτουργικές και ηλεκτροµηχανολογικές απαιτήσεις του, καθώς επίσης και από 

τις ανάλογες απαιτήσεις των επιµέρους φορέων του Φέροντος Οργανισµού. 

• Στον όρο ‘’ οµοιογένεια ‘’ που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1. του Κ.Τ.Σ.-97, 

περιλαµβάνονται και : 

-Η  σταθερότητα των ιδιοτήτων του σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. (Η  

αντοχή και λοιπές τεχνικές ιδιότητες, η  υφή ,ο χρωµατισµός, η πυκνότητα και 

λοιπές φυσικές ιδιότητες, η σταθερή χηµική σύσταση κλπ.) 

- Η  οµοιογένεια της εξωτερικής του επιφάνειας (το λείο της ή  αδρότητα, ο  

χρωµατισµός, κλπ..). 

• Η εργασιµότητα και τα διαθέσιµα µέσα, πρέπει εκτός των άλλων, να 

επιτυγχάνουν επιτυχή συµπύκνωση και εµφάνιση του σκυροδέµατος, 

ανεξάρτητα από τις διαστάσεις, το ποσοστό του οπλισµού, τη θέση του 

φορέως, τη µορφή του ξυλοτύπου κ.λ.π. 

• Η κάθε µελέτη συνθέσεως της παραγράφου 5.2 του Κ.Τ.Σ.-97, θα βασίζεται σε 

60 δοκίµια. 

Στη µελέτη συνθέσεως θα λαµβάνονται υπ΄ όψη  και τα τυχόν πρόσµικτα του 

σκυροδέµατος . 

 Στην έννοια  ποιότητας σκυροδέµατος της παραγράφου 5.2.1.1. του Κ.Τ.Σ.-97, 

περιλαµβάνονται όλες οι ιδιότητες που προσδιορίζουν ένα σκυρόδεµα : 

Αντοχή και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά, αναλογίες µίξεως των υλικών, 

κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών, εργασιµότητα, εµφάνιση του 

σκυροδέµατος (εµφανές ή όχι, ικανοποίηση αρχιτεκτονικών απαιτήσεων κλπ.). 

 Η µελέτη συνθέσεως θα επαναλαµβάνεται και όταν : 
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- Μεταβάλλονται οι ιδιότητες των αδρανών αν και η πηγή τους δεν   άλλαξε (π.χ. 

περίπτωση αλλαγής της φύσεως του πετρώµατος κλπ). 

- Όταν προκύψει αλλαγή των συνθηκών ή και του τρόπου εργασίας. 

• Η καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ), που αναφέρεται στη Παράγραφο 

5.2.3.3. του Κ.Τ.Σ.-97 θα δίδεται υποχρεωτικά. Το διάστηµα που κατ’  

ελάχιστον πρέπει να είναι + ή - 3 ΜΡa, θα είναι τόσο που να επιτρέπει στους 

παράγοντες του έργου να αυξοµειώνουν την εργασιµότητα του σκυροδέµατος, 

χωρίς κίνδυνο µειώσεως  της αντοχής, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις 

σκυροδετήσεων (στενές  διατοµές, πυκνός οπλισµός κλπ.) . 

• Η εργασιµότητα των διαφόρων ποιοτήτων του σκυροδέµατος που θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου , θα καθοριστεί από τον 

Ανάδοχο  στο στάδιο της κατασκευής. Την εργασιµότητα αυτή θα δικαιούται να 

την τροποποιήσει ο Ανάδοχος αν τεκµηριωµένα κρίνει ότι αυτό επιτάσσει το 

συµφέρον του έργου και ο εργοδότης το εγκρίνει. 

 Η εργασιµότητα εκφράζεται από την κάθιση. 

• Μέτρηση των αδρανών σε όγκο δεν επιτρέπεται. 

Στη θέση παρασκευής του σκυροδέµατος πρέπει να τοποθετείται πινακίδα 

στην οποία ευκρινώς να αναγράφεται η σύνθεση του µίγµατος, η κατηγορία 

του παρασκευαζόµενου σκυροδέµατος και τυχόν άλλες κατατοπιστικές 

οδηγίες. 

• Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα αρχίζει ύστερα από άδεια του εργοδότη 

που θα δίδεται όταν αυτός διαπιστώσει ότι όλες οι εργασίες που προηγούνται 

της διαστρώσεως έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε την µελέτη και τα συµβατικά  

τεύχη. 

• Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί κάποια ατελής εργασία, θα αναβάλλεται η 

διάστρωση µέχρι την πλήρη και επιτυχή αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί  εγκαίρως στον εργοδότη, την ηµεροµηνία 

σκυροδετήσεως. 

 Για τη συνέχιση της διαστρώσεως στις θέσεις των αρµών διακοπής ισχύουν τα 

προδιαγραφόµενα στη παράγραφο 14.3 του Κ.Τ.Σ.-97. 

 Κάθε σκυροδέτηση πρέπει να οργανώνεται και προγραµµατίζεται έτσι ώστε  

να εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος χρόνος και τα απαιτούµε να µέσα για την 

έντεχνη αποπεράτωσή της. 

 

• Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει : 
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- Να µην αλλοιώνονται οι διαστάσεις των δοµικών στοιχείων της µελέτης (πχ. . 

τα πάχη πλακών). Σε περίπτωση κατά την οποία µια παρειά του 

σκυροδέµατος δεν περιορίζεται από ξυλότυπο, π.χ. άνω επιφάνεια πλακών, 

άνω επιφάνεια στύλων, θα τοποθετούνται στον ξυλότυπο κατάλληλοι οδηγοί 

(για την περίπτωση των πλακών τακάκια) που θα ελέγχουν και προσδιορίζουν 

τις απαιτούµενες διαστάσεις. 

- Να µην υφίσταται καµιά ενόχληση ο τοποθετηµένος οπλισµός, ο ξυλότυπος, 

τα µέτρα ασφαλείας και γενικά όλες οι εργασίες που προηγούνται της 

διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Το ίδιο ισχύει για τα όµορα, µε το 

σκυροδετούµενο τµήµα έργα, πράγµατα και εγκαταστάσεις. 

- Να διαπιστώνεται ότι οι αναπτυσσόµενες υδροστατικές και λοιπές 

επιβαρύνσεις του ξυλοτύπου και των διαφόρων φερόντων ικριωµάτων 

βρίσκονται στα ανεκτά όρια. 

- Να διαπιστώνεται ότι οι εργασίες διαστρώσεως δεν δηµιουργούν  προβλήµατα 

σε προϋπάρχουσες κατασκευές. 

 

• Κάθε µεταβολή της καθίσεως, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 8.5 του 

Κ.Τ.Σ.-97, αλλά και κάθε αναγκαία µεταβολή των λοιπών ιδιοτήτων του 

σκυροδέµατος που οι ανάγκες του έργου επιβάλλουν, θα γίνεται µε την 

αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου, πάντα όµως µετά από έγκριση του 

εργοδότου. 

• Στη παράγραφο 8.11 του Κ.Τ.Σ.-97 θα πρέπει, για τις διαστρώσεις στο 

έδαφος, να προστεθεί ότι, πριν από οποιαδήποτε διάστρωση στο έδαφος 

πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες που προηγούνται π.χ. κατάλληλη  

συµπύκνωση του εδάφους, τυχόν τοποθετήσεις  σωληνώσεων, µονώσεις, 

κλπ. 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή αριθµό δονητών για την 

συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 

 Η συµπύκνωση θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ.-97 και για 

θέµατα που δεν καλύπτονται, σύµφωνα µε τα DIN 1045, 4235 και 4236. 

 Ιδιαίτερα επισηµαίνονται τα εξής : 

- Το προσωπικό που θα χειρίζεται τους δονητές πρέπει να είναι σωστά 

καταρτισµένο και έµπειρο. Κάθε δονητής πρέπει να µεταφέρεται από θέση σε 

θέση από δύο άτοµα που θα είναι διάφορα   

   από τον χειριστή. 
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- Οι δονητές που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να βρίσκονται σε άριστη 

κατάσταση από άποψη λειτουργίας και συντηρήσεως. 

- Ο Ανάδοχος θα επιλέγει, µε αποκλειστική ευθύνη της αλλά ύστερα από 

έγκριση του εργοδότη, τους κατάλληλους για την αντίστοιχη σκυροδέτηση 

δονητές και θα προσδιορίζει και τον αριθµό τους. 

   Ο εργοδότης δικαιούται, σε περίπτωση που το αποτέλεσµα µιας δόνησης  δεν 

κριθεί αποτελεσµατικό, να επιβάλλει την χρήση δονητών διαφορετικού   είδους 

απ’ αυτούς που κατ’ αρχήν επελέγησαν. 

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση εντολής του επιβλέποντα για εξωτερική δόνηση, 

δεν δικαιούται να την αρνηθεί  µε τη δικαιολογία ότι η ακαµψία και η ευστάθεια 

του ξυλοτύπου ή του σιδηροτύπου δεν το επιτρέπουν (ιδέ παράγραφο 9.4 του 

Κ.Τ.Σ.-97). 

- Πέραν των απαιτουµένων δονητών θα υπάρχουν στο εργοτάξιο και εφεδρικοί, 

ώστε να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε 

περιπτώσεις βλαβών. 

 Ο αριθµός των εφεδρικών θα είναι το 1/3 των σε ενέργεια και τουλάχιστο 2. 

- Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως µόνο εσωτερικών δονητών κατ’ ελάχιστον 

και πέραν των εφεδρικών, πρέπει να υπάρχουν : 

                1 δονητής ανά 150 µ2 οριζόντιου ξυλοτύπου (πλάκας), µε ελάχιστον αριθµό 3 

δονητές, 2 δονητές σε κάθε θέση σκυροδετήσεως, µε εξαίρεση τα 

υποστυλώµατα µεγίστης πλευράς 0,80 µ, όπου θα χρησιµοποιείται ένας 

δονητής. 

- Εκτός από τη χρήση δονητών για τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος και σε 

ειδικές θέσεις που επιβάλλεται , το σκυρόδεµα θα συµπυκνώνεται και 

χειρωνακτικά µε αναµοχλεύσεις, κοπανίσµατα µε ειδικούς κατά περίπτωση 

κόπανους, κτυπήµατα πάνω στον ξυλότυπο κ.λ.π. Απαγορεύεται αυστηρώς η 

συµπύκνωση του σκυροδέµατος µε κτυπήµατα µε τα πόδια των εργαζοµένων. 

• Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. 

Ειδικότερα ο εργοδότης µπορεί να επιτρέψει τη συντήρηση του σκυροδέµατος 

σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 10.2 του Κ.Τ.Σ.-97, µε τις εξής 

προϋποθέσεις : 

 - Ότι η διαβροχή θα συνεχίζεται ολόκληρο το 24ωρο. 

 - Ότι θα εφαρµόζονται οι παράγραφοι 10.4 και 10.6 του Κ.Τ.Σ.-97. 

 

• Σε περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιµοποιηθεί και εργοστασιακό 

σκυρόδεµα, τα δοκίµια θα είναι κυβικά ακµής 15 cm. 
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 Εκτός από τα δοκίµια των 28 ηµερών θα λαµβάνονται και δοκίµια για ελέγχους 

σε ηλικία 7 ηµερών. Ο αριθµός των δοκιµίων αυτών θα είναι ο µισός του 

αριθµού των 28 ηµερών. Αν ο Εργοδότης, όπως έχει δικαίωµα, ζητήσει την 

εφαρµογή της Παραγράφου 13.3.2. του Κ.Τ.Σ.-97, η δαπάνη ελέγχου των επί 

πλέον 6 δοκιµίων θα τον επιβαρύνει. 

 

• Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως και εργοστασιακού ‘’έτοιµου’’ σκυροδέµατος, 

ο Ανάδοχος  αναλαµβάνει έναντι του εργοδότη ακέραια κάθε ευθύνη  για 

οποιαδήποτε αστοχία, είτε αυτή οφείλεται σ’ αυτόν είτε στο εργοστάσιο 

παραγωγής. 

 Κάθε προδιαγραφή σχετική µε τα υλικά παρασκευής των σκυροδεµάτων 

ισχύει και για τα εργοστασιακά σκυροδέµατα. 

 

• Ο Φέρων Οργανισµός του Συγκροτήµατος χαρακτηρίζεται, υπό την έννοια της 

παραγράφου 13.5 του Κ.Τ.Σ.-97 σαν µεγάλο έργο και εποµένως ισχύουν όλες 

οι σχετικές προδιαγραφές. 

• Για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 13.5 του Κ.Τ.Σ.-97, δίδονται οι πιο κάτω 

διευκρινήσεις : 

 - Ο αριθµός των δοκιµίων της παραγράφου 13.5.5.(αριθµός των δοκιµίων   

που θα ελεγχθούν σε ηλικία 7 ηµερών) θα είναι 6 δοκίµια  για τις 

δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών και 3 δοκίµια για τις 

δειγµατοληψίες των εποµένων ηµερών. 

 - Στην περίπτωση που ο µέσος όρος αντοχής των 60 δοκιµίων βρεθεί 

µεγαλύτερος από την απαιτούµενη αντοχή (ιδέ 13.5.7.του  Κ.Τ.Σ.-97), η 

τελική απόφαση του υπολογισµού νέας απαιτούµενης αντοχής θα ληφθεί από 

τον Εργοδότη. 

 

• Ο Ανάδοχος µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων οφείλει να προβεί σε πλήρη 

καθαρισµό του τµήµατος του Φέροντος Οργανισµού που σκυροδέτησε. 

(Αποµάκρυνση όλων των µπαζών που παράγονται  κατά την εκτέλεση των 

επιµέρους εργασιών, καθαρισµό των επιφανειών των εµφανών σκυροδεµάτων 

που έχουν λερωθεί, εξοµάλυνση ανωµαλιών από σκληρυνθέντα σκυροδέµατα 

που διέρρευσαν από τους ξυλοτύπους, πλήρη καθαρισµό των αρµών 

διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους, κ.λ.π.). 

Οι εργασίες των σκυροδεµάτων θα θεωρούνται αποπερατωθείσες 

(περιπτώσεις τµηµατικών πληρωµών, τµηµατικών προθεσµιών κ.λ.π.) µόνο 
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όταν έχουν αποπερατωθεί πλήρως και επιτυχώς οι εργασίες αυτής της 

παραγράφου. 

 

• Ο Ανάδοχος φέρει,  αυτή  και µόνον , αποκλειστικά την πλήρη και ακέραια 

ευθύνη για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε το Έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις των συµβατικών τευχών δηµοπράτησης. 

 

7.  ΑΝΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

• Μέγιστη  απόκλιση  για στάθµες θεµελίων.................................± 30 mm 

 

• Μέγιστη  απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις 

µεταξύ, γειτονικών ή όχι,  αξόνων υποστυλωµάτων 

και ανεξάρτητα της παρεµβολής ή όχι αρµών διαστολής 

0,1% µε εύρος διακυµάνσεως µέχρι......…….............................± 10 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση  διαστάσεων θεµελίων ± 0,5% µε εύρος 

  διακυµάνσεως µέχρι.............................................................. ± 20 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση  ακµών κατακορύφων στοιχείων από  

 την κατακόρυφο και ακµών οριζοντίων στοιχείων από 

 την οριζόντιο ± 1‰, µε εύρος διακυµάνσεως µέχρι.............   ± 10 mm 

 Οι αποκλίσεις  αυτές είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των  

 ορόφων στους οποίους εκτείνεται το κατακόρυφο στοιχείο 

 ή από την παρεµβολή ή όχι αρµών διαστολής για τα  

  οριζόντια στοιχεία. 

 

• Μέγιστη  απόκλιση των κάθε φύσεως υψοµέτρων................    ±  5 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση  πάχους πλακών.....................................    ±  5 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση πάχους και ύψους δοκών.......................    ±  5 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση  διαστάσεων διατοµής κατακορύφων  

 στοιχείων..........................................................................     ±  5 mm 
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• Μέγιστη  απόκλιση  των κάθε φύσεως διαµορφώσεων για  

 αρχιτεκτονικούς και διακοσµητικούς σκοπούς (εγκοπές, 

 ανάγλυφα κλπ.)...............................................................     ±  2 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση  µήκους δοκών / πλακών ύψους υποστυλωµάτων µεταξύ 

διαδοχικών ορόφων 

∆l =  ±   0,05l ≤ ±  250 mm 

 

• Μέγιστη απόκλιση υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων από την κατακόρυφο 

(γωνία ∆α σε ακτίνια): 

- µεταξύ δύο συνεχόµενων ορόφων ∆α = 0,0040  

-  για το συνολικό ύψος του υποστυλώµατος (απόκλιση της ευθείας      

   που ενώνει την κορυφή µε την βάση-του) ∆α = 0,010/ (η+2)   

   όπου  n : ο αριθµός των ορόφων, περιλαµβανοµένου και του τυχόν            

                   υπάρχοντος υπογείου 

 

• Oι πιο πάνω ανοχές αναφέρονται και σε λοιπά δοµικά στοιχεία από 

σκυρόδεµα όπως πχ. στηθαία, προβόλους, διαµορφώσεις για την 

εξυπηρέτηση ηλεκτροµηχανολογικών αναγκών κλπ.  

 

• Οι πιο πάνω αποκλίσεις  από τις ακριβείς διαστάσεις είναι επιτρεπτές µόνο για 

µεµονωµένα σηµεία του έργου και κατά κανένα τρόπο δεν µπορούν να είναι 

συστηµατικές ή να εκτείνονται σε µεγάλα τµήµατα του έργου µεµονωµένα ή 

αθροιστικά.  

 

Σ Ι ∆ Η Ρ Ο Ι   Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ι  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προµήθεια, κοπή, 

διαµόρφωση και τοποθέτηση, σε στοιχεία από σκυρόδεµα, σιδηρού οπλισµού 

διαφόρων κατηγοριών χαλύβων και διαφόρων διαµέτρων, µε στόχο την 

επίτευξη ή βελτίωση της στατικής επάρκειας και ανθεκτικότητας του στοιχείου 

ή/και της κατασκευής ως συνόλου.  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  



 

PRODIAGRAFES_OIK 

53

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των 

κατηγοριών που περιγράφονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2, κατά τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα 

στα εγκεκριµένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται στα Πρότυπα αυτά 

είναι συγκολλήσιµοι και παραδίδονται σε µορφή ράβδων, ρόλων, 

ευθυγραµµισµένων προϊόντων και φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων, 

καθώς και δικτυοδοκών (lattice girders).  

Ανοξείδωτοι χάλυβες ή χάλυβες µε επιφανειακή επεξεργασία θα 

χρησιµοποιηθούν στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, όταν η 

προστασία των οπλισµών από την διάβρωση δεν µπορεί να επιτευχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθµό µε την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέµατος. Οι 

ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά του παραγωγού και 

του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του χάλυβα, στην οποία 

υπάγονται.  

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

Ισχύουν τα Πρότυπα  

ΕΛΟΤΕΝ 10080  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος – Συγκολλήσιµοι Χάλυβες 

– Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις – Steel for the reinforcement 

of concrete – Weldable reinforcing steel – Part 1:General  

ΕΛΟΤ1421-2  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος – Συγκολλήσιµοι χάλυβες 

– Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α -Steel for the 

reinforcement of concrete -Weldable reinforcing steel – Part 

2 : Technical class B500A  

ΕΛΟΤ1421-3  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος – Συγκολλήσιµοι χάλυβες 

– Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C -Steel for the 

reinforcement of concrete -Weldable reinforcing steel – Part 

3 : Technical class B500C  

EN 1992-1-1  Eurocode 2: Design of concrete structures -Part 1-1: 

General rules and rules for buildings -Ευρωκώδικας 2: 

Σχεδιασµός δοµηµάτων από σκυρόδεµα -Μέρος 1-1:  

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.  

και οι Κανονισµοί  
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� Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ-2008)  

� Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000)  

 

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Υλικά  

Ο οπλισµός σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται:  

α) από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατοµής, παραγωγής 

αναγνωρισµένου εργοστασίου, κατηγορίας Β500C  

β) από ράβδους κατηγορίας Β500C, µέχρι διαµέτρου Φ16, διαµορφωµένες σε 

κουλούρες  

γ) από προϊόντα προερχόµενα από ευθυγραµµισµένο χάλυβα κουλούρας 

(ειδική σήµανση)  

δ) από ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα αδιαµόρφωτα (σε µορφή φύλλου) ή 

διαµορφωµένα (π.χ. κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας 

Β500ΑήΒ500C (γενικώς µέχρι Φ8, ή κατά την παραγγελία)  

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα 

αχρησιµοποίητο, καθαρό, απαλλαγµένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, 

ρωγµές, παραµορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει 

προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση οπλισµού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, 

απαγορεύεται απολύτως.  

Σε περίπτωση προσκοµίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την 

τεχνική κατηγορία στην οποία υπάγεται ο χάλυβας.  

Έλεγχοι αποδοχής  

Κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο 

Παράδοσης, που θα εκδίδεται από τη βιοµηχανία παραγωγής του χάλυβα και 

θα περιέχει, πλην των οικονοµικών -φορολογικών στοιχείων (πελάτη, 

ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόµενα χαρακτηριστικά παραγωγής, 

εγκρίσεως, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών :  

� κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)  

� ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)  

� διαµέτρους ράβδων  
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� περιγραφή της µορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγµατα)  

� αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα  

� αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου 

του ΕΛΟΤ  

 

Επί του ∆ελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν 

ελεύθεροι ραδιενέργειας (ΚΤΧ-2008 §3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει 

αναρτηµένη πινακίδα, µε τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, 

µήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού ∆ελτίου Παράδοσης.  

Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο 

παραγωγός (mill test certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα 

της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον 

ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισµό της χώρας προέλευσης. Για τους 

χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται 

από τον ΕΛΟΤ. Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκοµίσεως των παραπάνω 

Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά πάσα στιγµή, ιδίως εφ’ όσον κατά 

την κρίση της εµφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αµφιβολία, να ελέγξει την 

προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008, και αν δεν 

ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια να την απορρίψει. Η φροντίδα και η δαπάνη 

των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.  

Οι προβλεπόµενες δοκιµές σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής:  

Έλεγχος εφελκυσµού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η 

µήκυνση στο µέγιστο φορτίο επί του αυτού δοκιµίου, επί του οποίου έχει ήδη 

γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών.  

∆οκιµή αναδίπλωσης : Η αναδίπλωση γίνεται µε κάµψη των δοκιµίων κατά 180° 

γύρω από κυλινδρικά στελέχη κατάλληλης διαµέτρου. ∆εν πρέπει να προκληθεί 

θραύση του δοκιµίου ή να εµφανισθούν ρωγµές στην εφελκυόµενη πλευρά του.  

Έλεγχος χηµικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιµους χάλυβες): Θεωρείται η 

συγκολλησιµότητα αυταπόδεικτη αν η χηµική σύσταση του κράµατος σε C,P,S 

και N δεν υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και 

συγχρόνως το ισοδύναµο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση 

του τελικού προϊόντος.  

Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθµό διαβρώσεως, να την ελέγξει 

εργαστηριακώς κατά την παρ. 4.5.9 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να 
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απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση µιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον 

χρόνο προσκοµίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιµοποιήσεώς τους 

παρουσιάζουν εκτεταµένες δυσµενείς ενδείξεις.  

Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του 

“αναγλύφου” των ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας 

Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2).  

2.4. ΑΠΟΘΕΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Κάθε νέα προσκοµιζόµενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται µε τρόπο 

που θα επιτρέπει την διάκριση και την άµεση αποµάκρυνσή της, σε περίπτωση 

που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισµός θα 

αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια 

σκυροδέµατος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του µε 

το έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι µηχανικές 

βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραµορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των 

πλεγµάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι µειώσεις των 

διατοµών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή 

πιστοποίησης των χαλύβων κλπ.  

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

3.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Κατά την χρησιµοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγµένος 

ακαθαρσιών, λιπών (π.χ. από το λάδωµα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, 

κονιών, κονιαµάτων κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο προ της 

τοποθετήσεώς του επί των ξυλοτύπων ή/και προ της διαστρώσεως του 

σκυροδέµατος. Το “λάδωµα” των ξυλοτύπων απαγορεύεται µετά την 

τοποθέτηση του σιδηροπλισµού.  

Η εκτέλεση της εργασίας διαµορφώσεως των οπλισµών θα είναι υψηλής 

ποιότητας και σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισµών και τις 

σηµερινές δυνατότητες της τεχνικής. 

3.2. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ  

Η κοπή των ράβδων οπλισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (ψαλίδι, δίσκο 

κ.λ.π.) και θα λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην προκαλούνται µηχανικές ή 
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άλλες βλάβες.  

Η κοπή µε φλόγα συνιστάται να αποφεύγεται επειδή κατά τη διαδικασία κοπής 

ενδέχεται να επηρεασθούν τµήµατα της ίδιας ράβδου ή/και άλλων γειτονικών 

της (ΚΤΧ-2008, § 6.4).  

Η κάµψη των ράβδων θα γίνεται µε τήρηση των ακτίνων καµπυλότητας που 

απαιτεί ο Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και 

ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, µε χρήση κυλινδρικών στελεχών κάµψης, 

έτσι ώστε το καµπύλο τµήµα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα καµπυλότητας. 

Η κάµψη θα γίνεται µε σταθερή ταχύτητα χωρίς κραδασµούς.  

Γενικώς, απαγορεύεται η κάµψη των ράβδων µε φλόγα, διότι ενδέχεται να 

οδηγήσει σε σηµαντική υποβάθµιση της εφελκυστικής αντοχής και της 

παραµόρφωσης θραύσης (βλ. και § 3.6.2).  

Γενικώς, απαγορεύεται η επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου, µε ή χωρίς 

φλόγα, διότι οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη υποβάθµιση των µηχανικών 

χαρακτηριστικών, που είχε προκληθεί µε την προηγηθείσα κάµψη.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία η κάµψη µε φλόγα ή 

επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου. Εάν, κατά την κρίση του 

Επιβλέποντος Μηχανικού, οι αντίστοιχες επιπτώσεις δεν είναι απαγορευτικές 

για την κατασκευή, η κάµψη µε φλόγα ή η επανευθυγράµµιση µπορούν να 

πραγµατοποιούνται µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην § 6.5 τουΚΤΧ-

2008.  

3.3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Η διαµόρφωση των οπλισµών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτοµερειών 

όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ και θα είναι σύµφωνη προς τα σχέδια της 

µελέτης.  

Η τελική µορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραµµο τµήµα, η 

διαµόρφωσή της θα γίνεται στη µηχανή ή στον πάγκο εργασίας του 

σιδηρουργού και το τελικό σχήµα της θα κείται, στην γενική περίπτωση, σε 

επίπεδο. Η κάµψη των οπλισµών µε πρόχειρα µέσα, µετά την τοποθέτησή τους 

επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των ράβδων θα 

επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.  

Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεποµένων από τα 

κατασκευαστικά σχέδια µηκών ράβδων, υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, 
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αναµονών, µορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των 

ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι 

απαιτούµενες επικαλύψεις οπλισµών) και στην διαµόρφωση των γάντζων τους. 

Οι ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόµενες από τους 

Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 6.9, ΕΚΩΣ § 5.2).  

Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν µήκος τουλάχιστον 10 Φ, θα σχηµατίζουν µε 

την συνεχόµενη πλευρά γωνία 450 το πολύ, και θα εισέρχονται στην µάζα του 

σκυροδέµατος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραµένει κλειστός µέχρις 

εξαντλήσεως της εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυµητή η 

εναλλαγή των γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό 

στρέψη.  

Η διαµόρφωση των γάντζων στους οπλισµούς τύπου «µανδύα» θα ελέγχεται µε 

ιδιαίτερη επιµέλεια. Στην εφαρµογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται 

δέσιµο µε σύρµα σε κάθε διασταύρωση διαµήκους και εγκάρσιας ράβδου, µε 

προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους και τηρήσεως του 

επιθυµητού ‘’βήµατος’’ της σπείρας, σε κάθε θέση.  

Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διαµορφώσεως 

των συνδετήρων που θα εφαρµόσει (µεµονωµένων, «µανδύα», «θώρακα» 

κλπ.), υπό την προϋπόθεση εγκρίσεώς του από την Επίβλεψη.  

Η µορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων µέσα σε κάθε διατοµή, 

θα ακολουθεί τις επιταγές των σχεδίων της µελέτης και πάντως θα ικανοποιεί 

την γενική απαίτηση για περίσφιξη της διατοµής του στοιχείου και αύξηση της 

πλαστιµότητας.  

Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που 

επιβάλλεται από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 7.1 και § 7.2) και που 

προβλέπεται από την µελέτη, κατά τον αναγραφόµενο στα σχέδια τρόπο και 

σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες τις Επίβλεψης.  

Οι ‘’ουρές’’ των συρµάτων πρόσδεσης δεν θα εισέρχονται στο πάχος 

επικαλύψεως των οπλισµών.  

Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «µατισµάτων» και στα µήκη των 

αναµονών, στο δέσιµο (ιδίως στους στύλους) των διαµήκων ράβδων µε τους 

συνδετήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην 

τήρηση αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε 

στοιχείο. Οι ανοχές σφάλµατος στην τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση 

του «κλωβού» οπλισµών, είναι η οριζόµενη στον ΕΚΩΣ.  
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Η σύνδεση του κυρίως οπλισµού µε τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα 

γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απαραµόρφωτο πλέγµα, αµετάθετες 

ράβδους οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά 

την κίνηση τεχνητών, εργαλείων και µηχανηµάτων, κατά την διάστρωση του 

σκυροδέµατος και την χρήση του δονητή. Σηµειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις 

(πόντες) για την συγκράτηση, απαγορεύονται. Τα στηρίγµατα των ράβδων, οι 

αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να 

διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.  

Σε περίπτωση αλλαγής της διατοµής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο 

(ή και για την βελτίωση της «υποδοχής» του κλωβού του υπερκειµένου στύλου, 

έστω και της αυτής διατοµής) οι οπλισµοί θα διαµορφώνονται κατάλληλα 

(“µπουκάλες”), ώστε να παραµένουν εντός της διατοµής του υψηλοτέρου 

ορόφου.  

Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων µε σκυρόδεµα κατά την κατακόρυφη ή την 

οριζόντια έννοια, θα είναι σύµφωνο µε το απαιτούµενο από τον Κανονισµό 

Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ § 5.1), τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και το 

αναγραφόµενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται µε την χρήση υποθεµάτων ή 

παρεµβληµάτων ή καβαλλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεµάτων ή άλλων 

“αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα είναι από µη οξειδουµένο υλικό (πλαστικό, 

σκυρόδεµα κλπ.), αποκλειοµένων απολύτως των τεµαχίων ξύλου ή άλλων 

υλικών µη στεγανών και µη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους 

θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή επικάλυψη cnom και στις 

ενδιάµεσες (µεταξύ υποθεµάτων) θέσεις (ΚΤΧ-2008, § 7.2.2).   

Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεµάτων, αν διαπιστώσει 

ανεπαρκή εξασφάλιση του ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. 

Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω οπλισµού δι’ ανυψώσεώς 

του µε τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, απαγορεύεται 

απολύτως.  

Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα 

είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή 

τα 20 mm ή την διάµετρο του µεγίστου κόκκου αδρανών, αυξηµένη κατά 5 mm. 

Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον 

ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 2/3 

του µεγίστου κόκκου αδρανών του σκυροδέµατος. Τεµάχια σιδηροπλισµού 

(καβίλιες) Φ 25 τουλάχιστον, θα χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση της 2ης 
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στρώσης (ή και άλλων) του οπλισµού των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι 

ράβδοι της δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, θα τοποθετούνται 

κατακορύφως πάνω από τις ράβδους της πρώτης, ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσά τους.  

3.4. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ – ΕΝΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ  

Τυχόν απαιτούµενες επιµηκύνσεις οπλισµών θα ενεργούνται δια παραθέσεως 

και υπερκαλύψεως των ράβδων στο κατάλληλο µήκος και την κατάλληλη 

διάταξη (ΕΚΩΣ § 17.7.2) ή δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των ράβδων (ΚΤΧ-2008 § 

7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4) ή µε αρµοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ §17.7.3) στις 

προβλεπόµενες από την µελέτη κατάλληλες θέσεις (αποφυγή των θέσεων 

µεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των ενώσεων κλπ.).  

Οι αρµοκλείδες που θα χρησιµοποιηθούν θα καλύπτονται από έγκριση 

αρµόδιας αρχής.  

Τα µήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις και τις υποδείξεις του Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, του 

Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και του 

κατασκευαστή των αρµοκλειδών.  

Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι µέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι 

συνδέσεων θα γίνονται, όπως περιγράφονται στον ΚΤΧ.  

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έµπειρους και ικανούς, µε 

πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.  

Κατά την τοποθέτηση των δοµικών πλεγµάτων επί του ξυλοτύπου και στις 

θέσεις όπου απαιτείται επέκταση του οπλισµού αντοχής ή του οπλισµού 

διανοµής, θα τηρείται η προβλεπόµενη από τους Κανονισµούς υπερκάλυψη 

αυτών. Η υπερκάλυψη θα είναι, για µεν την επέκταση του οπλισµού αντοχής 

ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“µάτια” του πλέγµατος) και όχι µικρότερη 

των 30 cm, για δε την επέκταση του οπλισµού διανοµής, ίση τουλάχιστον προς 

ένα βρόχο και όχι µικρότερη των 15 cm. Στους βρόχους υπερκαλύψεως δεν 

πρέπει να έχουν αποσυγκολληθεί οι εγκάρσιες ράβδοι του πλέγµατος  

3.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΝΩΝ  

Ο οπλισµός που ενδεχοµένως προορίζεται να ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα σε 

απώτερο µελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειµένος αλλά θα 

προστατεύεται από την διάβρωση, µε κάλυψή του µε πλαστικό φύλλο και 
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εγκιβωτισµό του εντός σκυροδέµατος, ή (κατ’ ανοχήν) µε παχύ περιτύλιγµα από 

καναβάτσο εµποτισµένο σε ασφαλτικό υλικό, κατά τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης. Οι προστατευµένες µε αυτόν τον τρόπο αναµονές, θα γυµνώνονται 

και θα καθαρίζονται επιµελώς και πλήρως, αµέσως πριν από την επικείµενη 

χρήση τους. Ράβδοι οπλισµού που δεν έχουν το νόηµα «αναµονής» δεν 

επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωµένο έργο.  

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισµοί θα 

ελέγχονται και θα παραλαµβάνονται από την Επίβλεψη, η οποία δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας ή ασυµφωνίας 

προς τα εγκεκριµένα σχέδια, τις Προδιαγραφές και τους Κανονισµούς, καθώς 

επίσης δικαιούται να διατάξει και την τοποθέτηση προσθέτων ράβδων 

κατασκευαστικού οπλισµού ή οπλισµού αντοχής, έστω και µη προβλεποµένων 

στα σχέδια, αν κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι.  

Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άµεση εκτέλεση των εντολών της 

επίβλεψης, θα υπάρχει επί τόπου ο αναγκαίος αριθµός τεχνιτών – 

σιδηρουργών, αναλόγως του µεγέθους και της φύσεως του έργου, αλλιώς οι 

παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ηµερολόγιο Έργου, θα αναβάλλεται η 

σκυροδέτηση και θα επανελέγχεται ο οπλισµός του στοιχείου, µετά τις 

συµπληρώσεις και διορθώσεις. Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη 

διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισµών που περιλαµβάνονται στην µελέτη ή που 

θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπιστώσει το σύµφωνο των 

επί των Σχεδίων και των Πινάκων αναγραφοµένων οπλισµών, από απόψεως 

µορφής, µήκους και ποσότητας, προς τους πράγµατι τοποθετηθέντες.  

Οι Πίνακες και τα Σχέδια θα συµπληρώνονται, µε µέριµνα και δαπάνη του 

Αναδόχου, µε τις πιθανώς τοποθετούµενες πρόσθετες ράβδους ώστε, µαζί µε 

τις συµπληρωµένες κατόψεις ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη σειρά “ως 

κατεσκευάσθη” (as built) .Οι συµπληρωµένοι Πίνακες Οπλισµών, µετά τον 

λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιµετρητικό στοιχείο. Το βάρος του οπλισµού θα 

υπολογισθεί εκ του θεωρητικού βάρους κάθε διαµέτρου.  

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται αυστηρώς οι κείµενες διατάξεις 

περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας Εργαζοµένων (Ν 1396/83) καθώς και η 
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υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε κάθε επί 

µέρους εκτελουµένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωµάτων, 

διαµόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. 

οπλισµών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση 

της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση 

µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις σχετικές τροποποιήσεις του 

Π∆ 159/99.     

Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το ΣΑΥ του έργου, που 

θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/889 

(ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).  

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της 

εργασίας που εκτελείται, συνοψίζονται ως εξής:  

� κράνος, µπότες, γάντια για όλους τους εργαζοµένους  

� ποδιά, µάσκα ή γυαλιά και µέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους 

εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις  

� αντίστοιχη προστασία για τους εργαζοµένους στην κοπή του χάλυβα  

� προστασία από θόρυβο, θερµοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών  

� ζώνες ασφαλείας, για εργασίες µε κίνδυνο πτώσεως  

 

 
Κεφάλαιο 6 : ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ – ΣΕΝΑΖ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ. 

 

6.1 Γενικά. 

Η κατασκευή των οπτοπλινθοδοµών, εσωτερικών και εξωτερικών θα γίνει σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. 

 

6.2 Πρότυπα, κανονισµοί. 

Θα εφαρµοσθούν οι σχετικοί Ευρωκώδικες. 

 

6.3 Υλικά 

6.3.1 Οπτόπλινθοι. 

Αργιλικής συστάσεως, µηχανοποίητοι, διάτρητοι. Θα έχουν χρώµα υπόλευκο µέχρι 

κόκκινο ανάλογα µε τη χηµική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του σιδήρου που 

περιέχουν. 
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Θα έχουν διαστάσεις  (µ Χ π Χ υ) 190 Χ 90 Χ 60 mm (εξάοπα) ή 190 Χ 90 Χ 90 mm 

(εννεάοπα) 190 Χ 90 Χ 90 mm ή και 190 Χ 190 Χ 60 mm (διπλά κυψελωτά). 

Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ακέραιοι, γεροί, οµοιογενείς 

χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, καλά ψηµένοι και να έχουν, κατ’ ελάχιστο, τις εξής 

αντοχές, ανοχές, βάρος, κλπ.: 

 

• ανοχές  διαστάσεων ± 2,5 % 

• φαινόµενο βάρος 907 έως 1039 kg/m3 

• αντοχή σε θλίψη παράλληλα στις οπές 15,06 έως 16,4 Ν/mm2 (ανάλογα της 

πλίνθου) και µε αντοχή σε θλίψη κάθετα στις οπές 3,3 έως 5 Ν/mm2 

(ανάλογα της πλίνθου). 

• Η υγροαπορροφητικότητά των πλίνθων θα κυµαίνεται στα  15% (± 3) του 

βάρους του 

 

Oι πλίνθοι θα παραδίδονται στο εργοτάξιο συσκευασµένοι σε παλέτες, καθαροί, 

γεροί και ακέραιοι, θα αποθηκεύονται µε τρόπο ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία 

αέρα µεταξύ τους και θα είναι προφυλαγµένοι από µηχανικές κακώσεις, την βροχή, 

τα κονιάµατα, τις λάσπες κ.λπ.. 

 Η διακίνηση τους στο εργοτάξιο θα γίνεται µε τις ίδιες προφυλάξεις. 

 

6.3.2 Κονιάµατα δόµησης. 

Νέες εξωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευάζονται µε κονίαµα δόµησης αποτελούµενο 

από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  των 400 κιλών τσιµέντου και 0.08 µ3 ασβέστη όπως 

στο ΑΤΟΕ 1447. Η άµµος θα περιέχει σε µικρό ποσοστό πολύ λεπτά στοιχεία 

(µπουχό) και θα έχει συνεχή κοκκοµετρική σύνθεση από κόκκους 0 έως 3 χιλ. ώστε 

να δυσχεραίνεται το πέρασµα νερού. 

Για κονιάµατα εσωτερικών τοιχοποιιών ισχύει το άρθρο  ΑΤΟΕ 1417. 

Για κονιάµατα πυράντοχων τοιχοποιιών ισχύει το άρθρο  ΑΤΟΕ 1447. 

 

6.3.3 Θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι µεταλλικοί από ανοξείδωτο χάλυβα,  ή 

σύνδεσµοι γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το µήκος των συνδέσµων θα είναι τέτοιο, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ενσωµάτωση τους τουλάχιστον κατά 50 χιλ. στην παρειά των 

τοίχων. 

 

6.3.4 Θα χρησιµοποιηθούν θερµοµονωτικές πλάκες, ελαχίστου πάχους 5 εκ. και όσο 

ορίζεται στις σχετικές µελέτες. 
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6.3.5 Θα χρησιµοποιηθούν πλαστικά στοιχεία στερέωσης των θερµοµονωτικών 

πλακών στις οπτοπλινθοδοµές (4 ανά µ2 θερµοµονωτικού υλικού). 

 

6.3.6 Τα προαναφερόµενα υλικά ο ανάδοχος θα προµηθευτεί από αναγνωρισµένους 

κατασκευαστές ή προµηθευτές 

 

6.4 ∆είγµατα – ∆οκίµια 

Ο επιβλέπων κατά την κρίση του µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση δειγµάτων ή 

δοκιµίων για έλεγχο των αντοχών και των  λοιπών ιδιοτήτων (πχ. κοκκοµετρικής 

σύνθεσης κλπ.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 

6.5 Εργασία  

6.5.1 Γενικά.  

6.5.1.1   Ικριώµατα 

Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του 

σχετικού Κεφαλαίου. Θα παρέχουν δάπεδο εργασίας και κιγκλιδώµατα απόλυτα 

ανθεκτικά και ασφαλή για τους εργαζόµενους και τρίτους. ∆εν θα προξενούν ζηµιές 

στις επιφάνειες των υπαρχόντων ή των ανεγειρόµενων τοίχων και θα µπορούν να 

φέρουν καλύµµατα για την προστασία των εκτελούµενων εργασιών και του 

περιβάλλοντος. 

 

6.5.2 Προετοιµασία - Χάραξη 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο χώρος θα καθαρίζεται, θα επιλέγονται οι χώροι 

απόθεσης του κονιάµατος των λίθων κ.λπ. και θα εκτελείται η πλήρης χάραξη των 

τοίχων, τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών. 

 

6.5.3 Νέες πλινθοδοµές 

∆εν επιτρέπεται η κατασκευή τοίχου λεπτότερου από 1/2 πλίνθο (ορθοδροµικός 

τοίχος). Το ελάχιστο πάχος του τοίχου θα είναι 9 εκ. 

 

∆εν επιτρέπεται η διάταξη διάτρητων οπτόπλινθων έτσι ώστε να υπάρχουν 

διαµπερείς οπές (µπατικοί πλίνθοι) στις παρειές του τοίχου έστω και αν αυτοί 

πρόκειται να επιχρισθούν ή επενδυθούν. 
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Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται (κολλιούνται) καλά στα κατακόρυφα 

στοιχεία του Φ.Ο. και θα σφηνώνονται το νωρίτερα την επόµενη στην οροφή µε 

στρώση πλάγια τοποθετηµένων οπτόπλινθων.  

 

Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φέροντος Οργανισµού στα οποία θα 

σφηνωθούν οι τοίχοι πλήρωσης θα επιχρισθούν µε πεταχτό (ΑΤΟΕ 7004) 3 ηµέρες 

πριν την έναρξη του κτισίµατος του τοίχου. 

 

Θα χρησιµοποιούνται µόνο ακέραιες ή το πολύ κοµµένες στην µέση πλίνθοι και 

φρέσκο κονίαµα που δεν έχει αρχίσει να πήζει. 

 

Οι πλίνθοι πριν από το χτίσιµο θα διαβρέχονται µέχρι κορεσµού για να εξασφαλισθεί 

η πρόσφυση και η οµαλή πήξη των κονιαµάτων. 

 

Όλοι οι αρµοί θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι ισοπαχείς (10 χιλ.), καλά γεµισµένοι 

και όχι ξεχειλισµένοι. Επάλληλοι κατακόρυφοι αρµοί θα είναι µετατιθέµενοι κατά 1/4 

πλίνθου τουλάχιστον.  

 

Οι τοίχοι θα κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους 1,20 µ. 

το πολύ κάθε µέρα. 

 

Η ένωση των πλινθοδοµών µε τα κατακόρυφα στοιχεία (εκτός του πεταχτού 

κονιάµατος) θα εξασφαλίζεται µε ειδικά γαλβανισµένα στοιχεία, που θα αγκυρώνονται 

στο Φ.Ο. µε ειδικά βύσµατα σε θέσεις που συµπίπτουν µε κάθε τρίτο οριζόντιο αρµό 

δόµησης στο κονίαµα των οποίων θα προστίθεται οπλισµός από γαλβανισµένο 

πλέγµα επίσης της ίδιας εταιρείας. 

 

Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εµπλοκή κάθε στρώσης µε την 

επόµενη και τις γειτονικές. 

 

Πλαίσια ανοιγµάτων, διάφορα στηρίγµατα διέλευσης αγωγών και λοιπά 

ενσωµατούµενα στοιχεία θα ενσωµατώνονται κατά το χτίσιµο των τοίχων. 

 

Οι διπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλους συνδέσµους έτσι 

ώστε να αντιστοιχούν 4 σύνδεσµοι ανά m2 τοίχου. Στα προβλεπόµενα διαζώµατα 

των διπλών πλινθοδοµών θα υπάρχουν συνδέσεις µε µεταλλικά τζινέτια Φ 5 ανά 50 

cm. 
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Το κενό και οι σύνδεσµοι θα καθαρίζονται από περισσεύµατα υλικών κατά την 

διάρκεια των εργασιών, επίσης θα καθαρίζονται από τυχόν κατάλοιπα κονιαµάτων 

και τα τζινέτια σύνδεσης διαζωµάτων ώστε αυτά να µην γίνουν αιτία διείσδυσης 

υγρασίας.   

 

Όλες οι πλινθοδοµές που η βάσης τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία θα 

αναγείρονται πάνω σε ταινία ασφαλτοπάνου τριπλάσιου πλάτους από εκείνο του 

πάχους του τοίχου κολληµένη στο δάπεδο. 

 

Σε περίπτωση που όλο το δάπεδο στεγανοποιείται σε όλη την έκταση και ο τοίχος 

χτίζεται επάνω σε αυτή τότε η εργασία (ταινία ασφαλτόπανου) παραλείπεται. 

 

Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται στο ύψος των πρεκιών των θυρών (2,20 µ. έως 2,30 µ.) 

καθώς και ανά 2,00 µ. πάνω από τα πρέκια, µε οριζόντιες ζώνες (σενάζ) ύψους 15 

εκ, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. Όµοιες ενισχύσεις θα υπάρχουν 

και στις ποδιές και τα ανώφλια (πρέκια) των παραθύρων καθώς και συνδέσεις µεταξύ 

των διπλανών σενάζ στην ίδια τοιχοποιία. Ο τρόπος κατασκευής των διάφορων 

ζωνών ενίσχυσης, προδιαγράφεται στη συνέχεια. 

 

Οι εργασίες της δόµησης θα εκτελούνται µόνο κάτω από κανονικές συνθήκες 

(θερµοκρασία πάνω από + 5oC, κανονική υγρασία, όχι πολύ δυνατός αέρας), εκτός 

αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας (καλύµµατα, υποστηρίγµατα, 

θέρµανση κ.λπ.). 

 

Μετά το πέρας των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την 

οµαλή πήξη των κονιαµάτων και η περατωµένη εργασία θα προστατεύεται από 

κακώσεις και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

 

Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοαναργεθέντα τοίχο πριν περάσουν 

15 ηµέρες από την αποπεράτωσή του.  

 

6.5.4 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από οπλισµένο σκυρόδεµα.   

Όλοι οι τοίχοι όπως προαναφέρθηκε, θα ενισχύονται στο ύψος των πρεκιών των 

θυρών (2,20 µ. έως 2,30 µ., και γενικά όπως ορίζεται στα σχέδια των µελετών) 

καθώς και ανά 2,00 µ. πάνω από τα πρέκια, µε οριζόντιες ζώνες (σενάζ) ύψους 15 

εκ, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. Όµοιες ενισχύσεις θα 
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κατασκευάζονται και στις ποδιές και τα ανώφλια (πρέκια) των παραθύρων και θα 

υπάρχουν οι απαιτούµενες συνδέσεις µεταξύ των σενάζ στην ίδια τοιχοποιία. 

 

Τα διαζώµατα ενίσχυσης (σενάζ, ποδιές κ.λπ.) Θα κατασκευάζονται, έγχυτα 

επιτόπου, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, µε τους απαραίτητους 

ξυλότυπους και τις αναγκαίες συνδέσεις µε τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού 

(βλήτρα, κ.λπ.). 

 

Τα διαζώµατα των δροµικών πλινθοδοµών (σενάζ ή επιστέψεις τοίχων και ανώφλια ή 

ποδιές ανοιγµάτων) θα είναι διατοµής 9 Χ 15 cm, από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15 θα έχουν κύριο οπλισµό 4 Φ 10 st. ΙΙΙ και συνδετήρες Φ 6/20 st. I. 

 

Στην περίπτωση διπλών οπτοπλινθοδοµών µε ενδιάµεση θερµοµονωτική στρώση τα 

διαζώµατα, µε εξαίρεση τις ποδιές και τα ανώφλια (πρέκια) των κουφωµάτων, δεν θα 

διακόπτουν την θερµοµονωτική στρώση, δηλαδή θα κατασκευάζονται δύο 

ανεξάρτητα (στην ίδια περασιά) δροµικά σενάζ διατοµής 9 Χ 15 cm (από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε κύριο οπλισµό 4 Φ 10 st. ΙΙΙ και συνδετήρες Φ 6/20 

st. I) που θα συνδέονται µε µεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 cm, ώστε να αποφεύγονται 

οι θερµογέφυρες. 

 

Οι ποδιές και τα ανώφλια (πρέκια) των κουφωµάτων σε διπλές πλινθοδοµές, θα 

έχουν πλάτος ίδιο µε το ολικό πάχος του διπλού τοίχου και ύψος 15 cm, θα 

κατασκευάζονται οµοίως από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε κύριο 

οπλισµό 6 Φ 10 st. ΙΙΙ και συνδετήρες Φ 6/20 st. I. 

 

6.5.5 Προφυλάξεις 

Σε µεγάλου µήκους συνεχείς (20,00µέτρα) και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους, θα 

αφήνονται αρµοί διαστολής πλάτους 10 χιλ. που θα σφραγίζονται σύµφωνα µε το 

σχετικό κεφάλαιο, 

Πλινθοδοµές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει να 

ανεγείρονται πάνω σε ταινία αφαλτόπανου ή ασφαλτόχαρτου τριπλάσιου πλάτους 

από εκείνο του πάχους του τοίχου κολληµένη στο πάτωµα. Όταν το πάτωµα 

υγροµονώνεται σε όλη του την έκταση και ο τοίχος χτίζεται σε αυτό, η εργασία 

παραλείπεται. 

Όλες οι επιφάνειες µε τις οποίες θα έλθει σε επαφή το κονίαµα θα πρέπει να έχουν 

διαβραχεί προηγουµένως τόσο, ώστε να µην επηρεάζεται η πήξη του. 
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Πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνον ύστερα από ειδική έγκριση και 

όπως στο σχετικό κεφάλαιο αναφέρεται. ∆είγµατα µε πρόσθετα θα κατασκευάζονται 

τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την κανονική εκτέλεση της εργασίας. 

Εργασίες πλινθοδοµών θα εκτελούνται µόνο - κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες 

(θερµοκρασία πάνω από + 5° Ο. κανονική υγρασία, όχι πού δυνατός αέρας), εκτός 

αν ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα προστασίας (καλύµµατα, υποστηρίγµατα, 

θέρµανση κ.λπ.) και εγκρίνει ο επιβλέπων. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την 

οµαλή πήξη των κονιαµάτων και η περατωµένη εργασία θα προστατεύεται από 

κακώσεις και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 

ηµέρες από την περάτωση του. 

 

6.5.6 Ανοχές 

• Απόκλιση από την ευθυγραµµία αναλογικά και µέχρι ± 12 χιλ. για µήκη µέχρι 

3,00 µέτρα αναλογικά και µέχρι ± 12 χιλ. για µήκη από 3,00, έως 30,00 µέτρα 

αναλογικά από ± 12 χιλ. και έως ± 30 χιλ. Μέγιστη απόκλιση για µήκη πέραν 

των 30,00 µέτρων ± 30 χιλ. 

• Απόκλιση από την κατακορυφότητα για ύψος ορόφου έως 6,00 µέτρα 

αναλογικά µέχρι ± 20 χιλ. 

• Απόκλιση από τις γωνίες και σε µήκος έως 6,00 µέτρων από την κορυφή 

αναλογικά µέχρι ± 12 χιλ. 

 

 

6.6 Κατασκευές οπτοπλινθοδοµών. 

 

6.6.1 ∆ροµική οπτοπλινθοδοµή. 

∆ροµική οπτοπλινθοδοµή για την δόµηση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων. 

Το πάχος της είναι 9 εκ. και για την κατασκευή της χρησιµοποιούνται: 

 

• Είτε διάτρητοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 19 Χ 9 Χ 6 εκ. 

• Είτε διάτρητοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19 εκ.   

 

Το κονίαµα δόµησης είναι ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας ενός µέρους 

πολτού ασβέστη σε δυόµισι µέρη άµµου λατοµείου µε προσθήκη 150 Kg 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

69

τσιµέντου σε κάθε κυβικό µέτρο κονιάµατος και όπως περιγράφεται στο άρθρο 

ΑΤΟΕ 1417. 

Πριν την δόµηση : 

 

• Οι πλίνθοι θα διαβρέχονται µέχρι κορεσµού για να εξασφαλισθεί η πρόσφυση 

και η οµαλή πήξη των κονιαµάτων. 

 

• Θα διαβρέχονται επίσης και οι οριζόντιες επιφάνειες από σκυρόδεµα επί 

των οποίων θα εδραστεί η οπτοπλινθοδοµή. 

 

• Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φέροντος Οργανισµού στα οποία 

θα σφηνωθούν οι τοίχοι πλήρωσης θα επιχρισθούν µε πεταχτό (ΑΤΟΕ 7004) 

3 ηµέρες πριν την έναρξη του κτισίµατος του τοίχου. 

 

• Όταν το ύψος των τοίχων υπερβαίνει τα 3 µέτρα τότε η σύνδεση των 

οπτοπλινθοδοµών µε τα κατακόρυφα στοιχεία (εκτός του πεταχτού 

κονιάµατος) θα εξασφαλίζεται µε ειδικά γαλβανισµένα στοιχεία, που θα 

ακυρώνονται στο Φ.Ο. µε ειδικά βύσµατα σε θέσεις που συµπίπτουν µε κάθε 

τρίτο οριζόντιο αρµό δόµησης. 

 

• Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες (σενάζ) ύψους 

15 εκ και πλάτους 9εκ., από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 που 

θα έχουν κύριο οπλισµό 4 Φ 10 st. ΙΙΙ και συνδετήρες Φ 6/20 st. I. Θα 

κατασκευάζεται ένα σενάζ στο µέσον του τοίχου, όταν αυτός έχει ύψος έως 3 

µέτρα. Όταν το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3 µέτρα, τότε θα 

κατασκευάζεται ένα σεναζ ανά 2 µέτρα και τουλάχιστον δύο.  

 

• Τα πρέκια των εσωτερικών κουφωµάτων θα έχουν πλάτος το ίδιο µε το ολικό 

πλάτος του τοίχου, ύψος 15 εκ. και κατασκευάζονται και οπλίζονται όπως τα 

σενάζ. 

• Όταν στην κατασκευή του τοίχου περιλαµβάνεται κούφωµα, τότε το πρέκι του 

επεκτείνεται, ώστε να δηµιουργήσει σενάζ. 

 

Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προδιαγραφές του σχετικού κεφαλαίου. 

 

6.6.2 ∆ιπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή. 
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∆ιπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή για την δόµηση εξωτερικών τοίχων. Το πάχος 

της κυµαίνεται από 25 έως 30 εκ. ανάλογα µε την διάσταση του στοιχείου του 

φέροντος οργανισµού στο οποίο εφάπτεται η οπτοπλινθοδοµή. 

 

Για την κατασκευή της χρησιµοποιούνται: 

 

• Είτε διάτρητοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 19 Χ 9 Χ 6 εκ. 

• Είτε διάτρητοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19 εκ.   

 

Στο διάκενο µεταξύ των οπτοπλίνθων τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες 

από αφρώδη εξηλασµένη πολυστυρόλη κλειστών κυψελών, ελαχίστου πάχους 5 

cm (και γενικά όπως ορίζεται στις σχετικές µελέτες θερµοµόνωσης κατά 

περίπτωση), µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας Κ 0,023 KCAL/ MH C, 

βάρους περίπου 30 Kg/m3. 

Οι θερµοµονωτικές πλάκες στερεώνονται µε ειδικά πλαστικά βύσµατα πλατιάς 

κεφαλής στη προς το εσωτερικό του κτιρίου οπτοπλινθοδοµή. Για την στερέωση 

χρησιµοποιούνται 4 βύσµατα ανά πλάκα απαγορευµένης απολύτως της 

στερέωσής της µε κόλλα. 

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες (σενάζ) ύψους 15 εκ και 

πλάτους όσο το πλάτος του τοίχου (25 έως 30εκ. ή και µεγαλύτερο κατά περίπτωση), 

από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 που θα έχουν κύριο οπλισµό 4 Φ 10 

st. ΙΙΙ και συνδετήρες Φ 8/20 st. I. Θα κατασκευάζεται ένα σενάζ στο µέσον του 

τοίχου, όταν αυτός έχει ύψος έως 3 µέτρα. Όταν το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3 

µέτρα, τότε θα κατασκευάζεται ένα σεναζ ανά 2 µέτρα και τουλάχιστον δύο.  

 

Τα πρέκια και οι ποδιές των κουφωµάτων θα έχουν πλάτος το ίδιο µε το ολικό 

πλάτος του τοίχου, ύψος 15 εκ. και κατασκευάζονται και οπλίζονται όπως τα σενάζ. 

Όταν στην κατασκευή του τοίχου περιλαµβάνεται κούφωµα, τότε το πρέκι του 

επεκτείνεται, ώστε να δηµιουργήσει σενάζ. 

 

Πριν τη κατασκευή των εξωτερικών τοίχων διαστρώνεται στη βάση τους ελαστοµερής 

ασφαλτική µεµβράνη, µε επικάλυψη έγχρωµης ορυκτής ψηφίδας, βάρους 4,00Kg/m2, 

µε εσωτερικό οπλισµό πολυεστερικό ύφασµα 180 gr/m2 αφού προηγηθεί καλός 

καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος από σκόνες και σαθρά υλικά και 

επαλειφθεί η επιφάνεια µε ειδικό ελαστοµερές αστάρι. 

 

Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προδιαγραφές του σχετικού κεφαλαίου. 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

71

Κεφάλαιο 7 : Ελαφροί διαχωριστικοί τοίχοι ξηράς δόµησης. 

 

7.1 Γενικά 

7.1.1 Η κατασκευή των ελαφρών διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόµησης θα είναι 

σύµφωνη µε όσα καθορίζονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Ανήκουν στον τοµέα δόµησης 1 (κατά DIN 4103) και µπορεί να είναι, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην µελέτη του έργου, κοινοί, άνθυγροι ή πυράντοχοι. 

Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί χρειαστεί να είναι και ηχοµονωτικοί. 

7.1.2 Στις περιγραφόµενες κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι βοηθητικές 

κατασκευές ικριωµάτων. 

7.1.3 Οι κατασκευές νοούνται πλήρως τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατα τους και µε 

ενταγµένα άλλα στοιχεία του έργου όπως στοιχεία στερέωσης η/µ εγκαταστάσεων, 

κλπ. 

7.1.4 Οι κατασκευές αυτές αποτελούν ενιαία συστήµατα και εφ' όσον είναι οµοειδείς 

θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολο τους. 

 

7.2 Πρότυπα, κανονισµοί 

Για τις εργασίες κατασκευής ελαφρών διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόµησης θα 

ισχύουν όσα περιγράφονται στην συνέχεια του παρόντος καθώς και ο ελληνικός 

κτιριοδοµικός κανονισµός, οι κανονισµοί θερµοµόνωσης και πυροπροστασίας 

κτιρίων και τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ. 

 

7.3 Υλικά 

Α. Οι γυψοσανίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν αµφίπλευρη επένδυση από 

χαρτί και οι κατά µήκος ακµές τους θα είναι αποτιµηµένες ώστε να είναι δυνατόν το 

αρµολόγηµα (πρότυπο ΕΛΟΤ 784). 

Θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες της έγκρισης της επίβλεψης, κοινές, άνθυγρες ή 

πυράντοχες σύµφωνα µε την µελέτη, πάχους 12.5 χιλ., πλάτους 1.20 µ. και µήκους 

ανάλογου µε το ύψος του χώρου που πρόκειται να τοποθετηθούν. 

 

Β. Σκελετός µεταλλικός  από προφίλ (σε σχήµα Π) γαλβανισµένης λαµαρίνας που 

παράγονται κατά DIN 18183,µε πάχος χάλυβα 0,6 χιλ. µε ανοχές πάχους 0,02% 

ελεγχόµενο κατά DIN 17162 µέρος 1, µε γαλβάνισµα εν θερµώ Ζ-200 = 100 gr/m2, 

δηλαδή µε πάχος επίστρωσης 7,14 µ µε ανοχές 0,01% ελεγχόµενο κατά DIN 17162 

µέρος 1. 
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Γ. Στερέωση των γυψοσανίδων θα γίνει  µε βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά 

επεξεργασµένες για αντοχή στην διάβρωση και βύσµατα πλαστικά αναλόγου 

µεγέθους κατά DIN 18182 µέρος 2 και µε αποστάσεις για το βίδωµα κατά DIN 18181, 

µε αυτοπροωθούµενες βίδες ΤΝ 25. 

 

∆. Τα στοκαρίσµατα των αρµών θα γίνονται µε την τεχνική που θα υποδείξει η 

Επίβλεψη, µε χρήση υλικού στοκαρίσµατος. 

 

Ε. Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών και λοιπά ειδικά τεµάχια µόρφωσης  

αρµών,   ακµών  κ.λπ.   από  γαλβανισµένο  χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 

0,6 χιλ. 

 

Ζ. Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή πλαστικού 

για ενίσχυση των αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

των γυψοσανίδων. 

 

Θ. Ηχοαπορροφητικά υλικά από πλάκες ορυκτών ινών (υαλοβάµβακας ή 

πετροβάµβακας) βάρους τουλάχιστον 40 έως 50κιλ/µ3 και πάχους ως ορίζεται στις 

µελέτες και στα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου. 

 

7.4 Εργασία. 

7.4.1 Ο επιβλέπων µπορεί να ζητήσει από το συνεργείο που θα αναλάβει την 

κατασκευή να δώσει δείγµα εργασίας κατασκευάζοντας διαχωριστικό τοίχο µε τα 

περιγραφόµενα υλικά σε χώρους που θα υποδείξει. Στο δείγµα θα περιλαµβάνεται 

υποχρεωτικά και κούφωµα. 

7.4.2  Οι εργασίες κατασκευής των ελαφρών διαχωριστικών τοίχων θα αρχίσουν µετά 

την ολοκλήρωση και παραλαβή από την επίβλεψη των δαπέδων και των 

επιχρισµάτων των οροφών και των τοίχων. 

 

7.4.3  Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει πλήρης χάραξη σύµφωνα µε τα 

εγκεκριµένα σχέδια της θέσης των τοίχων και των εσωτερικών κουφωµάτων. 

 

7.5 Προφυλάξεις 

7.5.1 Οι εργασίες κατασκευής των ελαφρών τοιχοποιιών θα αρχίσουν αφού 

τελειώσουν όλες οι χονδροκατασκευές και τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες του χώρου 

ώστε οι συνθήκες µέσα σε αυτόν να πλησιάζουν τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

του (υγρασία, θερµοκρασία κ.λπ.). 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

73

7.5.2 Όλα τα υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς ελαττώµατα. 

Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα υλικά να παραµένουν 

στους χώρους εγκατάστασης τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν τοποθετηθούν για να 

προσαρµόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου. 

7.5.3 Οι γυψοσανίδες θα προστατεύονται, µετά την τοποθέτησή τους, από νερά, 

υγρασίες, κτυπήµατα, ρύπους κλπ. 

7.5.4 Το στοκάρισµα και η επεξεργασία των αρµών δεν θα γίνεται µε θερµοκρασίες 

κάτω των 5 βαθµών Κελσίου ή µε πολύ ξερή ατµόσφαιρα. 

7.5.5 Πριν την επικόλληση κεραµικών πλακιδίων η επιφάνεια των γυψοσανίδων θα 

επαλείφεται µε ειδικό βερνίκι ή άλλο υλικό σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

προµηθεύτριας εταιρείας. 

7.5.6 Αλλοιωµένες γυψοσανίδες, γυψοσανίδες µε ρηγµατώσεις, αποκολληµένα 

χαρτόνια προστασίας κλπ. δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

7.6 Μεταφορά – Αποθήκευση. 

7.6.1  Οι γυψοσανίδες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο συσκευασµένες σε παλέτες και 

θα αποθηκεύονται οριζόντιες πάνω σε στηρίγµατα, σε ξερό αεριζόµενο χώρο 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και έτσι, ώστε να µην διατρέχουν 

κίνδυνο οποιασδήποτε αλλοίωσης από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. 

7.6.2 Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή 

έτσι, ώστε να µη σύρονται οι ακµές τους πάνω στα άλλα υλικά της αποθήκης, ούτε να 

προξενούνται άλλες φθορές στα διακινούµενα υλικά και τις έτοιµες εργασίες. 

 

7.7 Ανοχές 

Επιτρεπόµενη τοπική απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόµενη µε πήχη 2 µέτρων 2 χιλ. 

στην περιοχή των αρµών. 

Γενική επιπεδότητα ελεγχόµενη µε πήχη 2 µέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις 5χιλ.  

Απόκλιση κατακορυφότητας καθ΄όλο το ύψος του ορόφου 5χιλ. 

 

7.8 ∆είγµατα 

Εάν απαιτηθεί η κατασκευή δείγµατος τότε θα κατασκευασθεί δείγµα καθ΄όλο το 

ύψος του ορόφου, µήκους 5 µέτρων  και σε χώρους που θα υποδείξει ο επιβλέπων 

για έγκριση. Στα δείγµατα θα περιλαµβάνονται και τα υλικά που εντάσσονται στους 

τοίχους, όπως ρευµατολήπτες, στόµια, κλπ. 

 

7.9 Κατασκευές. 

 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

74

7.9.1 Τοιχοποιία από γυψοσανίδες απλή. 

 

Α. Γενικά. Οι τοίχοι (κατά DIN 4103, µέρος 1, τοµέας δόµησης 1, θα δοµηθούν κατά 

DIN 18183, σύµφωνα µε το σύστηµα W 112/100 της εταιρείας Knauf, και µε υλικά και 

εφαρµογή των προδιαγραφών του. 

Β. Μεταλλικός σκελετός :  θα είναι από προφίλ (σε σχήµα Π) γαλβανισµένης 

λαµαρίνας που παράγονται κατά DIN 18183, µε πάχος χάλυβα 0,6 mm µε ανοχές 

πάχους 0,02% ελεγχόµενο κατά DIN 17162 µέρος 1, µε γαλβάνισµα εν θερµώ Ζ-200 

= 100 gr/m2, δηλαδή µε πάχος επίστρωσης 7,14 µ µε ανοχές 0,01% ελεγχόµενο 

κατά DIN 17162 µέρος 1. 

Το πλάτος των διατοµών των ορθοστατών θα είναι 75 mm, σύµφωνα µε το DIN 

18182. 

Οι διατοµές των ορθοστατών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευασµένες µε 

σκέλη µε τριπλές νευρώσεις για µεγαλύτερη αντοχή στη στρέψη, µε αναδιπλωµένα 

άκρα  ώστε να να ενισχύεται η στρεπτική ακαµψία και να µην υπάρχει υποχώρηση 

στο βίδωµα αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυµατισµού των χεριών 

κατά την τοποθέτηση, µε ράχη ορθοστατών και στρωτήρων µε διπλή νεύρωση προς 

το εσωτερικό της διατοµής για τοποθέτηση υλικού σφραγίσµατος και στην ράχη των 

ορθοστατών θα υπάρχουν κυκλικές διατρήσεις ανά 55 cm για την εύκολη διέλευση 

καλωδιώσεων χωρίς τραυµατισµό των καλωδίων. 

Γ. Κατασκευή σκελετού :  µε στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου 

75/40/0,6 mm και µονούς ορθοστάτες από προφίλ τύπου 75/50/0,6 mm, που θα 

τοποθετούνται κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία 

κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600 mm και που θα συνδέονται µε πριτσίνωµα. 

Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή µε τα υπάρχοντα 

δοµικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αυτοκόλλητη ηχοµονωτική ταινία από 

αφρώδες υλικό πάχους 3,2 mm. 

Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βύσµατα σε όλα τα 

συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο 

σε 3 σηµεία. 

Για συµπαγή δοµικά στοιχεία:  Βίδα µε βύσµα. 

Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία:  Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βύσµατα. 

Ενισχύσεις ανοιγµάτων θυρών: Τα ανοίγµατα των θυρών θα ενισχύονται µε ειδικά 

προφίλ των 2 mm και η στερέωση των ορθοστατών των ανοιγµάτων στην οροφή και 

το δάπεδο θα γίνεται µε Γ έλασµα που θα στερεώνεται µε βίδα και βύσµα L 8/80. 
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∆. Μόνωση :  Υαλοβάµβακας σε πλάκες, µε πάχος 50 mm και πυκνότητα των 40-50 

kg/m3, µε στρώση στερεωµένη και χωρίς κενά. 

 

Ε. Υλικό επίστρωσης : Γυψοσανίδες ως περιγράφονται προηγουµένως. 

 

Στ. Τοποθέτηση : Mέ µονή στρώση γυψοσανίδων σε κάθε πλευρά (αµφίπλευρη 

επένδυση), που θα στερεώνονται µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες βίδες στην 

απαιτούµενη πυκνότητα και επεξεργασία (στοκάρισµα αρµών και βιδών) µε χρήση 

κατάλληλων υλικών στοκαρίσµατος (αρµολογήµατος και φινιρίσµατος) και των 

κατάλληλων γωνιόκρανων στις ελεύθερες απολήξεις, κατά DIN 18161. 

Σε πρώτη φάση θα γίνει η επίστρωση της µίας πλευράς του σκελετού. 

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετούνται όρθια και θα στερεώνονται µε βίδες ΤΝ 25, µε 

στηρίξεις σε αποστάσεις των 75 cm και στη συνέχεια θα στοκάρονται οι αρµοί. 

Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στον σκελετό θα είναι 10 mm. 

Σε δεύτερη φάση τοποθετείται το µονωτικό υλικό και γίνονται οι προβλεπόµενες από 

τη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεις   στο εσωτερικό. 

Σε τρίτη φάση θα κατασκευάζεται η επίστρωση της άλλης πλευράς µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο τοποθέτησης και στήριξης των γυψοσανίδων που περιγράφηκε 

προηγουµένως για την πρώτη πλευρά. 

Τα σόκορα στις ελεύθερες απολήξεις θα επενδύονται µε µονή στρώση γυψοσανίδας  

και οι ακµές θα προστατεύονται µε ειδικά διάτρητα γωνιόκρανα από γαλβανισµένο 

χαλυβδοέλασµα πάχους 0,5 mm, διατοµής 13/23 mm. 

Μετά την ολοκλήρωση των επιστρώσεων θα γίνει το στοκάρισµα των αρµών της 

δεύτερης στρώσης. 

Τα στοκαρίσµατα των αρµών θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

προµηθεύτριας εταιρείας, µε χρήση ειδικής γάζας και κατάλληλου υλικού 

στοκαρίσµατος και φινιρίσµατος. 

∆εν επιτρέπεται να γίνεται ένωση γυψοσανίδων (αρµός) σε ορθοστάτες που 

στερεώνεται κάσσωµα θύρας. Η ένωση θα γίνεται πάντα στον µεσαίο ορθοστάτη στο 

υπέρθυρο. 

Τα διαχωρίσµατα θα ολοκληρώνονται πλήρως (αρµολογηµένα και στοκαρισµένα) µε 

την ελαστική σφράγιση των αρµών στην επαφή µε τα δοµικά στοιχεία (αρµοί 1 cm) µε 

κατάλληλη µαστίχη σιλικόνης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτικού 

οίκου. 

 

Τοίχοι (χωρίς διασταυρώσεις) µεγαλύτεροι των 8,00 µέτρων µήκους θα ενισχύονται 

µε διπλούς ορθοστάτες ανά 3,60 µέτρα. 
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Τοίχοι µεγαλύτεροι των 12,00 µέτρων µήκους θα διακόπτονται µε αρµό διαστολής 

που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας. 

Σε συνδέσεις υπό γωνία θα τοποθετείται πάντοτε ορθοστάτης αντίστοιχης γωνίας 

πίσω από τις γυψοσανίδες έτσι, ώστε να τις συνδέει µεταξύ τους. 

Σε κουφώµατα και άλλα ανοίγµατα θα τοποθετείται περιµετρικά σκελετός από 

διπλούς ορθοστάτες ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 

χιλ. διατοµής Β από το πάτωµα µέχρι την οροφή. 

 

 

7.9.2 Τοιχοποιία από γυψοσανίδες ηχοµονωτική. 

Όπως περιγράφεται προηγουµένως αλλά µε την χρήση δύο ανεξαρτητων 

συστηµάτων ορθοστατών, την πληρωση του διακένου κάθε συστήµατος µε 

ορυκτοβάµβακα πάχους 5 εκ. και βάρους 50κιλ/µ3 και την παρεµβολή ταινίας 5χιλ. 

Αµφίπλευρη επικάλυψη µε διπλές γυψοσανίδες πάχους 12,5 εκ. η κάθε µία που 

τοποθετούνται όπως περιγράφεται γιά τις πυράντοχες γυψοσανίδες. 

 

 

7.9.3 Τοιχοποιία πυράντοχη Τ60 

Όπως περιγράφεται προηγουµένως αλλά : 

 

Α. Με την χρήση ορθοστατών συνολικού πλάτους 10 εκ.  

Β. Την αµφίπλευρη επένδυση του τοίχου µε διπλή στρώση από πυράντοχες 

γυψοσανίδες πάχους 12.5 χιλ. κατά DIN 18180.  

Η κατασκευή γίνεται ως εξής: 

Σε πρώτη φάση θα γίνει η επίστρωση της µίας πλευράς του σκελετού. 

Οι γυψοσανίδες της πρώτης στρώσης θα τοποθετούνται όρθια και θα στερεώνονται 

µε βίδες ΤΝ 25, µε στηρίξεις σε αποστάσεις των 75 cm και στη συνέχεια θα 

στοκάρονται οι αρµοί. 

Οι γυψοσανίδες της δεύτερης στρώσης θα τοποθετούνται επίσης όρθια και έτσι ώστε 

να µην συµπίπτουν οι αρµοί µε την πρώτη επίστρωση και θα στερεώνονται µε βίδες 

ΤΝ 35, µε στηρίξεις σε αποστάσεις των 25 cm. 

Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στον σκελετό θα είναι 10 mm. 

Σε δεύτερη φάση τοποθετείται το µονωτικό υλικό και γίνονται οι προβλεπόµενες από 

τη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεις   στο εσωτερικό. 

Σε τρίτη φάση θα κατασκευάζεται η επίστρωση της άλλης πλευράς µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο τοποθέτησης και στήριξης των γυψοσανίδων που περιγράφηκε 

προηγουµένως για την πρώτη πλευρά. 
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Γ. Μονωτικό υλικό ορυκτών ινών κατά DIN 18165 µε ελάχιστο ειδικό βάρος 40 κιλά 

ανά µ3 και πάχος 50 χιλιοστών. 

 

7.9.4 Επένδυση τοίχων υποστυλωµάτων κλπ. µε γυψοσανίδες σε σκελετό 

 

Τοίχοι από οπλισµένο σκυρόδεµα ή άλλα οικοδοµικά στοιχεία (τοιχία, υποστυλώµατα 

κ.λπ.) θα επενδυθούν µε γυψοσανίδες για λόγους θερµοµόνωσης. 

Στο διάκενο θα τοποθετείται υαλοβάµβακας (εκτός και εάν στα σχέδια ή τις άλλες 

µελέτες αναφέρεται άλλο υλικό) πάχους 5 εκ. µε επικολληµένο φύλλο αλουµινίου γιά 

την αποφυγή συµπυκνώσεων. 

 

Εκτός των προαναφεροµένων στις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού ισχύουν  

επιπροσθέτως τα ακόλουθα :  

 

Α. Απαγορεύεται χρήση γυψοσανίδων πάχους µικρότερου των 12,5 χιλ. 

Β. Οι επενδύσεις θα κατασκευάζονται σε σκελετού από στρωτήρες και ορθοστάτες 

όπως προηγουµένως αναφέρεται, διαστάσεων όµως τουλάχιστον 20 χ 50 χιλ. για 

οποιοδήποτε ύψος ορόφου, εφ' όσον οι ορθοστάτες στηρίζονται στο επενδυόµενο 

οικοδοµικό στοιχείο ανά 1.20 µέτρα. 

Γ. Ο σκελετός θα τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλ. από το 

επενδυόµενο οικοδοµικό στοιχείο. 

∆. Τα πρόσθετα γωνιακά στηρίγµατα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 0,8 

χιλ. διατοµής 30Χ50 χιλ. ανάλογα µε το ύψος του ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα ανά 

ορθοστάτη. 

 

7.9.5 Στήριξη και διέλευση των εγκαταστάσεων. 

Για την διέλευση και στήριξη των µηχανολογικών εγκαταστάσεων στους υγρούς 

χώρους θα χρησιµοποιηθούν άνθυγρες γυψοσανίδες και τα ειδικά στοιχεία της 

έγκρισης της επίβλεψης. 

Α. Για την στήριξη και διέλευση σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθεί οδηγός στήριξης 

σωλήνων, τοποθετηµένος στο διάκενο του τοίχου γυψοσανίδας και στερεωµένος 

πλευρικά σε ορθοστάτες. Θα περιλαµβάνει ελάσµατα στερέωσης σωλήνων και ειδικά 

περιλαίµια. 

Β. Για την τοποθέτηση του WC, θα χρησιµοποιηθεί ειδικό πλαίσιο ανάρτησης µε 

στηρίγµατα για σωλήνες παροχής, αποχέτευσης, κλπ. 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

78

Γ. Για την τοποθέτηση νιπτήρα θα χρησιµοποιηθεί ειδικό πλαίσιο ανάρτησης, για 

µονόπλευρη στερέωση µε την δυνατότητα ρύθµισης κατά πλάτος και µε στηρίγµατα 

για σωλήνες αποχέτευσης κλπ. 

 

Κεφάλαιο 8 : ΜΟΝΩΣΕΙΣ (Εκτός οπτοπλινθοδοµών) 

 

8.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και ο τρόπος κατασκευής 

των µονώσεων των έργων. 

Συγκεκριµένα περιγράφονται οι διάφοροι τύποι µονώσεων δωµάτων (βατά ή άβατα 

δώµατα, συµβατική µόνωση, ανεστραµµένη µόνωση, κλπ.), µόνωση υπογείων 

χώρων κλπ. 

 

8.2  Πρότυπα - Κανονισµοί 

Θα εφαρµόζεται ο ελληνικός κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων καθώς και τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ 396, 450, 514 συµπληρωµένα µε τα τυχόν νεώτερα και από 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

8.3     Υλικά 

8.3.1    Υγροµονωτικές µεµβράνες. 

8.3.1.1   Ασφαλτικές µεµβράνες. 

8.3.1.1.1 Ασφαλτόπανα ελαστοµερή ελάχιστου βάρους 4 κιλών ανά µ2 οπλισµένα µε 

πολυεστερικές ίνες των 130 γραµµαρίων ανά µ2. Όπου απαιτείται ασφαλτόπανο µε 

επικάλυψη, αυτή θα είναι από ψηφίδες. 

8.3.1.1.2 Ασφαλτικό αστάρι, ασφαλτική κόλλα 100/40, ελαστοµερές ασφαλτικό 

γαλάκτωµα, κόλλα θερµοµονωτικού ασφαλτικής βάσης µετά από έγκριση της 

επίβλεψης. 

8.3.1.2   Ειδικά τεµάχια όπως εξαεριστήρες, στόµια υδροροών, κολάρα διέλευσης 

σωληνώσεων κ.λπ. θα είναι τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα αναγνωρισµένων 

κατασκευαστών της έγκρισης της επίβλεψης  

Εφόσον χρησιµοποιηθούν ιδιοκατασκευές, αυτές θα είναι είτε από καθαρό 

µολυβδόφυλλο πάχους 4 χιλ. 

 

8.3.2    Στεγανοποιητικά υλικά επισκευών µε βάση το τσιµέντο (για την στεγάνωση 

από την εσωτερική πλευρά τοίχων όπως αυτός του κλιµακοστασίου) µε µεγάλη 

αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις µεγάλης ελαστικότητας και πρόσφυσης σε 

επιφάνειες σκυροδέµατος. 
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8.3.3 Θερµοµονωτικά υλικά 

8.3.3.1   Πλάκες εξηλασµένης  πολυστηρόλης µε περιµετρική πατούρα για δώµατα 

και δάπεδα, αντίστοιχος τύπος για στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, αντίστοιχος 

τύπος για τους τοίχους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  για 

θερµοµόνωση. 

Κορδόνι πλήρωσης αρµών από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών 

για απλούς αρµούς. 

8.3.4    Μαστίχες ενός ή δύο συστατικών µε βάση την πολυουρεθάνη 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, της επιλογής της 

επίβλεψης. 

8.3.5 Ελαφρό κονιόδεµα αφρογόνου για την κατασκευή των στρώσεων των ρύσεων 

όπως στο ΑΤΟΕ άρθρο 3504. 

8.3.6  Πλάκες επικαλύψεων. 

8.3.7 Τσιµεντόπλακες ποικίλων διαστάσεων σύµφωνα µε την µελέτη, από κοινό ή 

λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

8.4     Εργασία 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία ύστερα από 

την κατασκευή σχετικών δειγµάτων που θα εγκριθούν από τον εργοδότη. 

8.4.1    Θερµοµόνωση  

8.4.1.1   Η τοποθέτηση των µονωτικών πλακών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

µονωτικός µανδύας να είναι συνεχής και να περιβάλλει όλες τις επιφάνειες του 

χώρου, οι οποίες σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πρέπει να µονωθούν. 

8.4.1.2 Οι µονωτικές πλάκες δεν θα έχουν τραυµατισµούς στις επιφάνειες και τις 

ακµές τους. Τα σόκορά τους όταν δεν έχουν πατούρα, θα είναι κοµµένα κάθετα και 

θα εφαρµόζουν µεταξύ τους έτσι, ώστε οι µεταξύ των πλακών αρµοί να µην είναι 

µεγαλύτεροι από 2 χιλ. 

8.4.1.3   Κατακόρυφη µονωτική επένδυση εφ' όσον δεν εγκιβωτίζεται τελείως, χωρίς 

κενό, µεταξύ οικοδοµικών στοιχείων, θα στερεώνεται µηχανικά σε ένα από αυτά µε 4 

ειδικά στηρίγµατα ανά µ2, και τουλάχιστον 4 ανά πλάκα. Άλλος τρόπος στήριξης π.χ. 

κόλληµα δεν θα γίνεται δεκτός. Για τις επιφάνειες πίσω από την ορθοµαρµάρωση βλ. 

σχετικό κεφάλαιο. 

8.4.1.4    Στα οριζόντια στοιχεία θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών από ασφαλτικά 

διαλύµατα ή γαλακτώµατα (πάχος στρώσεις 2χιλ), είτε από ελεύθερα ασφαλτικά 

φύλλα µε επικάλυψη 50 χιλ. και εν θερµώ συγκόλληση µεταξύ τους. 
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8.4.2    Υγροµόνωση.  

 

8.4.2.1  Γενικά - προετοιµασία. 

8.4.2.1.1 Υγροµονωτικές 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 και λοιπές επισκευές από τσιµεντοκονίες ή άλλα υλικά της 

έγκρισης της επίβλεψης. 

8.4.2.1.2 Επαλείψεις µονωτικών υλικών είτε εν θερµώ, είτε εν ψυχρώ, θα εκτελούνται 

σε επιφάνειες όπως στην προηγούµενη παράγραφο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

παραγωγού των υλικών ως προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθµό των 

στρώσεων που θα εφαρµοσθούν και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις. 

8.4.2.2 Στεγανώσεις µε ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα). 

8.4.2.2.1 Τα ασφαλτόπανα δεν θα έχουν τραύµατα, τσακίσµατα και λοιπά 

ελαττώµατα, ούτε θα έχουν υποστεί αλλοιώσεις από χηµικές (π.χ. διαλυτικά) ή 

φυσικές (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.) προσβολές. Ρολά που έχουν αλλοιωθεί θα 

αποµακρύνονται από το έργο ή θα χρησιµοποιούνται ύστερα από έγκριση του 

επιβλέποντος κατά το µέρος που είναι υγιές. 

8.4.2.2.2 Κατακόρυφες στεγανώσεις προβλέπονται στην εσωτερική πλευρά τοιχείων 

από σκυρόδεµα και θα διαστρώνονται µε ειδικό υλικό όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Κατακόρυφες στεγανώσεις στους υπάρχοντες τοίχους δεν προβλέπονται, εάν κατά 

την διάρκεια της κατασκευής απαιτηθεί η κατακόρυφη στεγάνωση τοίχων από 

λιθοδοµή, αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης. 

8.4.2.2.3 Οριζόντιες στεγανώσεις δωµάτων θα κατασκευάζονται πάντοτε πάνω σε 

στρώση κλίσεων από το ελαφρό σκυρόδεµα µε στρώσεις ασφαλτοπάνων. Τα 

ασφαλτόπανα κάθε στρώσης θα τοποθετούνται εγκάρσια προς τις κλίσεις µε 

επικάλυψη των φύλλων, κατά την φορά απορροής. Τα ασφαλτόπανα θα 

διαστρώνονται από το κατώτερο προς το ανώτερο σηµείο και θα συγκολλούνται 

µεταξύ τους εν θερµώ µε οξειδωµένη άσφαλτο 100/40. 

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 150 χιλ. 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. 
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Η απόληξη των ασφαλτοπάνων θα στερεώνεται και µηχανικά µε τυποποιηµένη 

διατοµή Π από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα πάχους 0,8 χιλ καρφωτή ανά 20 εκ 

στο στηθαίο µε πλαστικά βύσµατα, ροδέλες και αλουµινένια καρφιά. Ο µεταξύ 

στηθαίου και διατοµής αρµός θα σφραγίζεται µε µαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης 

ενός συστατικού. 

Εσωτερικές γωνίες θα διαµορφώνονται µε λούκια όπως φαίνεται στα σχέδια  

Όλες οι κολλήσεις θα ελέγχονται προ της εφαρµογής οποιασδήποτε επόµενης 

στρώσης. 

 

8.5 Περιγραφή  µόνωσης δωµάτων 

Για την κατασκευή της µόνωσης δωµάτων θα ακολουθηθούν οι εξής εργασίες: 

 

α. Επιµελής καθαρισµός της πλάκας του οπλισµένου σκυροδέµατος και αφαίρεση 

όγκων από τσιµέντο ή άλλα υλικά. Η επιφάνεια που θα προκύψει θα είναι σχετικά 

επίπεδη και λεία. 

β. Εφαρµογή τσιµεντοκονίας εξοµάλυνσης και επάλειψη σε 3 σταυρωτές στρώσεις 

στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώµατος, µε τελικό πάχος  2 χιλ. 

γ. Τοποθέτηση θερµοµονωτικού υλικού. 

ε. ∆ιάστρωση αφροµπετόν σε δύο στρώσεις για την επίτευξη ρύσεων, όπως αυτές 

περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο: 

 - η πρώτη βάρους 400 KG/M3 

- η δεύτερη βάρους 600 KG/M3 

στ. ∆ιάστρωση πατητής τσιµεντοκονίας πάχους 2εκ. 

ζ. Τοποθέτηση  ελαστοµερούς ασφαλτοπάνου σε δύο στρώσεις, βάρους 4 KG/M2 και 

µε οπλισµό ΤΡΕΒΙΡΑΣ και το τελευταίο µε επίπαση ψηφίδων. Για τη συγκόλληση θα 

χρησιµοποιηθούν τα υλικά συγκόλλησης που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία. 

η. Πριν από την κατασκευή της στεγανώσεως θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί 

κουτιά συλλογής οµβρίων  διαστάσεων, µορφής, πάχους και υλικού που θα 

αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης εφαρµογής και  που θα εγκρίνει η επίβλεψη. 

θ. Στο αφροµπετόν ρύσεων θα κατασκευαστούν αρµοί σε όλο του το βάθος, ανά 5 

µέτρα περίπου που θα γεµίσουν µε θερµοµονωτικό υλικό. 

Περιµετρικά στα σηµεία επαφής µε τα στηθαία των δωµάτων, θα κατασκευασθεί 

επίσης αρµός διαστολής των στρώσεων. 

ι. Θα κατασκευαστούν περιµετρικά λούκια από τσιµεντοκονία και οπλισµό από 

γαλβανισµένο κοτετσόσυρµα. 

κ. Το ασφαλτόπανο θα ανέβει στο στηθαίο του δώµατος, όπως ορίζεται στα σχετικά 

σχέδια και η απόληξη του θα προστατευθεί µε τρόπο που θα εγκρίνει η επίβλεψη. 
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λ. Μετά το τέλος της κατασκευής της µόνωσης των δωµάτων του κτιρίου θα 

σφραγιστούν οι υδρορρόες, θα γεµιστεί το δώµα µε νερό για διάστηµα 10  ηµερών 

ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης και απόλυτη στεγανότητα αυτού. 

Η τελική επικάλυψη θα είναι από ταρατσόπλακες τοποθετηµένες µε κονίαµα επάνω 

στο ασφαλτόπανο µε την επίπαση ψηφίδων. Οι ταρατσόπλακες θα αρµολογηθούν µε 

αριάνι και θα κατασκευασθούν αρµοί διαστολής πληρωµένοι µε µαστίχη ανά 25 µ2. 

 

8.6     Προφυλάξεις. 

8.6.1     Θερµοµόνωση και υγροµόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα µε τις λοιπές 

στρώσεις της κατασκευής έτσι, ώστε να είναι διαρκώς προστατευµένες από 

µηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή ακτινοβολία, νερά, υγρασία και 

λοιπές ανεπιθύµητες επιδράσεις.  

8.6.2    Οι εργασίες επιφανειακών µονώσεων θα εκτελούνται µόνο κάτω από ήπιες 

καιρικές συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των υλικών. 

8.6.3    Κυκλοφορία ανθρώπων, αµαξιδίων, εναπόθεση υλικών, ικριώµατα πάνω σε 

στεγανοποιητικές µεµβράνες απαγορεύονται, εκτός αν η υγροµόνωση προστατευθεί 

µε ξύλινο δάπεδο και εγκρίνει ο επιβλέπων. 

8.6.4    Λεκάνες υδρορροών, στόµια και υδρορροές θα τοποθετούνται µε µεγάλη 

προσοχή και επιµέλεια έτσι, ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα 

ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε 

ολόκληρη την περίµετρο των λεκανών και στοµίων υδρορροών σε ικανοποιητικό 

πλάτος. 

 

8.7     Ανοχές 

Καµία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων δεν θα γίνει αποδεκτή. Μετά το πέρας 

της κατασκευής της στρώσης των ρύσεων θα γίνει έλεγχος από την επίβλεψη και 

µόνον µετά την σχετική έγκριση θα συνεχίσουν οι εργασίες (αρνητικές κλίσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές). 
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Κεφάλαιο 9 : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

 

9.1 Γενικά. 

Τα επιχρίσµατα και τα άλλα κονιάµατα όπως προβλέπονται στις µελέτες, θα 

ανταποκρίνονται στις ποιότητες που προδιαγράφει το ΑΤΟΕ εκτός αν αναφέρονται 

συγκεκριµένα στα επόµενα κεφάλαια. 

 

9.2 Πρότυπα - Κανονισµοί. 

Για τις εργασίες και τα υλικά των κονιαµάτων θα ισχύσουν τα εξής πρότυπα, άρθρα 

ΑΤΟΕ, κανονισµοί κλπ. 

 

• Για σκύρα ή άµµο λατοµείου τα άρθρα ΑΤΟΕ 3009 και 7009. 

• Για κονιάµατα τα άρθρα ΑΤΟΕ 3009, 3010, 3206, 3208, 3213, 3215. 

• Για επιχρίσµατα τα άρθρα ΑΤΟΕ 7003, 7004, 7005, 7011, 7014, 7015, 7016. 

• Για Τσιµέντο Πορτλαντ τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

• Για Τσιµέντο Λευκό τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

9.3 Υλικά. 

9.3.1 Νερό. 

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές και γλυκό. ∆εν θα 

περιέχει επιβλαβείς προσµίξεις, διαλυτά άλατα, κλπ. σε πυκνότητα µεγαλύτερη του 

3%.  

 

9.3.2    Κονίες 

Για την παρασκευή των κονιαµάτων των διαφόρων στρώσεων των επιχρισµάτων θα 

χρησιµοποιηθούν ως συνδετικές κονίες: 

• Τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

• Λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

9.3.3   Ασβέστης 

Θα προσκοµίζεται σε µορφή πολτού, καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά σβησµένος 

και ωριµασµένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες), στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή 

του προµηθευτή ή το εργοτάξιο. 

Εάν προσκοµισθεί σε σακιά αυτά θα ελέγχονται και δεν θα παραλαµβάνονται αν η 

συσκευασία τους είναι φθαρµένη ή υγρή. Τα παραλαµβανόµενα σακιά θα 
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αποθηκεύονται σε στεγασµένο, ξερό, αεριζόµενο χώρο πάνω σε υπερυψωµένο 

ξύλινο δάπεδο και σύµφωνα µε το κεφάλαιο «Γενικοί όροι». 

Σε αντίθετη περίπτωση (όταν θα προσκοµίζεται «χύµα») θα κατασκευασθεί ειδικός 

στεγανός χώρος ικανού µεγέθους (καρούτα) για την αποθήκευση. Ο χώρος θα 

προστατεύετεται µε φύλλο νάιλον, ώστε να µην εξατµίζεται το νερό του ασβέστη. Το 

νερό θα επικαλύπτει την επιφάνεια του ασβέστη κατά τουλάχιστον 30 εκ. 

 

9.3.4   Αδρανή 

9.3.4.1   Σκύρα και άµµος λατοµείου από υψηλής αντοχής πέτρωµα, καθαρή, χωρίς 

φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθρυπτα, αποσαθρώσιµα υλικά) 

και χηµικές (φωσφορικές, σιδηρούχες, αλογονούχες, µολυβδούχες κ.λπ.) προσµίξεις, 

µε κανονικού σχήµατος κόκκους, µεγέθους όπως στο άρθρο ΑΤΟΕ 3009 και άρθρο 

7009 καθορίζεται. 

9.3.4.2   Μαρµαρόσκονη λευκή µετριόκοκκη έως λεπτόκοκκη πλήρους και οµαλής 

κόκκο µετρικής σύνθεσης και κατά τα άλλα όπως στην προηγούµενη παράγραφο. 

Σηµειώνεται ότι απαγορεύεται ρητώς η χρησιµοποίηση πούδρας στην παρασκευή 

των υλικών των επιχρισµάτων. 

9.3.5   Άµµος θαλάσσης λεπτόκοκκη µε οµαλή κοκκοµετρική σύνθεση από 0-1 χιλ. 

πλυµένη, καθαρή και κατά τα άλλα όπως στην προηγούµενη παράγραφο. 

9.3.6  ∆ικτυωτό έλασµα (νερβοµετάλ κ.λπ.) εν θερµώ γαλβανισµένο : 

• 1.6 κιλ/µ2 για εσωτερικά επιχρίσµατα 

• 1.9 κιλ/µ2 για εξωτερικά επιχρίσµατα. 

9.3.7 Γαλβανισµένες µεταλλικές διατοµές για την ενίσχυση των γωνιών.  

9.3.8 Πρόσµικτα και πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από 

εντολή του επιβλέποντα και όπως περιγράφεται στην συνέχεια. 

 

9.4 Εργασία. 

9.4.1 Γενικά. 

∆εν θα γίνεται έναρξη των εργασιών πριν τον έλεγχο των προς επίχριση επιφανειών, 

ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτές: 

 

• ∆εν είναι είτε υπερβολικά λείες (πχ. σκυρόδεµα µε χρήση µεταλλοτύπων ή 

καλουπιών από κόντρα πλακέ) 

• ∆εν είναι ικανοποιητικά αποξηραµένες ή δεν ΄χουν τραβήξει αρκετά. 

• ∆εν εµφανίζουν υγρασίες από όπου και αν αυτές προέρχονται (διείσδυση εκ 

των έξω, απορρόφηση από το έδαφος, διαρροή σωλήνων κλπ.) 
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• Κακοτεχνίες που δεν οφείλονται σε παράλειψη του αναδόχου και που πρέπει 

να αποκατασταθούν. 

 

9.4.2 Πριν από την έναρξη των επιχρισµάτων: 

 

• Θα ολοκληρώνονται και θα ελέγχονται οι προηγούµενες εργασίες, όπως 

κάσσες κουφωµάτων, πλαίσια ανοιγµάτων, αγωγοί κλιµατισµού, στηρίγµατα 

και λοιπά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στα επικαλυπτόµενα 

οικοδοµικά στοιχεία, ώστε να είναι στα πλαίσια των προδιαγραφών, των 

επιτρεπτών ανοχών και να έχουν το προβλεπόµενο τελείωµα. 

• Θα επικαλύπτονται και θα προστατεύονται µε χαρτί, νάιλον ή ειδικές 

επικαλύψεις και αυτοκόλλητες ταινίες ειδικού τύπου δεν θα αφήνουν κόλλα), 

γειτονικές κατασκευές και στοιχεία που δεν επιχρίονται ή µόλις έχουν 

επιχρισθεί. 

• Θα ολοκληρώνονται όλες οι προβλεπόµενες  εργασίες κατασκευής 

ικριωµάτων όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο και στους σχετικούς 

όρους του ΑΤΟΕ, καθώς και οι εργασίες αλφαδιάσµατος και κατασκευής 

οδηγών τρων επιχρισµάτων, τοποθέτησης και στήριξης ειδικών διατοµών 

προστασίας ακµών,  τοποθέτηση στοιχείων αρµών διαστολής, υποδοχών 

άλλων κατασκευών, σκελετών, τοποθέτηση πλεγµάτων και ενισχύσεων 

(οπλισµών) επιχρισµάτων, κ.λπ. 

• Θα ελέγχεται και θα προετοιµάζεται το υπόστρωµα και τα συνδεόµενα µε το 

επίχρισµα στοιχεία ώστε να ικανοποιούνται οι ανοχές και οι υπόλοιπες 

προϋποθέσεις για την άρτια εκτέλεση των επιχρισµάτων: 

 

9.4.3 Γενικές παρατηρήσεις: 

 

• Το υπόστρωµα που θα δεχθεί κονίαµα ή τα συνδεόµενα στοιχεία µε το 

κονίαµα θα έχουν αντοχή µεγαλύτερη από το κονίαµα. 

• Κάθε επόµενη στρώση κονιάµατος θα έχει αντοχή ίση ή µικρότερη από την 

προηγούµενη στρώση. 

• Το χρονικό διάστηµα που θα παρέρχεται για την εφαρµογή της στρώσεως 

µετά το λάσπωµα, όταν τα επιχρίσµατα εκτελούνται µε ευνοϊκές καιρικές 

συνθήκες (δηλαδή θερµοκρασία 15 έως 30 βαθµοί, υγρή ατµόσφαιρα, συχνή 

διαβροχή επιφανειών, τοίχωµα όχι απορροφητικό), θα είναι τουλάχιστον 7 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

86

ηµέρες. Μεταξύ των άλλων στρώσεων θα πρέπει να παρέρχεται διάστηµα 

τουλάχιστον 3 ηµέρες. 

• Υπόστρωµα σαθρό, ασταθές, βρώµικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς 

ουσίες, λείο και πολύ ξερό ή παγωµένο θα καθίσταται σταθερό, θα 

καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, σκόνες κ.λπ., θα τραχύνεται και θα καθίσταται 

επίπεδο και οµαλό, θα υγραίνεται ή θα θερµαίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαµα 

που θα διαστρωθεί να έχει πρόσφυση και να µην επηρεάζεται η πήξη του, 

καθώς και να ικανοποιεί τις προβλεπόµενες ανοχές. Επισηµαίνεται ότι στους 

ξυλότυπους της κατασκευής των σκυροδεµάτων θα χρησιµοποιούνται ειδικά 

αποκαλουπωτικά ξυλοτύπου, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισµός. Σε 

περίπτωση λείας επιφάνειας υπόστρωµα, όπως σε τοίχους από σκυρόδεµα 

που έχουν κατασκευασθεί µε λείο ξυλότυπο ή σιδηρότυπο και το σκυρόδεµα 

έχει δονηθεί κανονικά και που το νερό του κονιάµατος µε την συνδετική του 

ύλη δεν µπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του υποστρώµατος, θα 

προστίθεται συµπολυµερές LATEX στυρενίου / βουταδιενίου, σε δοσολογία 

0,5 % κατά το βάρος του τσιµέντου και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

• Οι διακοπές των στρώσεων των επιχρισµάτων θα πρέπει να γίνονται στα 

λιγότερο ορατά τµήµατα των επιφανειών (προεξοχές, δοκούς, ανοίγµατα, 

κλπ.). Σε κάθε όµως περίπτωση, δεν θα πρέπει να διακρίνονται, ούτε στο 

ελάχιστο, µετά την αποπεράτωση των επιχρισµάτων, οι προσωρινές γραµµές 

διακοπής. 

• Τα επιχρίσµατα διακόπτονται υποχρεωτικά στους αρµούς διαστολής και η 

διαµόρφωση των τελειωµάτων (ακµών) θα γίνεται µε µεγάλη επιµέλεια. 

• Πριν από την έναρξη των εργασιών θα κατασκευάζεται δείγµα προς έγκριση 

(µία τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την έναρξη των εργασιών) και µε βάση το 

δείγµα θα εκτελεσθούν οι επιχρίσεις των διάφορων επιφανειών. 

 

9.4.4 Παρασκευή. 

Τα κονιάµατα θα παρασκευάζονται στις συνιστώµενες αναλογίες µε µηχανικό 

αναµικτήρα στρώση. Ανάµιξη µε τα χέρια δεν επιτρέπεται. Για µικρές ποσότητες 

κονιαµάτων θα επιτρέπεται η ανάµειξη τους µε τα χέρια µέσα σε κατάλληλα δοχεία, ή 

επί καθαράς, στερεάς, στεγανής επιφάνειας. 

 

Ο αναµικτήρας θα είναι καθαρός και πριν από την χρήση του θα πλένεται. 
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Επίσης θα πλένεται πάντοτε µετά την χρήση εφόσον παρασκευάζονται κονιάµατα µε 

αυτόν να λειτουργεί συνεχώς. Ο καθαρισµός είναι υποχρεωτικός έστω και αν 

παρασκευάζεται ίδιας σύστασης κονίαµα. Το παρασκευαζόµενο κονίαµα θα 

αναµειγνύεται επί τρία λεπτά στον αναµικτήρα και δεν θα παραµένει περισσότερο 

από τρία λεπτά σε αυτόν µετά το πέρας της ανάµιξης. 

 

Η µέτρηση των αναλογιών θα γίνεται µε καθαρά µεταλλικά δοχεία κατάλληλων 

διαστάσεων. Το παρασκευαζόµενο κονίαµα θα είναι οµοιογενές και οµοιόµορφο, 

συνεκτικό και εργάσιµο και θα φυλάγεται µέχρι να καταναλωθεί σε µεταλλικά δοχεία 

υπό συνθήκες, τέτοιες ώστε να αποκλείεται ο διαχωρισµός του ή να επηρεασθεί η 

πήξη του από απώλεια νερού. 

 

Οι παρασκευαζόµενες ποσότητες θα είναι τόσες, ώστε το παρασκευαζόµενο κονίαµα 

να καταναλώνεται πριν από την έναρξη της πήξης του. Στην περίπτωση των 

ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων ο χρόνος κατανάλωσης του παρασκευασθέντος 

κονιάµατος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ώρες, στην δε περίπτωση των 

τσιµεντοκονιαµάτων, τις 2,5 ώρες. 

 

Εφ' όσον επιτραπούν πρόσµικτα, αυτά θα προστίθενται στο κονίαµα σε αναλογίες και 

µε τρόπο που έχει υποδείξει ο προµηθευτής τους. 

 

Από κάθε είδος κονιάµατος θα κατασκευάζονται επαρκή δείγµατα για έγκριση 

τουλάχιστον τέσσαρες εβδοµάδες πριν από την συστηµατική χρήση τους στο έργο. 

 

∆ειγµατοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά σύµφωνα µε τους ελληνικούς 

κανονισµούς και τις εντολές του επιβλέποντα νια την διαπίστωση της ποιότητας και 

του χρώµατος των κονιαµάτων. 

 

∆είγµατα και δοκιµές κονιαµάτων µε πρόσµικτα θα παρέχονται στον επιβλέποντα για 

έγκριση τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδες πριν από την συστηµατική χρήση τους στο 

έργο. 

 

9.4.5 ∆ιάστρωση. 

Θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής ξυλότυπων, 

αλφαδιάσµατος και κατασκευής οδηγών, τοποθέτησης και στήριξης, ειδικών 

διατοµών προστασίας ακµών, αρµών διαστολής, υποδοχών άλλων κατασκευών, 

σκελετών, επιπλεγµατώσεων κ.λπ. 
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Οι επιφάνειες, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωση θα διαβρέχονται 

καλώς, κυρίως πριν την εφαρµογή της πρώτης στρώσης. Κάθε στρώση θα 

διαστρώνεται όταν η επιφάνεια της προηγούµενης θα αρχίσει να στεγνώνει και το 

τοίχωµα θα είναι ακόµα νωπό. 

 

Οι διάφορες στρώσεις των κονιαµάτων θα διαστρώνονται οµοιόµορφα και έτσι ώστε 

να γεµίζουν όλα τα κενά. 

 

Η µέθοδος διάστρωσης µηχανικά, µε αντλία εκτόξευσης η µε τα χέρια, θα επιλεγεί 

ανάλογα µε την θέση µε τον πλέον δόκιµο τρόπο. Η πάνω επιφάνεια των ενδιάµεσων 

στρώσεων θα µορφώνεται επίπεδη και τραχεία προκειµένου να δεχθεί την επόµενη 

στρώση και το καθοριζόµενο µε βάση το δείγµα τελείωµα. 

 

Ποταµοί, σκοτίες κ.λπ. διακοσµητικά στοιχεία θα διαµορφώνονται στις επάλληλες 

στρώσεις µε κατάλληλα εργαλεία και άλλα βοηθητικά υλικά (όπως π.χ. σκοτίες 

προερχόµενες από διατοµές καθαρής ξυλείας 5 Χ 2 cm, όπως στις προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας, περιγράφεται). 

 

Όµοια στους αρµούς διαστολής, τα επιχρίσµατα θα είναι επιµελώς µορφωµένα µε τα 

απαραίτητα γαλβανισµένα ειδικά τεµάχια ώστε να δεχθούν τα προβλεπόµενα 

αρµοκάλυπτρα.  

 

Στις γωνίες θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα δικτυωτού γαλβανισµένου πλέγµατος. 

 

Κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί η επανεπεξεργασθεί δύο ώρες µετά την 

παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται και θα αποµακρύνεται από το έργο. 

 

Επιχρίσµατα επί πλεγµάτων ξύλινων ή µεταλλικών θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε 

το 7017 του ΑΤΟΕ και τα ακόλουθα : 

 

• Σκελετός του δικτυωτού ελάσµατος από διατοµές µορφοσιδηρου όπως 

καθορίζεται στην µελέτη και το αντίστοιχο κεφάλαιο των προδιαγραφών 

αυτών. 

• ∆ικτυωτό έλασµα γαλβανισµένο, τοποθετηµένο τεντωµένο µε επικάλυψη 100 

mm ανά φύλλο, δεµένο ανά 40 εκ. µε γαλβανισµένο διπλό σύρµα Φ 1,2 mm. 
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• Όλες οι τοµές των µεταλλικών στοιχείων, θα είναι επαλειµµένες µε ασφαλτικό 

γαλάκτωµα. 

• Το κονίαµα θα είναι ενισχυµένο µε 1,1kg/m3 ίνες πολυπροπυλενίου και θα 

έχει αυξηµένη περιεκτικότητα σε τσιµέντο όπως στο άρθρο 7153 του ΑΤΟΕ 

καθορίζεται. 

 

 

9.5 Προφυλάξεις. 

9.5.1 ∆εν θα διαστρώνονται κονιοδέµατα, κονιάµατα και επιχρίσµατα υπό 

θερµοκρασίες κάτω των +5° Ο ή σε παγωµένο υπόστρωµα ή µε πολύ ζεστό ή πολύ 

ξερό καιρό και αέρα, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και εγκρίνει 

ο επιβλέποντας. 

9.5.2 ∆ιαστρωµένα   κονιοδέµατα,   κονιάµατα   και   επιχρίσµατα,   θα 

προφυλάγονται για χρονικό διάστηµα τόσο, ώστε η πήξη τους να γίνεται οµαλά και 

οµοιόµορφα, κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ρεύµατα αέρα. 

9.5.3 Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοφερόµενα. Θα καλύπτουν 

όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και δεν θα στηρίζονται σε ^παρακείµενες επιφάνειες ή 

κατασκευές ή την επιχρισµένη επιφάνεια. 

9.5.4 ∆εν θα επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος όταν: 

• Έχει παρασκευασθεί την προηγούµενη ηµέρα, έστω και εάν έχει διατηρηθεί 

ρευστό. 

• Μόλις τούτο αρχίζει να χάνει την ρευστότητα του. Η προσθήκη νερού για την 

επανάκτηση της ρευστότητας απαγορεύεται. 

• Εάν έχει πέσει, κατά την διάρκεια της κατασκευής επί εδάφους ή και επί 

επιφανείας σκυροδέµατος. 

• Εάν περιέχει ξένες ουσίες (πχ. χώµα). 

 

9.6 Ανοχές. 

9.6.1 Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3,00 µέτρων 

προς όλες τις διευθύνσεις όχι µεγαλύτερη από 5 χιλ.  

9.6.2 Απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα όχι µεγαλύτερη από 

5χιλ.  

9.5.3 Γωνιόκρανα και λοιπά ενσωµατωµένα στοιχεία, καµία ανοχή από το γειτονικό 

επίχρισµα. 

9.5.4 Στο πάχος των λαµπάδων ανοχή 2 χιλ. 
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9.7 Κατασκευές Επιχρισµάτων 

9.7.1 Επιχρίσµατα Εξωτερικά ή Εσωτερικά Τριπτά. 

Επιχρίσµατα εσωτερικά ή εξωτερικά τριφτά µε ασβεστοµαρµαροκονίαµα 1:2 

των 150 Κg τσιµέντου σε τρεις στρώσεις συνολικού πάχους µέχρι 2.5 εκ. το 

πολύ. 

 

Η πρώτη στρώση  (πεταχτό) µέσου πάχους 6 χιλ. εκτελείται µε πεταχτό 

τσιµεντοκονίαµα των 450 Κg τσιµέντου µε χονδρόκκοκη άµµο λατοµείου 

τσιµεντοκονιαµάτων ‘’Β’’  

 

Η δεύτερη στρώση ‘’λάσπωµα’’ µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µετριόκοκκης 

άµµου λατοµείου τσιµεντοκονιαµάτων ‘’Β’’, αναλογίας όγκου πολτού ασβέστη 

προς άµµο 1:2  µε προσθήκη 150 Κg τσιµέντου, πάχους µεγαλύτερου των 8 

χιλ. και µικρότερου των 2 εκ. 

Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται µετά από παρέλευση 4 ηµερών από τη διάστρωση 

του πεταχτού. Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης διαµορφώνεται τελείως 

κατακόρυφη και επίπεδη µε τη βοήθεια οδηγών που κατασκευάζονται ανά µέτρο το 

πολύ.  Το κενό των οδηγών πληρούται µε κονίαµα. Εαν το πάχος του λασπώµατος 

υπερβαίνει το 1,5 εκ τότε η στρώση εκτελείται σε δύο φάσεις. 

Η άµµος του κονιάµατος θα είναι καθαρή, κοκκοµετρηµένη µε διαστάσεις κόκκων 0 - 

3 χλστ. Η επιφάνεια του λασπώµατος τραχύνεται (αγριεύεται) ελαφρά για την 

πρόσφυση του µαρµαροκονιάµατος 

 

Η τρίτη στρώση τριφτή, επεξεργασµένη µε τριβίδι και συνολικού πάχους 6 έως 

7 χιλ. εκτελείται σε δύο φάσεις:  αστάρωµα και τριβιδιστό ή ψιλό 

 Κατασκευάζεται µε µαρµαροκονίαµα αναλογίας όγκου πολτού ασβέστη προς 

µαρµαρόσκονη λευκή 1:2.  

Η µαρµαρόσκονη θα είναι πολύ καθαρή κοκκοµετρηµένη και λεπτόκοκκη µε 

διαστάσεις κόκκων 0 - 1 χλστ και να περιέχει µικρό ποσοστό (10%) πούδρας. 

 

Θα χρησιµοποιείται µαρµαροκονίαµα 1:2 για τα εσωτερικά επιχρίσµατα (µε 

προσθήκη ολίγου λευκού τσιµέντου) και µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 χλγρ 

τσιµέντου για τα εξωτερικά.  Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρις όσο η επιφάνεια 

καταστεί λεία και επίπεδη.  Μετά το τριβίδισµα η επιφάνεια διαβρέχεται 

επανειληµµένα µε νερό ή ασβεστόνερο. 
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Σε όλες τις συναρµογές µεταξύ οπτοπλινθοδοµών και Φ.Ο. οπλισµένου 

σκυροδέµατος (οριζόντιες και κατακόρυφες)  το επίχρισµα ενισχύεται µε ειδική 

λωρίδα γαλβανισµένου πλέγµατος και στις δύο παρειές της τοιχοποιίας 

τοποθετούµενη κατά το πρώτο στάδιο της εφαρµογής του επιχρίσµατος.  

Συµπεριλαµβάνονται τα τελειώµατα της κατασκευής δηλ. 

Οι κατακόρυφες ελέυθερες ακµές ενισχύονται µε γαλβανισµένα γωνιόκρανα. 

Όταν η οροφή επιχρίεται τοτε στη συνάντηση της κατακόρυφης µε την 

οριζόντια επιχρισµένη επιφάνεια διαµορφώνεται τραβηχτή σκοτία 15Χ25 χιλ. 

 

 

9.7.2 Τριπτά τσιµεντοκονιάµατα. 

Για τα τριφτά τσιµεντοκονιάµατα ισχύουν τα ίδια µε τα µαρµαροκονιάµατα µε τη 

διαφορά οτι αντί µαρµαροκονιάµατος χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 

ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό ασβέστη. 

Μόλις η επιφάνεια σκληρανθεί βρέχεται και όταν η ατµόσφαιρα είναι ζεστή και ξερή 

διατηρείται συνέχεια νωπή µε βρεγµένες ψάθες ή λινάτσες τουλάχιστον για τρεις 

µέρες. 

 

9.7.3 Πατητά τσιµεντοκονιάµατα. 

Στα πατητά τσιµεντοκονιάµατα η τελευταία στρώση µε πάχος 4 - 6 χλστ εκτελείται µε 

το µυστρί σε µία µόνο φάση και µόλις το κονίαµα αρχίζει και δένει, η επιφάνειά του 

επιπεδώνεται και λειαίνεται µε επανειληµµένα και προσεκτικά “πατήµατα” µε το 

µυστρί µέχρις ότου καταστεί οµαλή, τελείως επίπεδη, συµπαγής (χωρίς πόρους) και 

λεία (χωρίς να διακρίνεται ίχνος “µυστριάς”). Κατά το πάτηµα η επιφάνεια διαβρέχεται 

ελαφρά µε πινέλλο και δεν επιτρέπεται η επίπαση µε τσιµέντο της επιφάνειας κατά τη 

διάρκεια επεξεργασίας της. 

Ως κονίαµα χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:1 ή 1:2. 

 

9.7.4 Επιχρίσµατα επί πλεγµάτων νερβοµετάλ. (εφαρµόζεται σε επιφάνειες 

θερµοµονωτικού υλικού) 

 Επιχρίσµατα επί πλεγµάτων µεταλλικών θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το 7017 

του ΑΤΟΕ και τα ακόλουθα : 

 

Το  δικτυωτό έλασµα θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ (νερβοµετάλ), βάρους  1.9 

κιλ/µ2 για εξωτερικά επιχρίσµατα και βάρους 1.6 κιλ/µ2 για εσωτερικά επιχρίσµατα 

Το νερβοµετάλ τοποθετείται τεντωµένο µε επικάλυψη 100 mm ανά φύλλο. 
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Το κονίαµα θα είναι ενισχυµένο µε 1,1kg/m3 ίνες πολυπροπυλενίου και θα έχει 

αυξηµένη περιεκτικότητα σε τσιµέντο (450 κιλ. τσιµέντου) και όπως στο άρθρο 7153 

του ΑΤΟΕ καθορίζεται. 

 

Η πρώτη στρώση του επιχρίσµατος η οποία αποτελείται από τσιµεντοκονίαµα των 

450 χλγρ τσιµέντου και πάχος 8 - 10 χλστ. πιέζεται κατάλληλα επί του 

πλέγµατοςώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή ποσότητα κονιάµατος 

για να εξασφαλισθεί η συγκράτηση του επιχρίσµατος και να καλυφθεί τελείως το 

µεταλλικό πλέγµα. 

Μόλις το κονίαµα αρχίσει να σκληραίνει η επιφάνειά του τραχύνεται ελαφρά. 

 

Η πρώτη στρώση µπορεί επίσης να εκτελεστεί µε δύο ή περισσότερες πιτσιλιστές 

επιθέσεις επίσης δια τσιµεντοκονιάµατος των 450 χλγρ τσιµέντου, η κάθε µία των 

οποίων διαστρώνεται µόλις η προηγούµενη έχει τραβήξει επαρκώς. 

 

Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα χοντρό), µε σύνθεση όπως και η πρώτη δηλαδή 

τσιµεντοκονίαµα των 450 χλγρ τσιµέντου και ενίσχυση ινών πολυπροπυλενίου 

διαστρώνεται µετά το “τράβηγµα” της πρώτης σε πάχος όχι µικρότερο των 8 χλστ και 

όχι µεγαλύτερο των 20 χλστ. 

 

Για την συντήρηση του επιχρίσµατος (διαβροχή κλπ.), καθώς και για την εφαρµογή 

της τελευταίας στρώσης µαρµαροκονιάµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στα τριπτά 

επιχρίσµατα. 

 
 
Κεφάλαιο 10 : ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 

 

10.1 Γενικά 

 

10.1.1 Οι κατασκευές επένδυσης των φερουσών κατασκευών των χώρων για την 

διαµόρφωση των οροφών, για προστασία φερουσών κατασκευών και διακόσµηση θα 

είναι σύµφωνες µε όσα καθορίζονται στο κεφάλαιο αυτό. 

10.1.2 Στις περιγραφόµενες κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι βοηθητικές 

κατασκευές, ανάρτησης εγκαταστάσεων στον χώρο που δηµιουργείται µεταξύ 

φέρουσας κατασκευής και ψευδοροφής ή κάτω από τις περιγραφόµενες 

ψευδοροφές. 
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10.1.3 Οι κατασκευές ψευδοροφών νοούνται πλήρως τελειωµένες µε όλα τα 

εξαρτήµατα τους και µε ενταγµένα άλλα στοιχεία του έργου όπως φωτιστικά  

σώµατα, στόµια  κλιµατισµού, θυρίδες  επίσκεψης, πυρανιχνευτές, κλπ. 

10.1.4 Οι κατασκευές αυτές αποτελούν ενιαία συστήµατα και εφ' όσον είναι οµοειδείς 

θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολο τους. 

 

10.2 Πρότυπα, κανονισµοί 

Για τις εργασίες ψευδοροφών θα ισχύουν όσα περιγράφονται στην συνέχεια του 

παρόντος καθώς και ο ελληνικός κτιριοδοµικός κανονισµός, οι κανονισµοί 

θερµοµόνωσης και πυροπροστασίας κτιρίων και τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ. 

 

10.3 Υλικά 

10.3.1  Ψευδοροφές από γυψοσανίδες. 

Α. Οι γυψοσανίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν αµφίπλευρη επένδυση από 

χαρτί και οι κατά µήκος ακµές τους θα είναι αποτιµηµένες ώστε να είναι δυνατόν το 

αρµολόγηµα (πρότυπο ΕΛΟΤ 784). 

Θα χρησιµοποιηθούν ψευδοροφές της έγκρισης της επίβλεψης, κοινές, άνθυγρες ή 

πυράντοχες σύµφωνα µε την µελέτη, πάχους 12.5 χιλ., πλάτους 1.20 µ. και µήκους 

ανάλογου µε τον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Θα γίνεται προσπάθεια, 

ώστε να είναι κατά το δυνατόν µονοκόµµατες, χωρίς µατίσεις κατά το µήκος. 

 

Β. Σκελετός µεταλλικός  από προφίλ (σε σχήµα Π) γαλβανισµένης λαµαρίνας που 

παράγονται κατά DIN 18183,µε πάχος χάλυβα 0,6 χιλ. µε ανοχές πάχους 0,02% 

ελεγχόµενο κατά DIN 17162 µέρος 1, µε γαλβάνισµα εν θερµώ Ζ-200 = 100 gr/m2, 

δηλαδή µε πάχος επίστρωσης 7,14 µ µε ανοχές 0,01% ελεγχόµενο κατά DIN 17162 

µέρος 1. 

Γ. Στερέωση των γυψοσανίδων θα γίνει  µε βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά 

επεξεργασµένες για αντοχή στην διάβρωση και βύσµατα πλαστικά αναλόγου 

µεγέθους κατά DIN 18182 µέρος 2 και µε αποστάσεις για το βίδωµα κατά DIN 18181, 

µε αυτοπροωθούµενες βίδες ΤΝ 25. 

∆. Τα στοκαρίσµατα των αρµών θα γίνονται µε την τεχνική που θα υποδείξει η Κnauf 

και η Επίβλεψη, µε χρήση υλικού στοκαρίσµατος Knauf-Uniflot. 

Ε. ∆ιαµόρφωση σκοτίας στην επαφή µε τους τοίχους (εφόσον θα δηµιουργείται 

σκοτία) αυτή θα διαµορφώνεται µε την χρήση γωνιόκρανου 13/23 από γαλβανισµένο 

χαλυβδόφυλλο διάτρητο πάχους 0,5χιλ. και κατάλληλο στοκάρισµα.  

ΣΤ. Θυρίδες επίσκεψης Η/Μ εγκαταστάσεων, (καθαρών ελαχίστων διαστάσεων 

ανοίγµατος 50 Χ 50 εκ.). 
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Ζ. Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών και λοιπά ειδικά τεµάχια µόρφωσης  

αρµών,   ακµών  κ.λπ.   από  γαλβανισµένο  χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 

0,6 χιλ. 

Η. Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή πλαστικού 

για ενίσχυση των αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

των γυψοσανίδων. 

Θ.Ηχοαπορροφητικά υλικά από πλάκες ορυκτών ινών (υαλοβάµβακας ή 

πετροβάµβακας) βάρους 30κιλ/µ3 και πάχους ως ορίζεται στις µελέτες. 

 

10.3.2 Πλάκες ορυκτών ινών 

A. Πλάκες από ορυκτές ίνες πάχους όχι µικρότερου των 15 χιλ. και ονοµαστικών 

διαστάσεων 60Χ60 εκ. 

Β. Σκελετός   ανάρτησης, στοιχεία ανάρτησης, στοιχεία στήριξης κ.λπ. 

µικροεξαρτήµατα  από  στραντζαριστές  διατοµές  γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου 

πάχους τουλάχιστον 0,6 χιλ. θα είναι προµηθείας της ιδίας εταιρείας. Τα εµφανή 

τµήµατα θα είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατικό χρώµα σε απόχρωση ίδια µε 

εκείνη των ψευδοροφών. 

Γ. Βύσµατα αγκύρωσης πλαστικά ή µεταλλικά ανάλογα µε την φέρουσα ικανότητα 

του στοιχείου του φέροντος οργανισµού στο οποίο στερεώνεται η ψευδοροφή και τις 

απαιτήσεις σε πυροπροστασία και ηχοαπορρόφηση του συστήµατος.  

 

∆. Βίδες µη οξειδούµενες (γαλβανισµένες ή ανοξείδωτες κ.λπ.). 

Ε. Ηχοαπορροφητικά υλικά από πλάκες ορυκτών ινών (υαλοβάµβακας ή 

πετροβάµβακας) βάρους 30κιλ/µ3 και πάχους ως ορίζεται στις µελέτες. 

 

10.3.3 Ψευδοροφή µε υψηλής απόδοσης ηχοαπορροφητική σανίδα από 

ανακυκλωµένο γυαλί (υαλοσανίδες) τύπου Stosilent Panel 

 

Α. Σύστηµα ηχοαπορρόφησης τύπου Sto Silent Distance που εξασφαλίζει ενιαίες, 

οµοιόµορφες επιφάνειες για έως 200 m2 χωρίς αρµούς διαστολής εφαρµόζεται ως 

ψευδοροφές ή επικαλύψεις τοίχων σε µεταλλικό σκελετό όπως στην ξηρά δόµηση. Οι 

ηχοαπορροφητικές πλάκες είναι κατασκευασµένες από διογκωµένα σωµατίδια 

ανακυκλωµένου γυαλιού και στερεώνονται στον µεταλλικό σκελετό, παρέχοντας 

µια ενιαία και πλήρως ηχοαπορροφητική επιφάνεια. Ακολουθούν τα τελικά 

επιχρίσµατα τύπου StoSilent Top, StoSilent Décor M και Sto Silent Décor MF που 

παρέχουν το επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα. 
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10.3.4 Ψευδοροφή µε πλάκες γυψοσανίδας διάτρητες µε οπές 8 mm ανά 18 

mm 

Α. Ψευδοροφή  διάτρητης γυψοσανίδας για τη βελτίωση της ακουστικής του χώρου 

τύπου Knauf D12 Cleaneo Acoustic Ceilings . Οι γυψοσανίδες στερεώνονται σε 

µεταλλικό σκελετό που αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου µε αναρτήρες. Η 

πίσω όψη των διάτρητων γυψοσανίδων επενδύεται εργοστασιακά µε ειδικό 

ακουστικό φίλτρο λευκού ή µαύρου χρώµατος για τη βελτίωση της 

ηχοαπορροφητικής ικανότητας της οροφής. 

Στις ακουστικές ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος µεταξύ της βάσης 

στερέωσης και της ανηρτηµένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιµος για την 

ενσωµάτωση στρώσεων ορυκτοβάµβακα που συµβάλλει στην ηχοαπορροφητική 

ικανότητα της οροφής, αλλά και ποικίλων εγκαταστάσεων. Για τις συγκεκριµένες 

προδιαγραφές βλ. ακουστική µελέτη. 

 

10.4 Εργασία (γενικά για όλους τους τύπος ψευδοροφών). 

10.4.1 Γενικά 

Α. Θα ακολουθηθούν  όλα τα σχετικά µε τις ψευδοροφές σχέδια γενικά και 

λεπτοµερειών. Εάν κατά την χάραξη παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα σχέδια 

)διαστάσεις χώρων, ύψος καθαρό κλπ.) θα πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα η 

επίβλεψη. 

Β. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε την µελέτη, 

µε την χρήση όλων των συστηµάτων µέτρησης διαστάσεων και σταθµών κλπ. (πχ. 

Laser  για την εξασφάλιση οριζοντιότητας – επιπεδότητας) που θα απαιτήσει η 

επίβλεψη καθώς και των υλικών που προδιαγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Γ. Θα ορίζεται υπεύθυνος συντονιστής των εργασιών κατασκευής ψευδοροφών, 

χάραξης και τοποθέτησης ηλεκτρικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. που 

επιλύει οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε αυτές τις εργασίες. 

∆. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν κατασκευασθεί οι ηλεκτροµηχανικές 

εγκαταστάσεις που προβλέπονται µεταξύ πλάκας ή οποιασδήποτε άλλης φέρουσας 

κατασκευής  και ψευδοροφής, θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δοκιµές και θα 

έχουν αντιµετωπισθεί όλα τα προβλήµατα διατάξεως σκελετού, αναρτήρων στοιχείων 

ψευδοροφών, κλπ. σε σχέση µε τις Η/Μ εγκαταστάσεις, ώστε η ψευδοροφή 

τελειωµένη να µην παρουσιάζει ελαττώµατα. 

Στ. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζόντιων και των 

κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα δοµικά στοιχεία όπως τα εσωτερικά 

χωρίσµατα, φωτιστικά στοιχεία, στόµια αεραγωγών κ.λπ., ώστε να επιτευχθούν οι 

σωστές στάθµες, και η σωστή διάταξη των πιθανών αρµών. 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

96

Ζ. Θα εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες συνθήκες εργασίας από άποψη 

περιβάλλοντος δηλαδή επαρκής φωτισµός και αερισµός του χώρου, συνθήκες 

υγρασίας, θερµοκρασία χώρου. 

Η. Θα εξασφαλίζεται επίσης ο απαραίτητος απαιτούµενος χώρος στο έργο για την 

εναπόθεση των υλικών, των εργαλείων, των µηχανηµάτων κλπ. 

 

10.5 Προφυλάξεις 

 

10.5.1 Οι εργασίες κατασκευής των ψευδοροφών θα αρχίσουν αφού τελειώσουν όλες 

οι χονδροκατασκευές και τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες του χώρου ώστε οι συνθήκες 

µέσα σε αυτόν να πλησιάζουν τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας του (υγρασία, 

θερµοκρασία κ.λπ.). 

10.5.2 Όλα τα υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς ελαττώµατα. 

Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα υλικά να παραµένουν 

στους χώρους εγκατάστασης τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν τοποθετηθούν για να 

προσαρµόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου. 

10.5.3 Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήµατος ανάρτησης των 

ψευδοροφών από άλλα στοιχεία του κτιρίου τα οποία πρέπει να έχουν δική τους 

ανάρτηση. 

 

10.6 Ανοχές 

Επιτρεπόµενη απόκλιση επιπέδου ψευδοροφής από το επίπεδο σχεδιασµού 

3χιλ/µέτρο και συνολικά όχι µεγαλύτερη των 10 χιλ. 

Επιπεδότητα ελεγχόµενη µε πήχη 2 µέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις 5χιλ. Μεταξύ 

µεγαλύτερης εσοχής και µεγαλύτερης εξοχής. 

 

10.7 ∆είγµατα 

Εάν απαιτηθεί η κατασκευή δείγµατος τότε θα κατασκευασθεί δείγµα 5,00 µ2 και σε 

χώρους που θα υποδείξει ο επιβλέπων για έγκριση. Στα δείγµατα θα 

περιλαµβάνονται και τα υλικά που εντάσσονται στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, 

στόµια, στοιχεία πυρανίχνευσης κλπ. 

 

10.8 Κατασκευές 

 

1 Ψευδοροφή από γυψοσανίδες 

Ψευδοροφή αφανούς συστήµατος ανάρτησης µε γυψοσανίδες της έγκρισης της 

επίβλεψης, πάχους 12,5  χιλ., µε λοξές άκρες, επίπεδη, µε σύστηµα ανάρτησης, 
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που διαµορφώνεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τα 

σχέδια λεπτοµερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προµηθευτικού 

οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελείται από : 

 

Α. Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί) από οριζόντιες γαλβανισµένες διατοµές. Το 

πλάτος των διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν  θα είναι τουλάχιστον 60 χιλ. 

σύµφωνα µε το DIN 18182 και θα είναι κατασκευασµένες µε σκέλη  πλάτους 

τουλάχιστον 27 χιλ. µε τριπλές νευρώσεις για µεγαλύτερη αντοχή στη στρέψη και µε 

αναδιπλωµένα άκρα  ώστε να ενισχύεται η στρεπτική ακαµψία αλλά και για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυµατισµού των χεριών κατά την τοποθέτηση. 

Ο σκελετός θα αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς, που θα 

συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς συνδετήρες της Knauf και στην περίµετρο θα 

υπάρχει κατάλληλο περιθώριο για την απόληξη. 

 

Β. Οι διατοµές των κυρίων οδηγών τοποθετούνται ανά αποστάσεις 100εκ. και 

οι οποίες αναρτώνται από την οροφή µε αναρτήρες µεταλλικούς 

γαλβανισµένους ταχείας ανάρτησης. 

Μετά την ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση) οι διατοµές σταθεροποιούνται και 

στερεώνονται στα περιµετρικά στοιχεία µε κατάλληλα γαλβανισµένα 

στηρίγµατα, πλαστικά βύσµατα (UPAT) και βίδες. 

Οι δευτερεύοντες οδηγοί κατασκευάζονται όπως πιο πάνω περιγράφονται και 

τοποθετούνται κάθετα προς τις διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται 

σε αποστάσεις των 60 εκ. και συνδέονται µε τον βασικό σκελετό µε ειδικά 

γαλβανισµένα ελάσµατα (συνδετήρες ‘Π’ για προφίλ 60Χ27) 

 

Γ. Επένδυση µε γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, όπως πιο πάνω, µε άκρα 

HRAK τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες βίδες γυψοσανίδων.  

 

∆. Τελείωµα κατασκευής ψευδοροφής, που περιλαµβάνει : την ενίσχυση των  

ελευθέρων ακµών µε µεταλλικά γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα 

(γωνιόκρανα), τη διαµόρφωση σκοτίας πλάτους 10 χιλ. στις συναντήσεις µε 

επιχρισµένους τοίχους (µε τοποθέτηση ξύλινου συνεχή τάκου στο τελείωµα του 

δευτερεύοντος οδηγού και ενίσχυση της ακµής της γυψοσανίδας µε 

γωνιόκρανο 23Χ13 χιλ.), το σπατουλάρισµα των σηµείων στήριξης και το 

αρµολόγηµα - φινίρισµα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρµών 

συνάντησης επένδυσης µετά των δοµικών στοιχείων µε υλικό αρµολογήµατος 
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και φινιρίσµατος, γάζες κλπ., σύµφωνα και µε τα όσα ορίζουν τα σχέδια και οι 

προδιαγραφές της εταιρείας.  

 

Σε όσες περιοχές η ψευδοροφή βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση και δεν 

χωράει σκελετός οι γυψοσανίδες επικολλώνται µε χρήση γυψόκολλας αφού 

προηγηθεί “αγρίεµα” της επιφάνειας. 

 

2 Μέτωπα γυψοσανίδας στη θέση ανισοσταθµίας της ψευδοροφής 

∆ιαµορφωµένα µέτωπα από γυψοσανίδες  , όπως προηγουµένως 

περιγράφονται, µε λοξές άκρες, πάχους 12,5 χιλ., που διαµορφώνονται και 

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τα σχέδια λεπτοµερειών 

αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προµηθευτικού οίκου και τις οδηγίες 

της επίβλεψης και που αναλυτικότερα αποτελούνται από : 

Α. Σκελετό από γαλβανισµένες στραντζαριστές διατοµές 20Χ40 ή 20Χ60 χιλ. 

που τοποθετούνται σε αποστάσεις των 40 εκ. 

Β. Επένδυση των κατακόρυφων επιφανειών µε διπλή στρώση γυψοσανίδας, 

ενώ των οριζοντίων επιφανειών µε µονή στρώση γυψοσανίδας KNAUF µε 

λοξές άκρες, πάχους 12,5 χιλ., µε ενίσχυση των ελεύθερων ακµών µε 

γωνιόκρανα, αρµολόγηση των ενώσεων των γυψοσανίδων µε κατάλληλο υλικό 

αρµολογήµατος και φινιρίσµατος, και κατά τα λοιπά ως περιγραφή 

προηγούµενων άρθρων. 

 

3 Ψευδοροφή ορυκτών ινών. 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών,  ονοµαστικών διαστάσεων 60Χ60 εκ. 

Εάν απαιτηθεί ηχοαπορροφητικό υλικό αυτό θα είναι επικαθήµενο εσωτερικά 

φύλλο υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα. 

 Οι πλάκες θα αναρτηθούν από εµφανή σκελετό σχήµατος ‘’ T’’ 15 χιλ. και 

ύψους 38 χιλ. που θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενες αναρτήσεις. Στην απόληξη 

της ψευδοροφής στον τοίχο τοποθετείται γωνία σχήµατος L αλουµινίου µε 

ειδικά γλωσσίδια για την συγκράτηση και εφαρµογή των κοµµένων πλακών. 

 

 

4 Θυρίδες επίσκεψης στις ψευδοροφές γυψοσανίδων. 

Όπου απαιτηθεί από την µελέτη των η/µ εγκαταστάσεων θα χρησιµοποιηθούν 

έτοιµες θυρίδες επίσκεψης Η/Μ εγκαταστάσεων, (καθαρών ελαχίστων διαστάσεων 

ανοίγµατος 60 Χ 60 εκ.), τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα σχέδια των ανόψεων και 

των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
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Κεφάλαιο 11 : ∆ΑΠΕ∆Α 

 

11.1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την κατασκευή των 

εσωτερικών δαπέδων τόσο των κυρίων, όσο και των βοηθητικών χώρων των έργων.  

 

11.2 Υλικά. 

11.2.1 Κονιάµατα 

Συγκολλητικά κονιάµατα όπως περιγράφεται στην συνέχεια. 

 

11.2.2 Κόλλες. 

Κόλλες συγκόλλησης δαπέδων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο επενδύσεις 

τοίχων µε πλακίδια και στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

 

11.2.3 Μάρµαρα. 

Μάρµαρα όπως καθορίζονται στη µελέτη και στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου 

σε πλάκες πάχους 20 χιλ. µε ελάχιστες διαστάσεις 40Χ40 εκ. (ή όπως καθορίζονται 

στα επιµέρους σχέδια δαπεδοστρώσεων). Οι πλάκες µαρµάρου θα ακολουθούν τα 

περιγραφόµενα στα άρθρα 7051 έως 7069 του ΑΤΟΕ. Τα µάρµαρα θα 

προσκοµισθούν σε πλάκες λειοτριµµένες, αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόµορφες, 

οµοιογενείς, γερές, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώµατα. 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από ίδιο µάρµαρο πάχους 20χιλ. πλάτους 60 χιλ. και 

ελαχίστου µήκους 1 µέτρο. 

Για την επένδυση των βαθµίδων των κλιµάκων θα χρησιµοποιηθούν µαρµάρινα 

πατήµατα όπως περιγράφονται προηγουµένως αλλά µε διάσταση όσο το πλάτος ή 

το ύψος της βαθµίδας και µήκους τουλάχιστον 1.5 µέτρου ώστε η επένδυση να είναι 

µονοκόµµατη. Τα πατήµατα θα έχουν πάχος 30 χιλ. και τα ρίχτια 20 χιλ. Τα 

σκαλοµέρια των κλιµάκων θα είναι όπως καθορίζεται στο σχετικό κεφάλαιο κλίµακες. 

 

11.2.4 Κεραµικά πλακίδια. 

Θα χρησιµοποιηθούν κεραµικά πλακίδια χρώµατος της επιλογής της επίβλεψης. Θα 

είναι Α ποιότητας και Α διαλογής χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

πρότυπα (ΕΛΟΤ) κατηγορίας 4.  

Περιθώρια (σοβατεπιά) από το ίδιο πλακάκι διαστάσεων (ύψους) 10 εκ. 
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11.2.5 ∆άπεδο κολλητό από σανίδες Laminated οξυάς ενδεικτικού τύπου HARO 

TRITTY ∆άπεδο LAMINATE ΟΞΥΑ, τύπος Haro Τritty 75cc, κατηγορία 31 σε 

υπόστρωµα από ελαφρύ βιοµηχανικό δάπεδο 

 

11.2 6 Επιστρώσεις µε τάπητα τύπου LINOLEUM τύπου TARKETT πάχους 

4µµ.επαγγελµατικής κατηγορίας χρήσης. 

Ειδικότερα θα χρησιµοποιηθεί ρολό ελαστικού δαπέδου linoleum. Στο υπόστρωµά 

του, στερεού, τελείως στεγνού, θα επιστρωθεί τσιµεντοκονία, πλήρως 

επιπεδοποιηµένη και στη συνέχεια, αφού αυτή στεγνώσει τελείως θα γίνει επίστρωση 

ρολών ελαστικού δαπέδου, που η σύστασή του θα είναι ρετσίνι, λινέλαιο, κόκκοι 

ξύλου, κόκκοι φελλού, φυσικά ορυκτά χρώµατα και γιούτα σε χρώµατα και 

συνδυασµούς που φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια και θα εγκρίνει τελικά η 

επίβλεψη. Τα ρολά των δαπέδων που αφορούν στο ίδιο χρώµα, θα είναι από την ίδια 

παραγωγή εργοστασίου και θα έχουν συνεχόµενο αύξοντα αριθµό. Το πάχος του 

ελαστικού ρολού θα είναι 4 χιλ. και το πλάτος τουλάχιστον 2 µ. Τα δάπεδα θα 

επικολληθούν µε ειδική κόλλα και θα αρµολογηθούν µε αρµοκάλυπτρο σε όλα τα 

σηµεία που εφάπτονται µεταξύ τους. Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα γίνει το 

στίλβωµα του δαπέδου µε στιλβωτικό παρόµοιων προδιαγραφών. 

Η καλύτερη θερµοκρασία επίστρωσης είναι 18ο και εν πάσει περιπτώσει το υλικό 

επίστρωσης θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο επίστρωση τουλάχιστον 24 ώρες 

πρίν την τελική τοποθέτησή του για να έχει προσαρµοστεί στην θερµοκρασία του 

χώρου 

 

11.2.7 Χυτά δάπεδα. 

Βιοµηχανικά δάπεδα πάχους τουλάχιστον 8εκ.µε θα έχουν πρόσµικτα από 

συνθετικές ίνες για την αποφυγή ρηγµατώσεων και αρµούς διαστολής κάθε 10µ2. 

 

11.2.8 Γεµίσµατα δαπέδων. 

Όπως αναλυτικά  περιγράφονται στην συνέχεια. 

 

11.3  Εργασία  

11.3.1 Γενικά 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα συνταχθούν τα σχετικά σχέδια 

δαπεδοστρώσεων. 

Θα έχουν ελεγχθεί οι φέρουσες κατασκευές ότι βρίσκονται σε κατάσταση να δεχθούν 

τις επιστρώσεις και δεν ξεπερνούν τις επιτρεπόµενες ανοχές, διαφορετικά θα 

προετοιµαστούν έτσι, ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, καθαρές, γερές και τραχείς. Αν 
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χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά, η προετοιµασία των επιφανειών θα γίνει 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών αυτών. 

Εφόσον πρόκειται για δαπεδόστρωση σε πλάκα κατωτέρου πατώµατος (πάτωµα επί 

εδάφους) θα γίνει έλεγχος για την κατασκευή, την πληρότητα και την λειτουργία των  

οριζοντίων δικτύων του έργου (φρεάτια, διελεύσεις σωλήνων αποχέτευσης κλπ.). 

 

Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τις εξής ατέλειες: 

α. ανώµαλες επιφάνειες 

β. Λανθασµένες κλίσεις 

γ.  φυσαλίδες, κενά, κούφια, σαθρά 

δ. ρωγµές 

ε. υπερβολικά λείες επιφάνειες 

στ. Υγρασία 

ζ. Χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας. 

η.  Λαδερούς λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 

 

Θα γίνει προσδιορισµός αλφαδιών, εγκατάσταση ραµµάτων και προσδιορισµός των 

αρµών, για αποφυγή κοψιµάτων και χρήση πολύ µικρών ή πολύ µεγάλων 

ασύµµετρων κοµµατιών πλακών 

 

Εφ' όσον προβλέπονται ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις (κανάλια, κουτιά 

διακλαδώσεων κ.λπ.) θα πρέπει να προσδιορισθεί η ακριβής θέση τους και να 

εκτελεστούν όλες οι απαιτούµενες εργασίες εκ των προτέρων ή παράλληλα, ώστε οι 

δαπεδοστρώσεις να προχωρούν οµαλά χωρίς κακοτεχνίες.  

Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έµπειρα και εξειδικευµένα 

συνεργεία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Πριν  από  την  έναρξη  

κάθε  εργασίας  θα  κατασκευαστούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα 5 µ2 που θα είναι 

πλήρως τελειωµένα, όπως η παραδοτέα εργασία και θα περιλαµβάνουν όλα τα 

εγκιβωτισµένα στοιχεία προκειµένου να εγκριθούν από την επίβλεψη του έργου. 

Εργασίες κατώτερες από τα εγκεκριµένα δείγµατα δεν θα γίνονται δεκτές. 

 ∆άπεδα ελαττωµατικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές, κούφια, 

ρηγµατωµένα, σαθρά και εύθριπτα, πλάκες ή πλακίδια που δεν είναι πλήρως 

κολληµένα, µε στρεβλώσεις και ελαττωµατικούς αρµούς, εσφαλµένες κλίσεις και 

λοιπά ελαττώµατα δεν θα γίνονται δεκτά. 

Ολα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν καµία 

απολύτως διαφορά κατά την µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα 

είδος στο άλλο. 
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Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα έχουν τις οριζόµενες κλίσεις προς τις 

σχάρες απορροής ή τα σιφώνια των χώρων. 

Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι να χρησιµοποιηθούν 

στο έργο. 

Τα πλακίδια και τα άλλα βιοµηχανικά παραγόµενα δάπεδα θα προσκοµίζονται στο 

εργοτάξιο συσκευασµένα και στην συσκευασία θα αναγράφεται απαραιτήτως ο 

τύπος τους και η ποιότητά τους. 

Οι πλάκες µαρµάρου και οι διάφοροι τύποι τσιµεντοπλακών, πλακών πεζοδροµίου 

κλπ. θα προσκοµίζονται συσκευασµένες κατά οµάδες µε ξύλινη προστασία των 

ακµών τους. Πλάκες που θα µεταφέρονται µία προς µία χωριστά δεν θα γίνονται 

δεκτές, ούτε θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους από χώρο σε χώρο χωρίς ανάλογη 

προστασία των ακµών τους. 

 

11.3.2  Υποβάσεις σε φέρουσες πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος (γεµίσµατα). 

Οι στρώσεις υποβάσεων θα είναι από κονιόδεµα των 300 κιλ. τσιµέντου. Τα αδρανή 

θα είναι κοκκοµετρηµένα µε µέγιστο µέγεθος κόκκου το 1 : 3 του πάχους της 

στρώσης, ώστε το σκυρόδεµα να είναι εργάσιµο και να περιέχει το λιγότερο δυνατό 

νερό, για να αποφευχθούν τα φαινόµενα έντονου ερπυσµού. Πρόσµικτα που θα 

προσδίδουν στο κονιόδεµα και αντισυρρικνωτικές ιδιότητες θα χρησιµοποιηθούν 

µόνο ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού 

τους. 

Το ελάχιστο πάχος της στρώσης των υποβάσεων θα είναι 30 χιλ. και θα 

εξασφαλίζονται  έναντι ρηγµατώσεων µε οπλισµό από δοµικό πλέγµα Τ92. 

Σε όλες τις υποβάσεις θα διατηρηθούν οι διακοπές των τυχόν αρµών διαστολής του 

κτιρίου. 

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οριζοντιότητα ή την επίτευξη των απαιτούµενων 

κλίσεων, την σωστή και χωρίς ρηγµάτωση πήξη των κονιοδεµάτων της υπόβασης 

(γεµίσµατος) και την απόδοση γερής, τραχείας αλλά οµαλής και επίπεδης 

επιφάνειας, έτοιµης για την εφαρµογή των κατασκευών των δαπέδων του έργου. 

 

11.4 Προφυλάξεις 

Όλα τα τελειωµένα δάπεδα, µετά το τέλος των εργασιών θα προστατεύονται 

κατάλληλα µέχρι την παράδοση του έργου. Ο τρόπος προστασίας θα εγκρίνεται ή θα 

ορίζεται από την επίβλεψη του έργου και µπορεί να είναι κατά την κρίση της είτε 

διπλά φύλλα πολυαιθυλενίου καταλλήλου πάχους, είτε διπλή επίστρωση µε χαρτόνι 
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τύπου οντουλέ, είτε επικάλυψη των δαπέδων µε επίπεδα στοιχεία από προϊόντα 

ξύλου (µοριοσανίδες κλπ.), είτε συνδυασµός των προαναφεροµένων µεθόδων. 

 

∆άπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωµατικά, 

λερωµένα και µε επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται 

δεκτά. 

Στην κρίση της επιβλέψεως είναι η άρνηση παραλαβής πλακών µε “νερά” ή “λεκέδες” 

που θα τις θεωρήσει απαράδεκτες.   

 

11.5  Ανοχές. 

Για υλικά: 

α)  Ανοχές στις διαστάσεις πλευρών +- 1 mm  

β)  Ανοχές στο πάχος της πλάκας + 2 mm, - 3 mm  

γ)  Ανοχή στην επιπεδότητα της πλάκας - βέλος (καµπύλη κοίλη ή κυρτή), ίσον προς 

το 1/500 της µεγαλύτερης πλευράς.  

δ)  Απόκλιση εκ της ορθής γωνίας (µέτρηση µε µεταλλική γωνιά µήκους 20 εκ.) +- 0,5 

mm . 

Για τοποθέτηση: 

α) Οριζοντιότης δαπεδοστρώσεως . Η επιφάνεια δαπεδοστρώσεως δεν θα 

παρουσιάζει ανισοσταθµία µεγαλύτερη των 3 mm σε πήχη των 3,00 m. 

β)  Απόκλιση από την δοθείσα στάθµη + - 3 mm. 

 

11.6  Ειδικές απαιτήσεις. 

11.6.1  Αρµοί διαστολής κτιρίων 

Κατά την κατασκευή, τόσο των υποβάσεων, όσο και των τελικών δαπέδων θα 

διατηρηθούν οι τυχόν αρµοί διαστολής του κτιρίου. Η διαµόρφωση των αρµών 

διαστολής (υλικά, σχέση µε τελείωµα δαπέδου κλπ.) θα καθορισθεί κατά περίπτωση. 

 

11.7  Κατασκευές δαπέδων. 

11.7.1 Επιστρώσεις µε µαρµάρινες πλάκες. 

Οι εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων και τυχόν πλατύσκαλων µε πλάκες 

λευκού µαρµάρου προέλευσης Βεροίας Α’ ποιότητας, οµοιόχρωµου και 

οµοιογενούς χωρίς στίγµατα, σχισµές, βένες ή άλλα ελαττώµατα. 

 

Θα προσκοµισθεί δείγµα του µαρµάρου , σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα 

προηγούµενα κεφάλαια, το οποίο αφού εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου, θα 
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φυλαχτεί για σύγκριση µε τα υπόλοιπα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση 

µάρµαρα. 

 

Οι πλάκες µαρµάρου θα έχουν πάχος 2 εκ., θα είναι απόλυτα ορθογωνισµένες 

και θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις (πλάτος – µήκος) 40Χ40εκ. 

 

Θα τοποθετηθούν µε τσιµεντοκονίαµα πάχους όχι µεγαλύτερου των 2.0 έως 

2.5 εκ., των 450 kg λευκού τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο άµµου καθαρής, 

µεγέθους κόκκων από 0 έως 3 χιλ..  Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος 

πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να µη δηµιουργηθούν κενά αέρα, οι πλάκες 

να αλφαδιάζονται έτσι ώστε καµία τους να µην είναι περισσότερο από 0,5 χιλ. 

πιο πάνω ή πιο κάτω από τις γειτονικές της πλάκες, να γίνεται συνεχής 

έλεγχος της οριζοντιότητας της επιφάνειας, ούτως ώστε σε καµία θέση να µην 

ξεπερνιούνται οι αναφερόµενες στο κεφάλαιο αυτό ανοχές. 

Οι αρµοί είναι αφανείς και γεµίζονται µε αραιό τσιµεντοπολτό λευκού τσιµέντου 

(αριάνι) των 600 κιλών, αφού πρώτα καθαριστούν οι επιφάνειες των πλακών 

από τα υπολείµµατα κονιάµατος. Μετά την τοποθέτηση της εκάστοτε πλάκας ο 

αρµός ξαναστοκάρεται σχολαστικά για αποφυγή κενού αέρα (φυσαλίδες).  

 

Η επιφάνεια  του δαπέδου λειαίνεται µε λειαντική µηχανή µε σµυρίλια 

διαφορετικής λειαντικής ικανότητας που χρησιµοποιούνται διαδοχικά, ενώ 

όπου δεν µπορεί να λειτουργήσει λειαντική µηχανή χρησιµοποιείται σβουράκι 

µε αντίστοιχα σµυριδόχαρτα. 

 

Ακολουθεί καθαρισµός, στίλβωση και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας µε 

ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό µε βάση την σιλικόνη HMK-S34 ή άλλο 

παρόµοιο της έγκρισης της επίβλεψης, σε δύο στρώσεις. Πριν την 

αδιαβροχοποίηση η επιφάνεια καθαρίζεται προσεκτικά µε Marble Cleaner. 

 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των ως άνω λευκών µαρµάρων.  Τα 

µάρµαρα πρέπει να είναι πράγµατι αρίστης ποιότητας της καλύτερης δυνατής 

επιλογής από τα µάρµαρα αυτού του τύπου και να έχουν οπωσδήποτε λευκό φόντο 

όχι γκρίζο.  Πρέπει  να τύχουν της έγκαιρης παραγγελίας και µεταφοράς στο 

εργοτάξιο ώστε να τύχουν της έγκαιρης έγκρισης (όλες οι πλάκες) από τον 

επιβλέποντα πριν την εφαρµογή, ώστε τυχόν µη εγκριθέντα τεµάχια να 

αντικατασταθούν χωρίς καθυστερήσεις του έργου. 
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Συνοπτικά για τις επιστρώσεις µαρµάρου αναφέρονται τα εξής: 

• Τα µάρµαρα θα προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και θα είναι 

άριστης ποιότητας, συµπαγή, µε οµοιογενή υφή, δεκτικά στίλβωσης και χωρίς 

υαλώδεις στρώσεις, κηλίδες, στίγµατα, σκουριές, ρωγµές, διαχωριστικές 

στρωσιγενείς επιφάνειες (κοµµούς) και γενικά οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα.  

• Θα έχουν απόλυτα κανονικό σχήµα και ακριβείς διαστάσεις, µε τις ακµές 

ακέραιες και την επιφάνεια επίπεδη και λεία.  

• Όλες οι επεξεργασίες επιφανείας, οι διαµορφώσεις νεροσταλακτών, καθώς 

και οι λοιπές διαµορφώσεις (φαλτσογωνιές, µισοτσίµπουκα, τσιµπούκια, 

κ.λπ.) θα εκτελεσθούν από εργοστάσια που θα έχουν κατάλληλα µηχανήµατα 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Η στρώση θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου και το 

αρµολόγηµα µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου λευκού µε προσθήκη 

κατάλληλων χρωστικών. 

• Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, τα µάρµαρα θα προστατεύονται µέχρι 

την παράδοση του έργου.  

• Πριν την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται  εάν οι συνθήκες 

(κλιµατολογικές, διαµόρφωσης χώρων κλπ.) στο εργοτάξιο είναι κατάλληλες 

για την εκτέλεση των εργασιών της οµάδας αυτής. 

• Η επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί µε µαρµαρόπλακες θα καθαρίζεται 

καλά και θα διαβρέχεται. Οι εργασίες κατασκευής δαπέδων θα αρχίζουν µετά 

από 45 ηµέρες τουλάχιστον από την κατασκευή του σκυροδέµατος των 

δαπέδων ή 20 ηµέρες από την κατασκευή της τυχόν απαιτουµένης 

υπόβασης. Η επιφάνεια των δαπέδων θα ισοπεδώνεται µε κατάλληλα µέσα, 

ιδιαίτερα στις θέσεις συναντήσεως µε τοίχους κολώνες, σκάλες ή άλλα δοµικά 

στοιχεία. Γενικά επιλέγονται µάρµαρα µε τη χαµηλότερη δυνατή 

υγροαπορροφητικότητα. 

• Όλα τα µαρµάρινα τεµάχια θα έχουν ελεγχθεί στο εργοστάσιο κοπής, ώστε 

από άποψη υφής, χρώµατος και νερών να ταιριάζουν και θα προσκοµίζονται 

στο έργο έτοιµα, δηλαδή κοµµένα ακριβώς µε τις πλευρές κάθετες µεταξύ 

τους και πλήρως επεξεργασµένα σύµφωνα µε τη µελέτη. 

• Τα µεγέθη των πλακών και τα πάχη θα προσδιορισθούν ακριβώς και θα είναι 

τέτοια που να ικανοποιούν τις αισθητικές απαιτήσεις για απόδοση συνόλου 

υψηλής ποιότητας. Όµοια θα προσδιορισθούν κατά θέση, µέγεθος και είδος, 

όλες οι προβλεπόµενες διακοσµήσεις µαρµάρων δαπέδων. 
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• Πριν από την τοποθέτηση θα ελέγχεται και πάλι το ταίριασµα των µαρµάρων 

ώστε να κατασκευασθεί η αισθητικά και τεχνικά αρτιότερη δαπεδόστρωση ή 

επένδυση αντίστοιχα. 

• Όλες οι πλάκες θα είναι πλήρως κολληµένα στο υπόστρωµα µε τα ανάλογα 

κονιάµατα, όπως προβλέπεται από την Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια για 

κάθε είδος επίστρωσης. Ο έλεγχος θα εκτελείται συστηµατικά κατά την 

τοποθέτηση και όταν διαπιστώνονται κενά οι πλάκες θα αποκολλώνται και θα 

τοποθετούνται σωστά. 

• Στην περίπτωση επικόλλησης µε κονιάµατα αυτά δεν θα περιέχουν ασβέστη 

και τα υποστρώµατα και οι πλάκες θα υγραίνονται τόσο όσο απαιτείται για να 

µην επηρεασθεί η πήξη τους. Κατά και µετά την διάστρωση των πλακών, θα 

λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε η πήξη του να είναι οµαλή. 

• Οι πλευρές των αρµών θα είναι κατακόρυφες, τα διάκενα στα προβλεπόµενα 

από τη µελέτη µεγέθη και τα σηµεία επαφής µε τα διακοσµητικά ενθέµατα 

ακριβή και τελειωµένα στον επιθυµητό βαθµό ποιότητας για όλα τα δάπεδα. 

• Η επιφάνεια του δαπέδου θα είναι οριζόντια και λεία.  

• Οι αρµοί µεταξύ των µαρµαροπλακών θα έχουν ένα πλάτος τουλάχιστον 1 

έως 1,5 mm για να είναι δυνατή η διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο 

ξεκολλήµατος από το υπόστρωµα. Εάν στην µελέτη ή κατά την κρίση της 

επίβλεψης, πρέπει να δηµιουργηθούν αρµοί διαστολής της επίστρωσης, αυτοί 

θα διακόπτουν και το υπόστρωµα και  θα σφραγίζονται µε ελαστοµερή 

µαστίχη σιλικόνης δοµικού τύπου. Κατά την διάστρωση των πλακών οι αρµοί 

θα διατηρούνται καθαροί και θα αρµολογούνται µετά το πέρας της 

επίστρωσης.  

• Το γέµισµα των αρµών µεταξύ των µαρµαροπλακών θα γίνεται µε αραιό 

τσιµεντοπολτό (αριάνι), αφού καθαρισθούν καλά οι πλάγιες επιφάνειες των 

πλακών και τα υπολείµµατα κονιάµατος και όλο το βάθος των αρµών, πιο 

κάτω από το πάχος των πλακών.  

• Οι µαρµαρόπλακες θα καθαρίζονται προσεκτικά µετά την τοποθέτησή τους. 

• Επιστρώσεις µε πλάκες των οποίων το τελείωµα είναι οριστικό, θα 

καθαρίζονται κατά την διάστρωση συνεχώς, ώστε αυτό να µην αλλοιωθεί και 

µετά το πέρας θα γυαλίζονται και θα προστατεύονται ώστε να παραδοθούν 

σε άριστη κατάσταση. 

• Επιστρώσεις µε πλάκες που θα δεχθούν επιφανειακή επεξεργασία, θα 

κατεργάζονται (λείανση, στίλβωση κ.λπ.) κατά τον σωστό χρόνο και θα 

προστατεύονται όπως προηγουµένως. 
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11.7.3  Κεραµικά πλακίδια – Επικόλληση µε κόλλα. 

Θα χρησιµοποιηθούν κεραµικά πλακίδια τη της επιλογής της επίβλεψης. Θα έχουν 

διαστάσεις 30Χ30 εκ. Θα είναι Α ποιότητας και Α διαλογής χωρίς ελαττώµατα και 

σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ) κατηγορίας 4.  

Θα τοποθετηθούν κολλητά επάνω σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος πάχους 2 cm, 

που θα αποτελείται  από µία διάστρωση µε τσιµεντοκονίαµα των 450 Kg τσιµέντου 

και από δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου. 

Πριν την κατασκευή του υποστρώµατος θα καθαριστεί η πλάκα του σκυροδέµατος 

από τυχόν κονιάµατα, θα αφαιρεθούν οι πιθανές προεξοχές σιδήρων οπλισµού θα 

δηµιουργηθεί γενικά επίπεδη επιφάνεια και εάν χρειασθεί θα αγριευτεί για την 

καλύτερη πρόσφυση του τσιµεντοκονιάµατος. 

Τόσο η επιφάνεια του σκυροδέµατος επί της οποίας θα εφαρµοσθεί η πρώτη στρώση 

τσιµεντοκονίας, όσο και αυτή πριν την εφαρµογή της δεύτερης στρώσης θα 

διαβραχούν για να βοηθηθεί η οµαλή πήξη του κονιάµατος. 

Στις στρώσης του υποστρώµατος θα αφεθούν αρµοί διαστολής πλάτους 2εκ. ανά 

10µ2 οι οποίοι θα καθαριστούν και θα παραµείνουν κενοί. Η επίστρωση πλακιδίων 

δεν θα ακολουθήσει τους αρµούς αυτούς. 

Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν κολλητά επί του υποστρώµατος µε κατάλληλη 

κόλλα. 

Η κόλλα απλώνεται στην επιφάνεια του πλακιδίου και κατόπιν χτενίζεται το στρώµα 

κόλλας µε οδοντωτή σπάτουλα σε στρώση 6-10 mm. 

Τα πλακίδια τοποθετούνται µε πίεση την τελική τους θέση τους και καθαρίζονται 

αµέσως οι αρµοί ώστε κατά την αρµολόγηση να είναι τελείως καθαροί. 

Οι προβλεπόµενοι αρµοί θα πληρωθούν µε στεγανό υλικό αρµολόγησης 3 ηµέρες 

τουλάχιστον µετά το τέλος των εργασιών επένδυσης 

Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί από 3 έως 5 χιλ. (θα ακολουθούν το 

πλάτος του αρµού του τοίχου εάν και αυτός επενδύεται µε πλακίδια) οι οποίοι θα 

πληρωθούν µε ειδικό υλικό αρµολογήµατος, ως περιγράφεται στην συνέχεια. Για την 

κατασκευή των αρµών θα χρησιµοποιηθούν πλαστικά παρεµβύσµατα (πλαστικοί 

σταυροί) καταλλήλων διαστάσεων. 

Το αρµολόγηµα θα γίνει µε µίγµα υλικού αρµολογήµατος και αδιαβροχοποιητικού, σε 

χρώµα που να ταιριάζει µε το χρώµα των πλακιδίων, της επιλογής της επίβλεψης. 

Η κυκλοφορία πάνω στις "φρεσκοεπιστρωµένες" επιφάνειες θα επιτρέπεται µετά από 

24 ώρες. 
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Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων στο δάπεδο και σε χώρους όπου δεν 

προβλέπεται επένδυση των τοίχων µε πλακίδια θα τοποθετηθεί σοβατεπί ύψους 150 

χιλ. από το ίδιο πλακίδιο κολλητό στις επιφάνειες των τοίχων µε κατάλληλη κόλλα. Η 

κόλλα θα γεµίσει όλα τα κενά µεταξύ των πλακιδίων και τοίχου. 

 

Οι στάθµες και οι κλίσεις που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη θα 

ακολουθηθούν µε ακρίβεια. 

 

11.7.4  Κεραµικά πλακίδια – Επικόλληση µε κονίαµα. 

Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν κολυµβητά µε κτύπηµα σε αριάνι αναλογίας 1 :1 πάνω 

σε υπόστρωµα από ηµίστεγνο τσιµεντοκονίαµα πάχους 25 χιλ. περίπου, αναλογίας 1 

: 4 που θα έχει διαστρωθεί στην τυχόν υπόβαση ή στην πλάκα σκυροδέµατος. Το 

εκχειλίζον κονίαµα θα καθαρίζεται αµέσως. Τα κονιάµατα θα παρασκευασθούν από 

τσιµέντο ΠΟΡΤΛΑΝΤ ελληνικού τύπου και πλυµένη άµµο θαλάσσης.  

Κατά τα λοιπά ως τα κολλητά πλακίδια. 

 

11.7.5 Πλάκες πεζοδροµίου - Τσιµεντόπλακες. 

 

Χρησιµοποιούνται αντιολισθητικές τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας 

(κατηγορία 1) σε διαστάσεις και σχήµατα που θα προτείνει η Επίβλεψη και πάχους 

µεγαλύτερο από 4cm. 

Οι πλάκες πληρούν τις προδιαγραφές του Υ∆Ε (ΠΤΠ ∆Τ 625 88/1959 ΦΕΚ 219/ 9-

10-1959). 

Πάνω στη βάση έδρασης τοποθετούνται οι πλάκες µε ασβεστοκονίαµα πάχους 2-3 

cm, που αποτελείται από 1 µέρος ασβέστη προς 5 µέρη καθαρής άµµου και 180 kg 

τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Οι αρµοί καθαρίζονται και γίνεται αρµολόγηµα µε τσιµεντοκονία από λευκό τσιµέντο 

αναλογίας 650 kg τσιµέντου  ανά m3 µαρµαροκονίας, σύµφωνα µε την ΠΤΠ 87. 

Οι πλάκες πεζοδροµίου θα είναι τύπου " βοτσαλωτές " χρώµατος της επιλογής της 

επίβλεψης ή εναλλακτικά λευκές πεζοδροµίου. 

 

11.7.6  Χυτά δάπεδα σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. 

Επίστρωση χώρων µε βιοµηχανικό δάπεδο µε την χρήση σκληρυντικού υλικού. 

Σε εσωτερικούς χώρους και σε διάστρωση επί οπλισµένου σκυροδέµατος, το 

ελάχιστο πάχος της κατασκευής θα είναι 8 εκ. Και σε εξωτερικούς χώρους 

τουλάχιστον 12 εκ. µε υπόβαση 3Α. 
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Κατά την κατασκευή του θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές της εταιρείας τόσο 

σχετικά µε την ποσότητα του απαιτούµενου υλικού σκλήρυνσης , όσο και σχετικά µε 

τον τρόπο εφαρµογής του. Η ελάχιστη πάντως απαιτούµενη ποσότητα θα είναι 5 έως 

6 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο. 

Κατά την κατασκευή της στρώσης αυτής θα χρησιµοποιηθούν σαν δευτερεύων 

οπλισµός ίνες πολυπροπυλενίου τύπου και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, 

ώστε µετά την διάστρωση αυτές να επικαλυφθούν εντελώς και να µην προεξέχουν 

από το τελειωµένο δάπεδο. 

Η υπόβαση µε 3Α  θα έχει πάχος 40εκ. σε δύο στρώσεις. Η κατασκευή της 

υπόβασης θα ακολουθήσει τους σχετικούς κανονισµούς που αναφέρονται στις 

συµπυκνώσεις. 

 Η εφαρµογή του βιοµηχανικού δαπέδου θα γίνει επάνω σε βάση νωπού 

σκυροδέµατος C 16/20 πάχους 15-20 εκ. και κοκκοµετρικής σύνθεσης θα είναι τέτοια 

ώστε η επιφάνεια του δαπέδου να είναι λεία, χωρίς ανωµαλίες ή προεξοχές 

αδρανών. 

Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί υπερρευστοποιητής  και θα τοποθετηθούν 2 

στρώσεις δοµικών πλεγµάτων Τ 131 άνω και κάτω. 

Το µίγµα στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος θα συµπιεστεί ισχυρά και για την 

τελική επεξεργασία της επιφανείας θα χρησιµοποιηθεί ειδικός λειαντήρας τύπου 

ελικόπτερο. Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Ράµπες) θα χρησιµοποιηθούν ειδικοί 

χαράκτες για δάπεδα µε νευρώσεις. 

 Η επιφάνεια που θα προκύψει θα πρέπει να αποτελεί ένα σώµα µε το σκυρόδεµα 

και να µην παρουσιάζει κινδύνους αποκόλλησης ή αποφλοίωσης. 

Οι επιφάνειες θα σκεπαστούν 7 ηµέρες µε λινάτσες που θα διατηρούνται συνεχώς 

υγρές ή θα επαλειφθούν µε ειδική αντιεξατµιστική µεµβράνη. 

 

Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από ειδικευµένη στις κατασκευές αυτές εταιρεία της 

έγκρισης της επίβλεψης. 

Θα κατασκευαστούν αρµοί διαστολής πλάτους 1,5 εκ. και σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της εταιρείας κατασκευής του δαπέδου οι οποίοι θα γεµίσουν µε 

κατάλληλο υλικό αρµολογήµατος. 

Όταν η διάστρωση γίνεται σε εσωτερικό χώρο η στρώση του βιοµηχανικού δαπέδου 

δεν θα εφάπτεται µε τους περιµετρικούς τοίχους ή τοιχία σκυροδέµατος, αλλά θα 

αφεθεί αρµός διαστολής πλάτους 1,5 εκ. Με την χρήση φύλλου διογκωµένης 

πολυστερίνης βάρους 16 κιλών/µ3. 
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Κεφάλαιο 12 : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. 

 

12.1 Γενικά 

12.1.1  Οι επενδύσεις των εσωτερικών τοίχων (εκτός επιχρισµάτων) θα εκτελούνται 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. 

12.1.2 Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στις επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 

12.1.3  Για την χάραξη και κατασκευή των περιγραφόµενων επενδύσεων θα 

εφαρµοσθούν τα σχέδια αναπτυγµάτων της µελέτης εφαρµογής του έργου. 

 

12.2 Πρότυπα - Κανονισµοί 

Θα εφαρµοσθούν τα ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ και οι προδιαγραφές των 

προµηθευτών των διαφόρων υλικών, εκτός αν στις επόµενες παραγράφους 

καθορίζεται διαφορετικά. 

 

12.3 Υλικά. 

Α.  Για τις επενδύσεις των τοίχων µε κεραµικά πλακίδια θα χρησιµοποιηθούν 

πλακίδια χρώµατος της επιλογής της επίβλεψης. Θα είναι Α ποιότητας και Α διαλογής 

χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ) κατηγορίας 4.  

Β.   Τα κονιάµατα όταν τα πλακίδια τοποθετούνται κολλητά κατασκευάζονται όπως 

προδιαγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο επιχρισµάτων. 

Γ.  Ως συγκολλητικά κονιάµατα κατασκευάζονται: 

• είτε τσιµεντοκονιάµατα των 450 κιλ. τσιµέντου και καθαρής λεπτόκοκκης 

άµµου θαλάσσης που περιέχει µικρό ποσοστό άχνης (κόνεως) της ατής 

συστάσεως 

• είτε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 350 κιλ. Τσιµέντου, 0,08 µ3 πολτού ασβέστου 

και άµµου θαλάσσης. 

 

∆.   Ως υλικό αρµολογήµατος βιοµηχανοποιηµένα υλικά όπως πιο κάτω καθορίζεται. 

Ε.  Κόλλες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των πλακιδίων. 

ΣΤ.  Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι να χρησιµοποιηθούν 

στο έργο. 

Ζ. Τα πλακίδια θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα και στην 

συσκευασία θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τύπος τους και η ποιότητά τους. 

 

12.3.1 Επενδύσεις µε διάτρητα ακρυλικά PVC φύλλα 

∆ιάτρητα φύλλα PVC τύπου Clearsorber Absorption Panel της RPG 
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Οι εσωτερικές επιφάνειες των υαλοστασίων της αίθουσας διαλέξεων επενδύονται µε 

διαφανή, διάτρητα ακρυλικά PVC φύλλα πάχους 15 εκ. για ηχοαπορροφητικούς 

λόγους. 

Τοποθετούνται σε απόσταση 10 εκ. από τα τζάµια και στερεώνονται µε αποστάτες, οι 

οποίοι τοποθετούνται ανά 50εκ. στους ορθοστάτες αλουµινίου. 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των φύλλων προσδιορίζονται από το πάχος τους και την 

απόστασή τους από τα τζάµια και είναι διάτρητα µε διάµετρο οπών 0,8mm και 

απόσταση µεταξύ των οπών 5mm. 

SPECIFICATIONS 

• Material: Polycarbonate or Acrylic PVC 

• Sizes: Custom sizes available 

• Thickness: 2 - 15 mm 

• Density: 75 lbs per cubic foot 

• Color: Clear, Colored, or Translucent 

 

12.3.2 ∆ιάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα MDF τύπου TOPAKOUSTIK 14/2 M 

16mm 

Στον πλευρικό τοίχο  

Επί της σοβατισµένης επιφάνειας τοποθετείται µια ηχο-απορροφητική επένδυση 

µε την ακόλουθη γεωµετρία: 

Τοίχος 

Σοβάς 20 mm 

Ορυκτοβάµβακας 40 kg/m3 40 mm 

∆ιάτρητο πανέλο MDF πάχους 16 mm µε διάτρηση 7%16/16/10  και τελική 

επιφάνεια διαµορφωµένη από οριζόντιες σκοτίες των 2mm ανά 14mm αξονικά. Η 

τελική επιφάνεια θα είναι τύπου οξυάς. 

Η απορροφητική λωρίδα-πάνελ τοποθετείται από το ύψος 0,90 m από την τελική 

στάθµη του δαπέδου έως το ύψος 2,10 m. 

Το πάνελ θα τοποθετηθεί σε ξύλινο σκελετό 4χ4εκ. ανά 60 εκ.  

 

Στον πλευρικό τοίχο στην πλευρά του δωµατίου ελέγχου 

Επί του τοίχου από γυψοσανίδα που σχηµατίζει το µηχανολογικό φρεάτιο και το 

δωµάτιο ελέγχου τοποθετείται σε όλο το ύψος µια ηχο-απορροφητική επένδυση 

µε την ακόλουθη γεωµετρία: 

Σκελετός γυψοσανίδας του τοίχου 

Ορυκτοβάµβακας 40 kg/m3 40 mm 
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∆ιάτρητο πανέλο MDF πάχους 16 mm µε διάτρηση 7%16/16/10  και τελική 

επιφάνεια διαµορφωµένη από οριζόντιες σκοτίες των 2mm ανά 14mm αξονικά. Η 

τελική επιφάνεια θα είναι τύπου οξυάς 

Το πάνελ θα τοποθετηθεί επί του µεταλλικού σκελετού 4x4 του τοίχου από 

γυψοσανίδα. 

 

12.4 Εργασία 

12.4.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών θα κατασκευαστεί (εάν ζητηθεί) δείγµα 

επένδυση 4µ2. Στο δείγµα θα ενσωµατωθούν όλα τα στοιχεία και οι κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες της επένδυσης από το δάπεδο µέχρι την οροφή του χώρου. 

12.4.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει χάραξη της αρχής των αρµών των 

επενδύσεων σύµφωνα µε τα σχέδια και τα σχετικά αναπτύγµατα των χώρων. Κατά 

την χάραξη θα ληφθούν υπ' όψη όλα τα στοιχεία που ενσωµατώνονται στις 

επενδυόµενες επιφάνειες (πχ. Χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, καθρέπτες κλπ.) ώστε να 

γίνει έλεγχος του συσχετισµού τους µε τους αρµούς της επένδυσης. 

12.4.3 Οι επιφάνειες που πρόκειται να επενδυθούν θα είναι επίπεδες, οµαλές, 

καθαρές, γερές και τραχείες. Εφ' όσον χρησιµοποιηθούν κόλλες η προεργασία των 

επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών αυτών 

και τα αναφερόµενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

12.4.4    Οι επιφάνειες που θα επενδυθούν θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί 

τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν. 

12.4.5 Τα πλακίδια θα πρέπει, πριν την τοποθέτησή τους, να έχουν διαβραχεί, ώστε 

η πήξη της κόλλας ή του κονιάµατος να είναι οµαλή. Επίσης, θα πρέπει να 

υγρανθούν και τα οικοδοµικά στοιχεία στα οποία θα επικολληθούν επενδύσεις εκτός 

αν αυτά είναι από γυψοσανίδες. 

12.4.6 Όλες οι ακµές όταν τα πλακίδια κόβονται θα είναι ίσες και οµαλές και θα 

εφαρµόζουν µε ακρίβεια γύρω από τα διάφορα στοιχεία (κουτιά ηλεκτρικού, 

αναµονές, κ.λπ.) και να είναι συνεπίπεδες µε αυτά. 

12.4.7 Οι ακµές των πλακιδίων όταν δεν υπάρχουν τέρµατα και δεν προβλέπεται η 

χρήση ειδικής γωνιακής διατοµής πρέπει να µορφώνονται  κατάλληλα σε 

φαλτσογωνιές ώστε να µπορούν να συναρµόζονται πλήρως. 

12.4.8    Οι πλάκες και τα πλακίδια θα επικολλούνται πάντοτε σε όλη τους την 

επιφάνεια. Πλακίδια "κούφια" θα αποκολλούνται και θα επανατοποθετούνται σωστά. 

12.4.9    Τα πλακίδια θα επικολληθούν µε κόλλα η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλη 

την επιφάνεια του πλακιδίου και να µην έχει πάχος µεγαλύτερο από 1 χιλ. Στην τελική 

του θέση. Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί από 3 έως 5 χιλ. τόσο 

κατακόρυφα όσο και οριζόντια. Οι αρµοί θα πληρωθούν µε τα προδιαγραφόµενα 
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υλικά πλήρωσης αρµών 3 ηµέρες τουλάχιστον µετά το τέλος των εργασιών 

επένδυσης. Σε περίπτωση που τα πλακίδια τοποθετηθούν µε συγκολλητικό κονίαµα, 

αυτό δεν θα έχει πάχος µεγαλύτερο από 2 εκ. 

 

12.5 Προφυλάξεις. 

12.5.1 ∆εν θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης πλακών και πλακιδίων σε 

θερµοκρασίες κάτω από 5 βαθµούς Κελσίου.+5" Ο, µε πολύ ξερό ή ζεστό καιρό. 

Εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και εγκρίνει ο επιβλέπων. 

12.5.2 Θα ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας των επενδύσεων µετά το πέρας των 

εργασιών και µέχρι την παράδοση του έργου, ώστε αυτές να διατηρηθούν σε καλή 

κατάσταση.  

 

12.6 Ανοχές. 

13.6.1 Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3,00 µέτρων 

προς όλες τις διευθύνσεις όχι µεγαλύτερη από 3 χιλ.  

13.6.2 Απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα όχι µεγαλύτερη από 

5χιλ.  

 

12.7 Ειδικές απαιτήσεις. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στον Κύριο του Έργου ποσότητα από 

5µ2 από κάθε είδος πλακιδίων που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

12.8 Περιγραφή εργασιών. 

12.8.1 Πλακίδια τοποθετηµένα µε κόλλα σε επίχρισµα. 

Όλες οι επενδύσεις θα γίνουν κολλητές πάνω σε επιχρισµένες επιφάνειες που 

κατασκευάζονται µε επίχρισµα τριπτό που στρώσεων κατασκευάζεται όπως 

προδιαγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο επιχρισµάτων. 

 

Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων θα ελεγχθούν οι επιφάνειες των επιχρισµάτων 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες ανοχές στο κεφάλαιο των επιχρισµάτων. 

 

Για τις κατακόρυφες επενδύσεις θα χρησιµοποιηθούν πλακίδια, διαστάσεων 20Χ20 

εκ. χρώµατος µπεζ ή άλλου χρώµατος της επιλογής της επίβλεψης. Θα είναι Α 

ποιότητας και Α διαλογής χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα 

(ΕΛΟΤ). 
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Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί  5 χιλ. τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια, 

οι οποίοι θα πληρωθούν µε ειδικό υλικό αρµολογήµατος, ως περιγράφεται στην 

συνέχεια. Για την κατασκευή των αρµών θα χρησιµοποιηθούν πλαστικά 

παρεµβύσµατα (πλαστικοί σταυροί) καταλλήλων διαστάσεων. 

Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν κολλητά επί των επιχρισµάτων των τοίχων µε 

κατάλληλη κόλλα. 

Η κόλλα απλώνεται στην επιφάνεια του πλακιδίου και κατόπιν χτενίζεται το στρώµα 

κόλλας µε οδοντωτή σπάτουλα σε στρώση 6-10 mm. 

Τα πλακίδια τοποθετούνται µε πίεση την τελική τους θέση τους και καθαρίζονται 

αµέσως οι αρµοί ώστε κατά την αρµολόγηση να είναι τελείως καθαροί. 

Οι προβλεπόµενοι αρµοί θα πληρωθούν µε στεγανό υλικό αρµολόγησης 3 ηµέρες 

τουλάχιστον µετά το τέλος των εργασιών επένδυσης 

Το αρµολόγηµα θα γίνει µε µίγµα υλικού αρµολογήµατος και αδιαβροχοποιητικού, σε 

χρώµα που να ταιριάζει µε το χρώµα των πλακιδίων. 

Στις προεξέχουσες ακµές των επενδύσεων θα χρησιµοποιηθούν γωνιόβεργες 

αλουµινίου µε στρογγυλεµένη εξωτερική ακµή και µε χρωµατική επίστρωση (στην 

απόχρωση των πλακιδίων). 

 

12.8.2 Πλακίδια τοποθετηµένα µε κόλλα σε επιφάνεια άνθυγρης γυψοσανίδας. 

Σε περίπτωση επικόλλησης πλακιδίων πάνω σε γυψοσανίδα, θα προηγηθεί 

στεγανοποίηση της επιφάνειας των γυψοσανίδων µε ασφαλτικό βερνίκι και για 

την επικόλληση των πλακιδίων θα χρησιµοποιηθεί κόλλα άµεσης πρόσφυσης. 

Κατά τα λοιπά ως προηγουµένως περιγράφεται. 

 

12.8.3 Πλακίδια τοποθετηµένα µε συγκολλητικό κονίαµα. 

Το συγκολλητικό κονίαµα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι: 

• είτε τσιµεντοκονιάµατα των 450 κιλ. τσιµέντου και καθαρής λεπτόκοκκης 

άµµου θαλάσσης που περιέχει µικρό ποσοστό άχνης (κόνεως) της ατής 

συστάσεως 

• είτε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 350 κιλ. Τσιµέντου, 0,08 µ3 πολτού ασβέστου 

και άµµου θαλάσσης. 

 

Πριν την κατασκευή των επενδύσεων τόσο οι τοίχοι, όσο και η πίσω επιφάνειες των 

πλακιδίων θα διαβραχούν καλώς ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή πήξη και πλήρης 

συγκόλληση των πλακιδίων µε το υπόστρωµα. Σηµειώνεται ότι η πίσω πλευρά των 

πλακιδίων θα διαβραχεί µε γαλάκτωµα τσιµέντου. 
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Πριν την έναρξη της κατασκευής θα τοποθετηθούν ράµµατα (οδηγοί) σε επαρκή 

αριθµό ώστε να προσδιορισθεί επακριβώς το επίπεδο της τελικής επιφάνειας της 

επένδυσης. 

Για τον προσδιορισµό της ακµής της πρώτης σειράς των πλακιδίων θα 

χρησιµοποιηθεί οριζόντιο ράµµα, που θα µετακινείται προς τα επάνω κατά την 

πρόοδο των οριζόντιων στρώσεων. 

Τα πλακίδια τοποθετούνται µε ελαφρό κτύπηµα της επιφανείας τους, ώστε να 

απλωθεί το κονίαµα. Πλακίδια "κούφια" δεν θα γίνονται αποδεκτά, θα αποκολλούνται 

και θα επανατοποθετούνται σωστά. 

Μετά την τοποθέτηση και σταθεροποίηση του πλακιδίου προστίθεται εάν χρειάζεται 

κονίαµα, καθαρίζεται ο αρµός και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ακολουθεί η 

εργασία αρµολόγησης ως περιγράφεται προηγουµένως.  

 

Κεφάλαιο 13 : Κουφώµατα κλπ. στοιχεία από αλουµίνιο. 

 

13.1 Γενικά 

13.1.1 Η παρούσα οµάδα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

κατασκευή των οποιωνδήποτε τύπων εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπετασµάτων 

αλουµινίου της µελέτης. 

13.1.2 Για όλες τις εργασίες πλέον των προδιαγραφών, ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί 

όροι του ΑΤΟΕ. 

13.1.3 Η Γκαραζόπορτα του υπογείου θα είναι μονοκόμματη τύπου ΗΟRΜΑΝΝ 

ΒΕRRY 

 

13.2  Προδιαγραφές – Πρότυπα 

Από τους κανονισµούς και πρότυπα αυτά, κυριότερα είναι τα ακόλουθα, µε σειρά 

ισχύος. 

 

1. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, 

καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

2. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα, των οποίων η εφαρµογή δεν έχει 

ακόµα καταστεί υποχρεωτική. 

3. Οι Ελληνικοί Κανονισµοί, τα Πρότυπα, καθώς και οι οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

4. Οι Εθνικοί Κανονισµοί και τα Εθνικά Πρότυπα, καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κ.λπ.), 

ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του 

συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. 
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13.3  Υλικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά - Εργασία. 

1. Η µορφή των κουφωµάτων και υαλοπετασµάτων και ο τρόπος λειτουργίας των 

καθορίζεται από τα σχέδια της µελέτης. 

2. Η κατασκευή θα είναι από προφίλ αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, όπως 

ορίζεται από τα σχέδια και την Tεχνική Έκθεση, µε κατάλληλες διαστάσεις των 

διατοµών αντίστοιχα µε τα σχέδια και σε σχέση µε τις απαιτήσεις στις µηχανικές 

καταπονήσεις που δέχονται όπως π.χ. βάρος υαλοπινάκων - ανεµοπιέσεις κ.λπ, 

στην θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, πυραντίσταση, καθώς επίσης και µε την 

αρχιτεκτονική του κτιρίου και σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

3. Σύστηµα profiles και εξαρτηµάτων αλουµινίου για διαξονικού ανοίγµατος 

(ανοιγόµενου) υαλοστάσια και υαλόθυρες: µε κατάλληλα profil για υαλοστάσια και 

υαλόθυρες, µορφής και διαστάσεων όπως στα σχέδια, που δέχονται µονούς ή 

διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες. 

 

• Ηλεκτροστατική βαφή: Προηγείται προετοιµασία των διατοµών η οποία 

αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους και το βερνίκωµα των 

εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι αλουµινίου, σε 

πάχος 6 µικρά. Ακολουθεί χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των 

προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική πούδρα, φύσιµα, πολυµερισµός και 

σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 200 βαθµών C. Το πάχος της 

επικάλυψης µε πούδρα θα είναι 100 µ έως 120 µ µε βάση τις προδιαγραφές 

του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου. Η πούδρα θα περιέχει σκληρυντικό .  

Τα χρώµατα θα είναι σταθερά τύπου RAL που θα πληρούν την προδιαγραφή 

DIN 50939, η συνοχή του χρώµατος µε βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή 

ISO 2409, η σκληρότητα µε βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε 

κρούση σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 53156 ή ASTM D 2794, ή 

ευκαµψία µε βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή  ASTM D 522 

και τέλος η αντοχή σε καιρικές συνθήκες µε βάση το test DIN 50018 και το 

test µε αλατονέφωση DIN 50012 ή ASTM B 117. Οι διατοµές αλουµινίου µετά 

την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοχρωµία µεγάλη 

αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. 

 

• Ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης: Tα ελαστικά παρεµβύσµατα και 

αρµοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο µεταξύ 

των διατοµών αλουµινίου, όσο και για την προσαρµογή των υαλοπινάκων στο 
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κούφωµα, θα είναι από ειδικής ποιότητας ΕPDM, που αντέχει από -20 

βαθµούς Κελσίου µέχρι +80 αντίστοιχα. 

 

• Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο φινίρισµα και θα προέρχονται από τον ίδιο 

εγκεκριµένο προµηθευτή. 

 

• Όλα τα ελατά τµήµατα θα 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 επίσης των ελατών τµηµάτων θα είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η 

απόλυτη ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική 

εγκατάσταση. 

 

• Ψευτόκασσες :  Θα είναι σιδερένιες, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις απαιτήσεις 

του προµηθευτικού οίκου των διατοµών αλουµινίου, από σιδηροσωλήνα 

ορθογωνικής διατοµής (στράντζα), κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 1.5 

χιλ. µε τις απαιτούµενες λάµες για τη στήριξη και µε όλα τα µικροϋλικά 

αντίστοιχα. Οι ψευτόκασσες και οι λάµες στήριξής τους θα είναι 

γαλβανισµένες και µετά την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα 

χρωµατίζονται µε δύο στρώσεις αντισκωριακού χρωµικού ψευδαργύρου. 

 

• Εξαρτήµατα λειτουργίας Όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, όπως π.χ. 

µηχανισµοί περιµετρικής στεγανοποίησης και µονής ή διπλής ενέργειας, οι 

χειρολαβές, οι µεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λπ. 

θα είναι οι απαιτούµενες από την µελέτη και του προµηθευτικού οίκου των 

κουφωµάτων. Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση 

των διατοµών µεταξύ τους θα είναι από αλουµίνιο κράµµατος 6005Α F26, 

ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε 

καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 

αντοχές. Όλα τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων θα 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, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν 

όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 
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• Στερεώσεις :  Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που θα 

χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του κουφώµατος θα 

είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και θα είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

• Τοποθέτηση υαλοπινάκων: Όλα τα κουφώµατα θα κατασκευασθούν µε τέτοιο 

τρόπο πού να δέχονται τούς προβλεπόµενους από την µελέτη υαλοπίνακες 

και  θα εξασφαλίζουν το απαιτούµενο ελεύθερο διάκενο (τζόγο) προς 

αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρικών µεταβολών. 

 

• Κάθε κούφωµα ή υαλοπέτασµα 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 

ελέγχονται µετά την τοποθέτησή τους αλλά όχι επάνω σε επιφάνειες που θα 

παραµείνουν ορατές στην τελική µορφή της κατασκευής. 

 

13.4  Προφυλάξεις. 

Προστασία : Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητες 

(αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο 

κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η 

ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα 

χρησιµοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν έντονα διαφορετικό χρώµα από 

αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών. 

 

13.5  Ανοχές 

• Κατά τον σχεδιασµό των συγκροτηµάτων κουφωµάτων και  υαλοπινάκων 

καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι 

ανοχές της φέρουσας κατασκευής. 

• Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευτοκασσών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται 

για την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. 

• Οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων µε αρµοκάλυπτρα θα είναι 

µέχρι 1.5 ΜΜ. 
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• Όλοι οι αρµοί επαφής µε το δοµικό περίβληµα θα σφραγισθούν µε κατάλληλη 

µαστίχη σιλικόνης. 

 

 

Κεφάλαιο 14 : Κουφώµατα ξύλινα – Κάσσες κουφωµάτων. 

 

14.1 Γενικά 

Οι περιγραφές των γενικών άρθρων του παρόντος κεφαλαίου αναφέρονται τόσο στις 

κατασκευές εσωτερικών ξυλίνων κουφωµάτων όσο και γενικότερα στις λοιπές ξύλινες 

κατασκευές (µη φέρουσες οπως πχ. έπιπλα κλπ.) των καταστηµάτων. 

Οι κατασκευές αυτές µπορούν να κατασκευασθούν στο εργοστάσιο εξειδικευµένου 

κατασκευαστή ύστερα από επί τόπου λήψη στοιχείων (µετρήσεις κλπ.) και να 

τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο κτίριο κατά τον ενδεδειγµένο χρόνο. 

Οι ξύλινες κατασκευές νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, 

στήριξης και ενσωµάτωσης τους στο έργο. 

 

14.2 Πρότυπα - Κανονισµοί 

Τα πρότυπα και οι κανονισµοί που αναφέρονται κατά περίπτωση στην συνέχεια. 

 

14.3 Υλικά 

14.3.1 Ξυλεία 

Η επιλογή της ξυλείας θα γίνει µε προσοχή, ώστε στις διατοµές να µην υπάρχουν 

σοµφό ξύλο, µαλακά µέρη, σχισίµατα, σκευρώµατα, ανώµαλα νερά, ίχνη 

αποχρωµατισµού, λεκέδες, έντοµα, σάπισµα και ξεροί, χαλαροί και µεγάλοι., µε 

διάµετρο µεγαλύτερη από 12,5 χιλ., ρόζοι. 

Η περιεκτικότητα των ξύλων σε υγρασία θα είναι 8% -10% για τα ξύλα των επίπλων, 

10%-20% για τα ξύλα των οικοδοµικών εργασιών (κουφώµατα, περβάζια, 

αρµοκάλυπτρα, κ.λπ.). 

Κοιλότητες µε ρητίνη σε εµφανείς επιφάνειες δεν επιτρέπονται, κατ' εξαίρεση σε 

επιφάνειες που θα χρωµατιστούν ή είναι αφανείς, γίνονται δεκτές αφού καθαριστούν 

και συµπληρωθούν µε κατάλληλα ξύλινα πρόσθετα στοιχεία. 

 

14.3.2 Προϊόντα ξύλου και λοιπά υλικά. 

Κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 4 χιλ. από σκληρή ξυλεία, κατάλληλο για εσωτερική 

(κόλλα ΜR σύµφωνα µε τα ΒS 1203 και ΒS 1204) και εξωτερική χρήση (κόλλα WΒΡ 

σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρότυπα, χωρίς κανένα επιφανειακό ελάττωµα. 
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Πλακάζ ελάχιστου πάχους 16χιλ. κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, ως 

αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο µε εσωτερικό από ξύλινες λωρίδες 8 χ 30 

χιλ. και επικάλυψη από κόντρα πλακέ όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο.  

 Μοριοσανίδες σύµφωνα µε το ΒS 5669 τύπου Ι επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 

περιορισµένα µόνον εσωτερικά και µόνο για έπιπλα και επενδύσεις. 

 Επιφανειακά στοιχεία τύπου MDF βάρους µεγαλυτέρου των 600 κιλών ανά µ3 και 

πάχους από 2 έως 35 χιλ. επιτρέπονται µόνον για εσωτερική χρήση. 

 Καπλαµάδες ελάχιστου πάχους 0,6 χιλ. χωρίς κανένα απολύτως ελάττωµα, από τα 

είδη ξύλων που καθορίζονται στίς µελέτες και τα σχέδια.  

 Μοριοσανίδες επενδεδυµένες και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη ελάχιστου 

πάχους 16 χιλ. επιτρέπονται µόνον για χρήση σε εσωτερικές κατασκευές. 

  Κόλλες σύµφωνα µε τα ΒS 1203 και 1204 κατηγορίας ΜR θα χρησιµοποιηθούν για 

κατασκευές επίπλων στο εσωτερικό του κτιρίου και της κατηγορίας WΒΡ για 

οικοδοµικές κατασκευές και θα έχουν αντοχή στην φωτιά σύµφωνα µε τα 

προαναφερόµενα πρότυπα. 

 Οι βίδες, οι σύνδεσµοι, τα στηρίγµατα και γενικά ολα τα µεταλλικά υλικά θα είναι 

ανθεκτικά στην διάβρωση και την οξείδωση από την επίδραση του περιβάλλοντος και 

δεν θα προκαλούν ηλεκτρόλυση.  Μόνο ορειχάλκινα,  µπρούτζινα,   γαλβανισµένα εν  

θερµώ ή ανοξείδωτα επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στις ξύλινες κατασκευές. Όλα 

αυτά θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κατά περίπτωση πρότυπα και θα 

χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 Εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, µηχανισµοί µανδάλωσης και τα συναφή, θα 

είναι αφανείς και θα έχουν µέγεθος και αριθµό ανάλογο µε το βάρος των κατασκευών 

όπου θα τοποθετηθούν, θα είναι αντικαταστάσιµοι χωρίς να χρειάζεται 

αποσυναρµολόγηση η ξύλινη κατασκευή. 

 Στροφείς, ράουλα κύλισης, µηχανισµοί ανάρτησης και τα συναφή θα έχουν µέγεθος 

ανάλογο µε την κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τους πίνακες του 

κατασκευαστή τους. 

 Κλειδαριές και κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού τύπου, 

µη οξειδούµενοι και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου. Θα ανταποκρίνονται 

στους κανονισµούς για την πυροπροστασία, τις συνθήκες πανικού (panic bar), την 

ασφάλεια. θα παραδοθούν από 4 κλειδιά για κάθε κύλινδρο και κλειδαριά µε ετικέττες 

όπου θα αναφέρεται η πόρτα που ανήκουν. 

 Μηχανισµοί   πανικού,   αυτόµατου   κλεισίµατος,   προτεραιότητας, συγκράτησης 

φύλλων στην ανοικτή θέση και λοιπά, θα είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα 
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ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του έργου και τις συνθήκες λειτουργίας τους 

και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών που ισχύουν. 

 Γρίλλιες,  θυρίδες,   ανοίγµατα  εξαερισµού  και  παρόµοια  που ενσωµατώνονται 

στις ξύλινες κατασκευές, θα είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο στο φυσικό του χρώµα 

ή ηλεκτροστατικά χρωµατισµένα και ανάλογα µε την χρήση κάθε χώρου και τις 

ειδικές απαιτήσεις της µελέτης. 

 Εάν ζητηθεία από την επίβλεψη του έργου θα προσκοµίζονται δείγµατα από όλα τα 

υλικά σε κοµµάτια 20Χ30 εκ. και από ένα τεµάχιο όλων των εξαρτηµάτων που 

αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους και προτείνεται να χρησιµοποιηθούν 

στο έργο. 

Τα δείγµατα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες 

του κατασκευαστή.  

 

14.4   Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση στο εργοτάξιο. 

Η µεταφορά και διακίνηση των υλικών ή των έτοιµων προσκοµιζόµενων στο 

εργοτάξιο κατασκευών θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατίζονται οι 

επιφάνειες και οι ακµές τους και τα προαναφερόµενα στοιχεία θα είναι 

προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται πάνω σε στηρίγµατα και έτσι, ώστε να µη 

δέχονται φορτία είτε σε οριζόντια, είτε σε κατακόρυφη θέση (θα αποθηκεύονται 

πάντα µε την φορά κατά την ποία θα τοποθετηθούν), να αερίζονται καλά και να είναι 

προστατευµένα από την υγρασία και τις κακώσεις που πιθανόν να προκαλέσουν οι 

εργασίες στο εργοτάξιο.  Οι ετοιµες βιοµηχανοποιηµένες κατασκευές θα 

προσκοµίζονται στα τελευταία στάδια του έργου και θα αποθηκεύονται σε συνθήκες 

παρόµοιες µε εκείνες του τελειωµένου κτιρίου και µε την κατάλληλη προστασία έως 

ότου ενσωµατωθούν στο έργο και στις προβλεπόµενες θέσεις. 

 

14.5   Εργασία.  

14.5.1   Γενικά 

Α.  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία που 

διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό κατάλληλο για την επεξεργασία 

των ξύλων. Γενικά οι ξύλινες κατασκευές θα κατασκευάζονται στα εργαστήρια και επί 

τόπου θα εκτελούνται µόνο οι εργασίες για την στήριξη και ενσωµάτωση τους στο 

έργο. 

Β. Θα υποβληθούν για έγκριση όλα τα απαιτούµενα κατασκευαστικά σχέδια και οι  

υπολογισµοί των κατασκευών π.χ. ανεµοπιέσεων για κουφώµατα κλπ. 
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Γ.   Για τυποποιηµένες κατασκευές στο έργο θα δοθούν όλα τα στοιχεία (υπό µορφή 

σχεδίων ή προσπέκτους στα οποία θα φαίνεται η µορφή και οι διαστάσεις τους, τα 

υλικά κατασκευής και τελειώµατος, τα εξαρτήµατα, ο τρόπος λειτουργίας τους κλπ.  

∆.  Όλα τα απαιτούµενα για τις κατασκευές στοιχεία και µετρήσεις θα παίρνονται επί 

τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις.  

 

14.5.2   Κατεργασία - Συνδέσεις 

Α.   Η κοπή, το γώνιασµα, το ξεχόντρισµσ, το πλάνισµα κ.λπ. θα γίνεται µε τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατοµές που προβλέπονται 

στην µελέτη καθαρές και χωρίς ελαττώµατα. Οπές, τόρµοι, εντορµίες και λοιπές 

εγκοπές θα γίνονται µε µηχανικά µέσα µε ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόµενα µέρη 

να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια 

Β.  Οι κόλλες θα επαλείφονται οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια και δεν θα 

παρουσιάζονται ξεχειλίσµατα, κυµµατισµούς ή άλλες ανωµαλίες. 

Γ.  Όλες οι βίδες και τα µεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά 

και αφανή. 

∆.  Μεγάλες ξύλινες κατασκευές (πχ. Επίπλων κλπ.) θα έχουν αρµούς 

συναρµολόγησης για την εύκολη µεταφορά και το χειρισµό τους στο εργοτάξιο  και 

θα είναι κατά το δυνατόν αφανείς. 

Ε.  Όλα τα σόκορα των ξυλίνων κατασκευών ή των προϊόντων ξύλου που είναι 

εµφανή ή παραµένουν εκτεθειµένα σε υγρασία, θα επενδύονται µε κολλητά πηχάκια 

από σκληρή ξυλεία τουλάχιστον 5 χιλ. πάχους και πλάτους όσο το πάχος του 

σόκορου. 

Στ.  Τα κινητά µέρη θα εφαρµόζουν ακριβώς και θα λειτουργούν εύκολα και αθόρυβα. 

Το ορατό διάκενο µεταξύ σταθερών και κινητών µερών εφ' όσον δεν προσδιορίζεται 

αλοιώς στην µελέτη θα είναι σταθερό για όλες τις κατασκευές και όχι µεγαλύτερο από 

1,5 χιλ.  

Ζ.  ∆ιακοσµητικά στοιχεία όπως περβάζια κλπ. θα κατασκευάζονται από ολόσωµα 

ξύλα. 

Η.  Όλες οι ακµές θα είναι ευθείες, χωρίς ελαττώµατα και ελαφρά καµπυλωµένες 

(σπασµένες µε γυαλόχαρτο εάν δεν αναφέρεται αλλοιώς). 

Ι. Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν 

κανένα ελάττωµα (ίχνη από γυαλοχάρτισµα, λεκέδες, λειψάδες κ.λπ.) που µπορεί να 

παραβλάιµει την εµφάνιση τους µετά την εφαρµογή του τελειώµατος (βερνίκωµα, 

χρωµατισµός ή άλλη διακόσµηση). 
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14.6  Τοποθέτηση. 

Α.  Κατά την τοποθέτηση οι κατασκευές θα στερεώνονται σταθερά, ώστε να αντέχουν 

όλα τα φορτία, θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγµατα και 

αντηρρίδες χωρίς να προκαλούνται φθοορές στις παρακείµενες κατασκευές. 

Β.  Όλες οι κατσκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή µε τα 

στηρίγµατα που προδιαγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. Απ' ευθείας κάρφωµα σε 

σκυρόδεµα και οπτοπλινθοδοµές δεν επιτρέπεται.  

Γ.  Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δεν θα καρφώνονται ή βιδώνονται απ' ευθείας, 

αλλά θα τρυπώνται προηγουµένως. Όλα τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται µε 

προσοχή και δεν θα διευρύνονται οι οπές πέρα από το µέγεθος των καρφιών ή των 

βιδών και των τυχόν διακοσµητικών καλυµµάτων τους. 

∆.  ∆εν   θα   οριστικοποιούνται   συνδέσεις,   στηρίξεις   κ.λπ.   πριν 

ευθυγραµµιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, 

προστατευτούν τα αφανή τµήµατα µε την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και 

γίνει έλεγχος από τον επιβλέποντα. Όπου απαιτούνται βοηθητικοί σκελετοί, 

ψευτόκασσες και άλλες παρόµοιες κατασκευές, αυτοί θα είναι σύµφωνοι µε τις 

προδιαγραφές αυτές. 

Ε.  Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα 

υπόβαθρα και θα ενσωµατώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει την σκουριά και την 

διάβρωση των µεταλλικών στηριγµάτων. 

Στ.  Κάσσες και άλλα πλαίσια θα στερεώνονται στους τοίχους ανά 60 εκ.και το πολύ 

15 εκ. από τις άκρες πάνω και κάτω µε γαλβανισµένες λάµες πάχους τουλάχιστον 2 

χιλ.  Το κενό µεταξύ πλαισίου και τοίχου θα µένει κενό ή θα γεµίζεται µε κονίαµα ή 

άλλο προβλεπόµενο υλικό και σύµφωνα µε το είδος της τοιχοποίας στην οπόια 

στερεώνεται. 

 

14.7  Προστασία των ξύλων. 

   Όλα τα ξύλα των κατασκευών αφού διαµορφωθούν και πριν συναρµολογηθούν θα 

προστατεύονται από προσβολές εντόµων και φυτικών παράσιτων µε επάλειψη µε 

βούρτσα. Τα συντηρητικά θα είναι διαλυτά σε διαλύτες είτε άχρωµα  είτε έγχρωµα. 

Ξύλα που µπορεί να έλθουν σε επαφή µε το έδαφος ή να ενσωµατωθούν σε τοίχους 

θα εµποτίζονται µε υδατοδιαλυτό CCA (χαλκός, χρώµιο, αρσενικό) ή κρεόζοτο. 

   Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων κατασκευών θα ασταρώνονται µόνο αφού 

ελεγχθούν από τον επιβλέποντα. 
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14.8  Προφυλάξεις 

 

Α. Θα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των υπαρχουσών και των 

τελειωµένων κατασκευών από τις εργασίες, όπως κάλυψη µε χαρτί είδικές 

αυτοκ’ολλητες ταινίες κλπ. 

Β.  Πριν από την παράδοση του έργου οι καλυµµένες κατασκευές θα 

αποκαλύπτονται, θα ελέγχονται οι συνδέσεις, θα σφίγγονται όλες οι βίδες, θα 

καθαρίζονται και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. 

 

14.9  Ανοχές. 

Α.   Απόκλιση στις κάσσες 2 %ο. 

Β.   Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων ± 0,5 χιλ  κατά πλάτος και ύψος. 

Γ.    Ανοχή µεταξύ φύλλων και κάσσας 2 χιλ. περιµετρικά εκτός από το κατώφλι που 

ακολουθεί τα σχετικά σχέδια, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους ή τους 

σχετικούς κανονισµούς. 

 

∆.  Τα τυποποιηµένα στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε τις ανοχές των κατασκευαστών 

τους. 

 

Ε.   Καµµία ανοχή δεν είναι αποδεκτή για τα εξαρτήµατα. 

 

14.10 Κατασκευές. 

 

14.10.1  Εσωτερικά κουφώµατα 

 

Α. Θυρόφυλλο Ξύλινο πρεσσαριστό 

 

Θυρόφυλλο ξύλινο πρεσσαριστό συνολικού πάχους 46 χιλ. κατασκευαζόµενο 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, 

αποτελούµενο από: 

α) Πλαίσιο από λευκή ξυλεία 55Χ30 χιλ. που ενισχύεται τοπικά στη θέση της 

κλειδαριάς 

β) Περιθώριο (πηχάκι) 15Χ30 χιλ., από φουρνιστή οξυά στα σόκορα του 

φύλλου. 

γ) Ενδιάµεσο σκελετό από µισοχαρακτά πηχάκια λευκής ξυλείας, πάχους 10 

χιλ., που τοποθετούνται ανά αποστάσεις των 8εκ. τόσο κατά την οριζόντια όσο 

και κατά την κατα-κόρυφη διεύθυνση (καρέ). 
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δ) Επένδυση  πρεσσαριστή και των δύο όψεων µε φύλλα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης , πάχους 8χιλ., χωρίς ενώσεις µονοκόµµατα ,µε καβαλίκι 10 χιλ. και 

µε 4 οριζόντιες γκινισιές πλάτους 7χιλ. 

ε) Πόµολο και κλειδαριά επιλογής της επίβλεψης. 

ζ) Τρεις µεταλλικούς µεντεσέδες επιλογής της επίβλεψης( τυπικά για 

µεταλλικές κάσσες) 

η) Χρωµατισµός µε ριπολίνη σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης κατόπιν 

άριστης επεξεργασίας της επιφάνειας ως περιγράφεται στο άρθρο των 

χρωµατισµών. 

 

Β. Θυρόφυλλο Ξύλινο πρεσσαριστό µε φεγγίτη 

Θυρόφυλλο ξύλινο πρεσσαριστό µε φεγγίτη συνολικού πάχους 46 χιλ. , 

κατασκευαζόµενο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της 

επίβλεψης, αποτελούµενο από: 

α) Πλαίσιο από λευκή ξυλεία 55Χ30 χιλ. που ενισχύεται τοπικά στη θέση της 

κλειδαριάς 

β) Περιθώριο (πηχάκι) 15Χ30 χιλ., από φουρνιστή οξυά στα σόκορα του 

φύλλου. 

γ) Ενδιάµεσο σκελετό από µισοχαρακτά πηχάκια λευκής ξυλείας, πάχους 10 

χιλ., που τοποθετούνται ανά αποστάσεις των 8εκ. τόσο κατά την οριζόντια όσο 

και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση (καρέ). 

δ) Επένδυση  πρεσσαριστή και των δύο όψεων µε φύλλα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης , πάχους 8χιλ., χωρίς ενώσεις µονοκόµµατα, µε καβαλίκι 10 χιλ. και 

µε 4 οριζόντιες γκινισιές πλάτους 7χιλ. 

ε) Κυκλικός φεγγίτης καθαρής διαµέτρου 300χιλ. ή ορθογωνικό µε διπλό 

κρύσταλλο LAMINATED 2x4 χιλ., στερεωµένο µε λάστιχα σε µορφή πλαισίου 

και περιµετρικό πηχάκι από λευκή ξυλεία 25Χ25 χιλ., τοποθετηµένο εξωτερικά 

του φύλλου. 

ζ) Πόµολο και κλειδαριά επιλογής της επίβλεψης. 

η) Τρεις µεταλλικούς µεντεσέδες επιλογής της επίβλεψης( τυπικά για 

µεταλλικές κάσσες) 

θ) Χρωµατισµός µε ριπολίνη σε απόχρωση της επιλογής της επίβλεψης 

κατόπιν άριστης επεξεργασίας της επιφάνειας ως περιγράφεται στο άρθρο των 

χρωµατισµών. 

 

14.10.2 Κάσσες εσωτερικών κουφωµάτων. 

Α. Τυπικές µεταλλικές κάσσες  
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Μεταλλικές κάσσες θυρών σε τοίχους από οπτοπλινθοδοµή ή σκυρόδεµα µε 

επιχρισµένες επιφάνειες ,από στρατζαριστή λαµαρίνα γαλβανισµένη, πάχους 

τουλάχιστον 1,5 χιλ., κατασκευαζόµενες σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 

της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, µε προφίλ πλάτους 130χιλ. για 

δροµική τοιχοποιϊα και 230 χιλ. για µπατική τοιχοποιϊα, διαµορφωµένο 

κατάλληλα ώστε να δέχεται λάστιχο στην επαφή µε το θυρόφυλλο, µε πατούρα 

40χιλ.τυπικά και µε φινίρισµα µε σκοτία, µε ανοιγµένα πρεσσαριστά τα 

ανοίγµατα των µεντεσέδων και της κλειδαριάς. 

Η τοποθέτηση τους γίνεται µε φυτευτά ή ηλεκτροκόλλητα µπετονοσίδερα 

όπισθεν της κάσσας τα οποία αγκυρώνονται στο δοµικό στοιχείο. Το κενό 

µεταξύ κάσσας και δοµικών στοιχείων γεµίζεται µε τσιµεντοκονίαµα αραιωµένο 

(αριάνι). 

Οι κάσσες θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συγκολληµένες και µε τα 

κατάλληλα στοιχεία ανάρτησης των φύλλων (θήκη µεντεσέδων), 

χρωµατισµένες εσωτερικά και εξωτερικά µε ισχυρό αντισκωριακό χρώµα RUST 

PRIMER ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις και µε συνδετήρια ελαφρά γωνιακά 

ελάσµατα ή ελαφρούς στρατζαριστούς σωλήνες κολληµένους στο κάτω µέρος, 

κατά τις δύο όψεις για την διατήρηση του σχήµατος τους. 

Οι περιµετρικοί αρµοί µεταξύ τοιχωµάτων και κασσών σφραγίζονται µε 

ακρυλικό στόκο αφού πρώτα γίνει εισαγωγή (γέµισµα) κορδονιού από 

εύκαµπτο αφρώδες πλαστικό. Οι αρµοί µεταξύ κάσσας και δαπέδου 

σφραγίζονται µε πολυσουφλιδικό στόκο. 

Μετά τη βαφή τοποθετούνται στις ειδικά διαµορφωµένες εσοχές 

παρεµβύσµατα ελαστικά ή νεοπρέν για τις απλές πόρτες και θερµοδιογκούµενα 

κορδόνια Palusol για τις πυράντοχες. 

∆ηλ. περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά και εργασίες 

κατασκευής ,αντισκωριακής προστασίας, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

 

Β. Μεταλλικές κάσσες σε τοιχώµατα επενδεδυµένα µε πλακίδια  

 

Μεταλλικές κάσσες θυρών σε τοιχώµατα  επενδεδυµένα µε πλακίδια, από 

στρατζαριστή λαµαρίνα γαλβανισµένη, πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ., 

κατασκευαζόµενες σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις 

οδηγίες της επίβλεψης , µε προφίλ πλάτους 160 χιλ., διαµορφωµένο 

κατάλληλα ώστε να δέχεται λάστιχο στην επαφή µε το θυρόφυλλο, µε πατούρα 

40 χιλ. και µε φινίρισµα χωρίς σκοτία, µε ανοιγµένα πρεσσαριστά τα ανοίγµατα 
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των µεντεσέδων και της κλειδαριάς και κατά τα λοιπά ως προηγούµενη 

περιγραφή.  

 

Γ. Μεταλλικές κάσσες σε τοιχώµατα από γυψοσανίδα  

Μεταλλικές κάσσες θυρών σε τοιχώµατα από γυψοσανίδα,από στρατζαριστή 

λαµαρίνα γαλβανισµένη, πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ., κατασκευαζόµενες 

σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες της 

επίβλεψης, µε προφίλ πλάτους 150χιλ., διαµορφωµένο κατάλληλα ώστε να 

δέχεται λάστιχο στην επαφή µε το θυρόφυλλο, µε πατούρα 40χιλ. και µε 

φινίρισµα χωρίς σκοτία, µε ανοιγµένα πρεσσαριστά τα ανοίγµατα των 

µεντεσέδων και της κλειδαριάς . 

Τοποθετούνται σφηνωτά και βιδώνονται µε γαλβανισµένες λαµαρινόβιδες 

πάνω στους ορθοστάτες και κατά τα λοιπά ως προηγούµενα άρθρα. 

 

Κεφάλαιο 15 : Μεταλλικές κατασκευές. 

 
1.  Αντικείµενο 

 
 Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση Σιδηρών 

κατασκευών του υπ’ όψη έργου και αφορά στα  υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν, στο είδος και ποιότητα, στην κατεργασία τους, στην 

επιφανειακή  προστασία, στην επιτόπου ανέγερση καθώς και στον ποιοτικό 

έλεγχο υλικών και εξαρτηµάτων όπως προκύπτουν από τις µελέτες  και  

εµφανίζονται στα συνηµµένα σχέδια. 

 
2. Γενικά 
 

• Στο τεύχος αυτό δίνονται επεξηγήσεις και συµπληρωµατικά στοιχεία για τις 

ειδικές απαιτήσεις καθώς και την µεθοδολογία που θα εφαρµοσθεί στην 

εκτέλεση της κατασκευής των µεταλλικών κατασκευών. 

• Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή είναι σύµφωνη µε όλες τις διατάξεις από 

τους Ισχύοντες Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται στον τρόπο 

εκτελέσεως των συγκεκριµένων εργασιών, και  έχουν εφαρµογή στο 

συγκεκριµένο έργο. 

• Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, 

Τέχνης και Τεχνικής, από έµπειρα και ειδικευµένα συνεργεία που διαθέτουν 

όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, κατάλληλο για την επεξεργασία 

κάθε µετάλλου. Οι εργασίες θα εκτελούνται µε όλα τα προστατευτικά µέτρα 
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ασφαλείας εργαζοµένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες προσδέσεως 

και συγκρατήσεως, σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή 

ασφαλείας ύψους), µηχανικά µέσα, εργαλεία καθώς και τον κατάλληλο  

βοηθητικό εξοπλισµό. 

• Oλες οι κατασκευές θα είναι σύµφωνες µε τα Σχέδια Μελέτης (DESIGN 

DRAWINGS) και τα εργοταξιακά Σχέδια Κατασκευής (SHOP DRAWINGS) στα 

οποία απεικονίζονται πλήρως οι σιδηρές κατασκευές και οι χαρακτηριστικές 

λεπτοµέρειες, στις οποίες είναι γραµµένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

Κανένα τµήµα του έργου δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε φάση 

κατεργασίας, εάν προηγουµένως δεν έχουν συνταχθεί από τον 

Κατασκευαστή τα εργοταξιακά σχέδια και δεν έχουν υποβληθεί και  εγκριθεί 

απ’ τον εργοδότη (Υπηρεσία). 

• Οι µεταλλικές κατασκευές κατασκευάζονται στο εργοστάσιο, το οποίο είναι 

εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα επεξεργασίας µετάλλου 

καθώς και µε έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό. 

• Όλα τα τµήµατα που συνθέτουν την κατασκευή έρχονται αριθµηµένα στο 

εργοτάξιο, σύµφωνα µε τα εργοταξιακά σχέδια και µε τέτοια σειρά 

προσκοµίσεως ούτως ώστε η συναρµολόγηση να γίνεται εύκολα. 

         Κατά την τοποθέτηση και συναρµολόγησή-τους θα αποφεύγονται 

παραµορφώσεις των στοιχείων µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µονίµων τάσεων 

µεταξύ των µελών του φορέα. 

• Οι κανονισµοί /πρότυπα που έχουν εφαρµογή στο παρόν έργο είναι οι εξής: 

- Ευρωκώδικας 3 (EC-3) για Μεταλλικές κατασκευές  

 - Ε.Ν. για µεταλλικές κατασκευές καθώς και  

 - Γερµανικά DIN για όσους ελέγχους δεν προδιαγράφονται  στα προηγούµενα 

.    

 

3.  Υλικά 
 
 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των σιδηρών 

κατασκευών θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώµατα, κακώσεις 

και παραµορφώσεις και ανοχές διαστάσεων έξω από τα όρια που επιτρέπουν 

οι σχετικοί κανονισµοί, θα είναι σύµφωνα µε αυτά που προδιαγράφονται στα 

σχέδια της µελέτης και στον ENV 1993-1-1/ 19992, Ευρωκώδικα 3 (ΕC-3). 

 Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη εξασφαλίσεως των προδιαγραφοµένων 

ποιοτήτων για τους κοχλίες ή τα άλλα µέσα συνδέσεως γενικώς. 
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• Τα χαλύβδινα ελάσµατα καθώς και οι λάµες συνδέσεως θα είναι κατηγορίας 

Fe 360, σύµφωνα µε ΕΝ 10025.  

• Οι συνδέσεις θα γίνονται ή µε κοχλίες ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

              Για βοηθητικές κοχλιώσεις γίνεται χρήση συνήθων κοχλιών ποιότητας 8.8 και 

10.9, ενώ στις κύριες συνδέσεις που είναι και οι περισσότερες γίνεται χρήση 

κοχλιών HV κατηγορίας αντοχής 10.9, χρησιµοποιούνται ελατηριωτοί  

δακτύλιοι (γκρόβερ) και διπλά περικόχλια ασφαλείας (κόντρα παξιµάδι). 

              Οι κοχλίες που χρησιµοποιούνται έχουν στην κεφαλή τους εκτός από το όνοµα 

του κατασκευαστή τα γράµµατα HV και την κατηγορία αντοχής 10.9. Οι λοιποί 

κοχλίες που δεν θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά αποµακρύνονται από το 

εργοτάξιο.               

• Τα ηλεκτρόδια (και η τεχνική) για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να είναι 

ποιοτικώς κατάλληλα για τον τύπο των συγκολλήσεων στις οποίες θα 

χρησιµοποιηθούν. 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνονται µε ηλεκτρόδια, βασικά, µε περίβληµα. Τα 

ηλεκτρόδια αποθηκεύονται σε χώρους όπου δεν προσβάλλονται από υγρασία.  

Αν στους χώρους που είναι αποθηκευµένα τα ηλεκτρόδια έχει υγρασία, αυτά 

αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 

• Για την προστασία της κατασκευής από πυρκαγιά γίνεται βαφή του συνόλου, 

επί τόπου αφού έχει γίνει πλήρης συναρµολόγηση, µε χρώµα προστασίας από 

την φωτιά ή µε προστατευτικές πλάκες πάχους 10÷50 mm σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Μελέτης. 

• Επισηµαίνεται ότι όλα τα ελεύθερα άκρα των στοιχείων θα είναι κατάλληλα 

στρογγυλεµένα. Επίσης όλες οι συνδέσεις και στο εργοστάσιο και στο 

εργοτάξιο θα είναι ηλεκτροσυγκολλήσεις πλήρους αντοχής (πάχους 

εξωρραφών ίσου  µε το 0.85 του πάχους του λεπτότερου συνδεόµενου 

ελάσµατος), εκτός αν διαφορετικά αναγράφεται στα σχέδια. 

• Η λαµαρίνα επικάλυψης των µεταλλικών κατασκευών θα είναι 

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑ τύπου ΕΛΑΣΤΡΟΝ ELT 39/896 (T39/128) 

 

4. Κατεργασία 

 

• Η µεταλλική κατασκευή κατασκευάζεται σε συγκροτηµένο εργοστάσιο για 

µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα και µε 

το κατάλληλο έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό.  



 

PRODIAGRAFES_OIK 

130

 Κανένα τµήµα της βασικής µεταλλικής κατασκευής δεν κατασκευάζεται επί 

τόπου του έργου µε πρόχειρα µέσα, ούτε σε χώρους όπου είναι ακατάλληλοι, 

στερούµενοι δαπέδου, θέσεων εργασίας, ανυψωτικών και άλλων 

µηχανηµάτων. 

• Οι ράβδοι µορφοσίδηρου πρέπει πριν από την κατεργασία τους να ελέγχονται 

από άποψη διαστάσεων, ευθύτητας, κυρτώσεως, στρεβλώσεως και λοιπών 

ελαττωµάτων, ούτως ώστε να βρίσκονται µέσα στα όρια των επιτρεποµένων 

ανοχών. 

• Η κοπή των ράβδων µορφοσίδηρου πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο 

σιδεροπρίονο ούτως ώστε να είναι γωνιασµένες και τροχισµένες, έστω και αν 

αυτό δεν έχει σηµασία στην αντοχή των στοιχείων. ∆εν επιτρέπονται  

ανώµαλες ακµές από οξυγονοκοπή, γρέζια και γενικά κακότεχνα  τελειώµατα 

σε όλα τα µεταλλικά στοιχεία και  ελάσµατα, σε όλες τις θέσεις. 

• Η διάνοιξη οπών για τους κοχλίες σύνδεσης των στηριγµάτων θα γίνεται µόνο 

µε περιστροφικό δράπανο, χειρός ή επιτραπέζια. Απαγορεύεται ρητώς η 

χρήση φλόγας οξυγόνου για διάνοιξη οπών. Οι ανοχές στις  οπές αναφέρονται 

στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

• Γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε τα κύρια στοιχεία του φορέα να είναι 

µονοκόµµατα. Ηλεκτροσυγκολλήσεις ή κοχλιώσεις (µατίσεις) µικρότερων 

µηκών για τον σχηµατισµό του ολικού µήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου 

επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον υπαγορεύεται από τα διαθέσιµα µήκη του 

εµπορίου και µε την προϋπόθεση ότι για αυτό θα έχει γίνει η αντίστοιχη µελέτη 

και σχεδιασµός της σχετικής ‘’αποκαταστάσεως’’. 

 Οι συνδέσεις των µεµονωµένων τεµαχίων για τον σχηµατισµό συνθέτων 

στοιχείων θα γίνονται βασικά µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τα σχέδια 

µελέτης και κατασκευής. 

• Η διαίρεση ενός αυτοτελούς συνθέτου στοιχείου σε δύο ή περισσότερα µέρη ή 

στα µέρη που το αποτελούν επιτρέπεται µόνο αν τούτο επιβάλλεται από 

λόγους µεταφοράς (µεταφορικά µέσα, δρόµους, γέφυρες, βάρος προς 

ανύψωση). Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η υποβολή και έγκριση από τον 

εργοδότη της προτεινόµενης λύσεως και του τρόπου συνδέσεως. 

• Κατά την συναρµολόγηση µε κοχλιωτές συνδέσεις τοποθετούνται ελατηριωτοί 

δακτύλιοι (γκρόβερ) και διπλά περικόχλια ασφαλείας (κόντρα παξιµάδια). 

              Οι επιφάνειες επαφής των στοιχείων των σιδηροκατασκευών που πρόκειται να 

συναρµολογηθούν πρέπει να είναι απαλλαγµένες από οξείδια σιδήρου, 
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προστατευτικά χρώµατα, λάδια, γράσα και άλλα παχύρρευστα υλικά, γρέζια 

και προεξοχές. 

              Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή, θα έχουν εκτραχυνθεί για την επίτευξη 

καλύτερης επαφής κατά την συναρµολόγησή-τους, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη ασφάλεια έναντι ολισθήσεως.  

Ο τρόπος συσφίξεως επιτυγχάνεται µε την µέθοδο ροπής στρέψεως, όπου οι 

κοχλίες συσφίγγονται µε ειδικά ροπόκλειδα (επιβαλλόµενη ροπή στρέψεως).     

             Το µήκος των κοχλιών πρέπει να είναι ίσο µε το πάχος των προς σύσφιγξη 

ελασµάτων προσαυξηµένο κατά το πάχος του ελατηριωτού δακτυλίου 

(γκρόβερ), συν το πάχος των δύο περικοχλίων (που είναι το 2Χ0,8 της 

διαµέτρου του σπειρώµατος) και  το προεξέχον τµήµα (δύο βήµατα του 

σπειρώµατος). Οι κοχλίες πρέπει να συναρµολογούνται  πάντοτε κάθετα. 

• Μετά το τέλος της συναρµολόγησης γίνεται επανέλεγχος για να διασφαλισθεί 

ότι οι κοχλίες στις συνδέσεις έχουν συσφιχθεί σωστά. Έτσι κάθε εικοστός 

κοχλίας (ποσοστό 5%) ελέγχεται µε περαιτέρω σύσφιξη. Ο έλεγχος γίνεται µε 

επιβολή ροπής στρέψεως κατά 10% µεγαλύτερη από αυτήν της 

συναρµολογήσεως. Σηµαδεύεται η αρχική και η τελική θέση του προς 

σύσφιγξη κοχλία.  

 Αν η γωνία στροφής είναι µικρότερη των 60ο η σύσφιγξη θεωρείται 

ικανοποιητική, όταν η γωνία είναι µεγαλύτερη των 60ο αλλάζουµε τον κοχλία, 

για κάθε κοχλία ο οποίος δεν βρέθηκε σωστός ελέγχονται δύο επί πλέον 

κοχλίες στην ίδια σύνδεση. 

• Κατά την συναρµολόγηση µε ηλεκτροσυγκόλληση αυτές θα γίνονται σύµφωνα 

µε όλους τους κανόνες της Επιστήµης, Τέχνης και Τεχνικής, από έµπειρα και 

ειδικευµένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε µετάλλου. Οι συγκολλήσεις 

γίνονται δια προσθέσεως υλικού, µε  ηλεκτρικό  τόξο (βολταϊκό τόξο), όπου 

αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (3.500 ÷ 4.000οC) µε 

αποτέλεσµα την τήξη των ελασµάτων. Ανάλογα µε την διάµετρο του 

ηλεκτροδίου χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη ένταση ρεύµατος. Κατά την τήξη 

του ηλεκτροδίου ένα µέρος από το περίβληµα του ηλεκτροδίου δηµιουργεί 

έναν προστατευτικό φλοιό, στην επιφάνεια συγκολλήσεως, που ονοµάζεται 

σκουριά. Πριν την έναρξη της συγκολλήσεως πρέπει τα ελάσµατα να έχουν 

καθαρισθεί  από τυχόν σκουριά ή σκόνη ή λιπαρές ουσίες, γράσο, λάδι, 

υγρασία, αντιδιαβρωτική επικάλυψη και εν γένει ξένα σώµατα που είναι 

δυνατόν να επιδράσουν αρνητικά στην ποιότητα συγκολλήσεως. Μετά το 
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τέλος της συγκολλήσεως γίνεται αποµάκρυνση του στρώµατος σκουριάς που 

γίνεται µε ειδικά αιχµηρά σφυριά, µατσακόνια. Οι εκτελούµενες συνδέσεις 

(ραφές) είναι εξωρραφές. Οι εξωρραφές πρέπει να είναι συνεχείς στα άκρα 

των προς σύνδεση µελών και ίσες µε το 75% του πλάτους του στενότερου 

ελάσµατος. Το κενό µεταξύ εξωρραφών πρέπει να είναι µικρότερο από 200 

mm, ή 12 φορές το πάχος του λεπτότερου ελάσµατος. Οι εξωρραφές πρέπει 

να είναι αµφίπλευρες και να έχουν µήκος όσο αυτό προβλέπεται από την 

µελέτη εφαρµογής. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι πλήρους αντοχής 

πάχους ραφής ίσου µε το 85% του πάχους του λεπτότερου ελάσµατος. Οι 

συγκολλήσεις απαγορεύεται να γίνονται στο ύπαιθρο µε βροχή ή οµίχλη και σε 

περίπτωση θερµοκρασιών κάτω από 0οC. Τα προς συγκόλληση µε εξωρραφή 

τεµάχια οφείλουν να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή µη 

επιτρεπόµενης απόστασης (κενού) πάνω από 1,6 mm. Τα ηλεκτρόδια πρέπει 

να είναι απαλλαγµένα από υγρασία, ποιοτικώς κατάλληλα για τον τύπο 

ηλεκτροσυγκολλήσεως. 

• Τα άκρα και οι ακµές των στοιχείων και ελασµάτων γενικώς πρέπει να είναι 

γωνιασµένα και τροχισµένα, έστω και αν τούτο δεν έχει σηµασία για την 

αντοχή τους. ∆εν επιτρέπονται ανώµαλες από οξυγονοκοπή ακµές, γρέζια και 

γενικώς κακότεχνα τελειώµατα σε όλα τα στοιχεία  και ελάσµατα και σε όλες τις 

θέσεις. 

 

 

5. Επιφανειακή Προστασία στο Εργοστάσιο 

 

• Μετά την ετοιµασία των στοιχείων του έργου µέσα στο εργοστάσιο και προ της 

φορτώσεως, αυτά θα καθαρισθούν µε επιµέλεια και θα χρωµατισθούν. 

 Ο καθαρισµός και η βαφή θα γίνεται σύµφωνα µε όλους του κανόνες της 

Επιστήµης, Τέχνής και Τεχνικής, από έµπειρα και ειδικευµένα συνεργεία που 

διαθέτουν όλον τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, (συγκρότηµα 

αµµοβολής µε χρήση µεταλλικής άµµου και εργαλεία χειρός όπως 

συρµατόβουρτσες ή τριβίδια). 

• Η προετοιµασία της επιφανείας όλων των στοιχείων της µεταλλικής 

κατασκευής συνίσταται στην αποµάκρυνση όλων των ουσιών που θα 

µπορούσαν να επιδράσουν βλαβερά στο χρώµα ή να παρεµποδίσουν την 

συνάφειά του µε το µέταλλο π.χ. γρέζια κατεργασίας, διάβρωση, παλιές 

στρώσεις βαφής, γεµίσµατα της µεταλλικής επιφάνειας που έχουν χαλαρώσει 
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ή ραγίσει π.χ. στρώµα στόκου, γράσα, λάδια, καλαµίνα, πάστα 

ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

• Η αποσκωρίωση της επιφανείας θα γίνει µε αµµοβολή ή υδραµµοβολή για την 

απόκτηση µεταλλικής επιφάνειας. Κατά την εφαρµογή της αµµοβολής ή 

υδραµµοβολής πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης 

ούτως ώστε να αποφύγουµε µόλυνση των ήδη βαµµένων επιφανειών, καθώς 

και όλα τα µέτρα και οι κανόνες ασφαλείας. Αποσκωρίωση µε εργαλεία χειρός, 

συρµατόβουρτσες κλπ, επιτρέπεται µόνο στις θέσεις όπου δεν µπορεί να 

φθάσει ή να χρησιµοποιηθεί η αµµοβολή ή υδραµµοβολή, π.χ. δύσκολα 

σηµεία της επιφάνειας όπως πολύπλοκοι κόµβοι εισέχουσες γωνίες, κενά 

µεταξύ ελασµάτων. Κατά την αποσκωρίωση και καθαρισµό µπορεί να γίνει και 

χρήση κατάλληλου διαλυτικού. 

• Αµέσως µετά την αποσκωρίωση και καθαρισµό των επιφανειών και 

οπωσδήποτε την ίδια µέρα, οι εν λόγω επιφάνειες πρέπει να επικαλύπτονται 

µε ένα πρώτο προστατευτικό στρώµα, αστάρι ψευδαργύρου (rust primer)  

πάχους περίπου 75 µικρών.  Στην συνέχεια ακολουθεί βαφή 

πυροπροστασίας. Η εφαρµογή κάθε στρώσεως επί της αµέσως 

προηγούµενης πρέπει να γίνεται µετά από χρόνο επαρκή για το πλήρες 

στέγνωµα της προηγούµενης στρώσεως. 

             Η εφαρµογή της επικαλύψεως µε χρώµα πρέπει να είναι οµοιόµορφη και να 

µην αφήνει ατέλειες οποιασδήποτε µορφής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται στον καλό χρωµατισµό των δύσκολα προσπελάσιµων στοιχείων  όπως 

κόµβοι πολύπλοκοι, εισέχουσες γωνίες, κενά µεταξύ ελασµάτων κλπ. 

• Αχρωµάτιστα θα µείνουν µόνο εκείνα τα µέρη του σκελετού που θα 

ενσωµατωθούν µέσα σε σκυρόδεµα, όπως πχ οι κοχλίες αγκυρώσεως καθώς 

και οι επιφάνειες εκείνες που λειτουργούν σε τριβή µέσω προεντεταµένων 

κοχλιών υψηλής αντοχής. 

• ∆εν επιτρέπεται µετακίνηση ή φόρτωση  και µεταφορά κανενός έτοιµου 

χρωµατισµένου  στοιχείου, εάν τούτο δεν έχει στεγνώσει επαρκώς. 

• Μετά την ολοκλήρωση της ανεγέρσεως προβλέπεται και τελική βαφή, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 7 αυτών των προδιαγραφών. 

• Τα υλικά βαφής θα συµφωνούν µε τους κανονισµούς ποιότητας των DIN και 

θα γίνουν εκ των προτέρων γνωστά στον εργοδότη για έγκριση. Η ποιότητα 

των υλικών των χρωµάτων θα  είναι τέτοια ώστε να µη σχηµατίζονται στερεά 

καθιζήµατα στα µη χρησιµοποιούµενα  αρχικά δοχεία µέσα σε 6 µήνες από 

την ηµέρα παραγωγής τους . Αν κάτι τέτοιο συµβεί δεν χρησιµοποιούνται. 
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Στερεά θεωρούνται τα καθιζήµατα  όταν δεν µπορούν να διαλυθούν εντελώς 

και γρήγορα µε ανάδευση. 

• Τραυµατισµένες περιοχές βαφών λόγω µεταφοράς ή λόγω συναρµολογήσεως 

πρέπει να επισκευάζονται στο εργοτάξιο µε εργαλεία χειρός αµέσως µετά την 

άφιξη των µεταλλικών κατασκευών στο εργοτάξιο, καθώς επίσης και αµέσως 

µετά την συναρµολόγησή-τους στην οριστική τους θέση και πριν την τελική 

στρώση βαφής. 

• Η επικάλυψη όλων των µεταλλικών στοιχείων αστάρι και ακρυλική βαφή θα 

γίνουν µε ψεκασµό εκτός από τα δύσκολα σηµεία προσπελάσεως, όπως 

κόµβοι πολύπλοκοι, εισέχουσες γωνίες, κενά µεταξύ ελασµάτων όπου θα γίνει 

χρήση πινέλου. 

 

6. Επί τόπου ανέγερση 

 

• Τα επί µέρους στοιχεία του έργου θα συναρµολογηθούν µεταξύ τους µε 

κοχλίες συνδέσεως  σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης και κατασκευής, ή µε 

ηλεκτροσυγκολλήσεις.  

• Σε περιπτώσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων συνιστάται η χρήση προσωρινών 

κοχλιών ανεγέρσεως. 

• Κάθε στοιχείο του έργου θα τοποθετηθεί στη θέση του µε χαλαρή σύσφιξη των 

κοχλιών συνδέσεως ή ανεγέρσεως. Η πλήρης σύσφιξη ή η 

ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει αφού ελεγχθεί η ευθυγράµµιση, η επιπεδότητα 

και γενικά η σωστή και ακριβής τοποθέτηση όλων των επί µέρους στοιχείων 

του. 

• Κατά την διάρκεια της ανεγέρσεως των κυρίων στοιχείων, θα πρέπει να γίνεται 

προσωρινή εξασφάλιση των στοιχείων µε προσωρινά µέσα, όπως χιαστί 

ράβδους δικτυώσεως κ.α. ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα τους 

και να αποκλείεται ο κίνδυνος πλευρικής αστάθειας ή ακόµη και ανατροπής. 

• Τα παραπάνω προσωρινά µέσα ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται µόνον 

όταν ολοκληρωθεί η ανέγερση του αντίστοιχου τµήµατος του έργου και είναι 

βέβαιο ότι τούτο είναι ικανό αυτοτελώς να παραλάβει τις διάφορες δράσεις 

που πιθανώς θα ενεργήσουν επάνω του.  

• Εάν εξ’ άλλου κατά τη διάρκεια της ανεγέρσεως ενός κυρίου φορέως ο τρόπος 

ανυψώσεως του επιβάλλει στο στοιχείο αυτό φορτίσεις που προκαλούν 

διαφορετική  καταπόνηση των µελών του απ’ ότι είναι υπολογισµένο για την 

τελική του θέση, τότε πρέπει το στοιχείο τούτο να ελεγχθεί για την προσωρινή 
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αυτή καταπόνηση και να ενισχυθούν πιθανώς µε προσωρινά µέσα ορισµένα 

από τα µέλη του. Την ευθύνη για την σύνταξη, υποβολή και έγκριση προς τον 

εργοδότη (Υπηρεσία) της αντίστοιχης µελέτης έχει ο Κατασκευαστής. 

 

7. Επιφανειακή  προστασία στο Εργοτάξιο 

 

• Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανεγέρσεως των µεταλλικών φορέων  είναι 

πιθανό να προκληθούν τοπικές ζηµιές στο χρωµατισµό των στοιχείων  του, 

επιβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της ανεγέρσεως να επαναχρωµατισθούν 

όλα τα σηµεία αυτά, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η αρχική επιφάνεια 

προστασίας του χάλυβα. 

• Επίσης, πρέπει ταυτόχρονα να καλυφθούν µε αστάρι και χρώµα όλοι οι 

κοχλίες και τα άλλα µέσα συνδέσεων. 

• Έτσι αφού θα έχει αποκατασταθεί παντού η αρχική προστασία (αστάρι και µια 

στρώση χρώµατος), θα ακολουθήσει η τελική επιφανειακή προστασία µε µία 

τουλάχιστον στρώση χρώµατος, ακρυλικής βαφής συµβατού µε την αρχική 

βαφή πάχους 60 - 70 µικρών  και αποχρώσεως που θα εγκρίνει ο εργοδότης 

(Υπηρεσία). 

         Η τελική στρώση χρώµατος θα εφαρµοσθεί αφού προηγουµένως έχουν 

καθαρισθεί προσεκτικά οι επιφάνειες από σκόνη, ακαθαρσίες, υγρασία, λάδια, 

γράσα. 

 

 

8. Προστασία έναντι φωτιάς 

 

• Τα στοιχεία της µεταλλικής κατασκευής ελέγχονται έναντι πυρκαγιάς σύµφωνα 

µε τον ΕΝ 1993 Ευρωκώδικα 3 (ΕC-3) και προστατεύονται µε επάλειψη, βαφή 

µε χρώµατα ανθεκτικά σε φωτιά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης 

Πυροπροστασίας.  

        Τα υλικά αυτά προσφέρουν την κατά τους κανονισµούς ΕΝ 1993 και  

Ευρωκώδικα 3, (EC-3)  ασφαλή διάρκεια αντοχής  σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

9. ∆ιατµητικοί σύνδεσµοι σύµµικτων κατασκευών 

 

Οι συγκεκριµένοι σύνδεσµοι θα είναι λείοι (χωρίς σπείρωµα) µε κεφαλή ύψους 

/  διαµέτρου, κορµού / κεφαλής και πάχους κεφαλής αυτής που 
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προδιαγράφεται θα απαιτηθεί χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία και η 

επιφάνειά τους θα είναι απαλλαγµένη από χρωµατισµούς ή άλλες επαλείψεις, 

λίπη, χρώµατα, σκουριά και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα που µπορεί να 

εµποδίζουν την οµοιόµορφη επαφή µεταξύ των 2 στοιχείων ή να µειώσουν την 

ανάπτυξη τριβής ανάµεσά-τους. 

Η διάρκεια των συγκολλήσεων καθώς και η ισχύς του ρεύµατος θα 

καθορίζονται µε πειραµατικές συγκολλήσεις που θα γίνονται στο εργοστάσιο 

συγκολλήσεως των διατµητικών συνδέσµων. 

Η συγκόλληση των διατµητικών συνδέσµων θα γίνεται σε καθαρές χαλύβδινες 

επιφάνειες, απαλλαγµένες από νερά, υγρασία, λιπαρές ουσίες, γράσα, λάδια 

κλπ.  

Οι διατµητικοί σύνδεσµοι θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά τα 

οποία θα πιστοποιούν τα χαρακτηριστικά τους. 

 

10. Ανοχές 

 

• Ανοχές οπών / σχισµών 

 

* Ανοχές κανονικών οπών 

1 mm για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 

2 mm για κοχλίες Μ 16 έως Μ 24 

3 mm για κοχλίες µεγαλύτερους των Μ 27 

* Ανοχές υπερµεγεθών οπών 

            3 mm για κοχλίες Μ 12  

            4 mm για κοχλίες Μ 14 έως Μ 22 

            6 mm για κοχλίες Μ 24 

            8 mm για κοχλίες µεγαλύτερους των Μ 27 

 Οι υπερµεγέθεις οπές πρέπει να καλύπτονται µε δακτυλίους 

σκληρυµένου χάλυβα. 

 

• Oι οπές για κοχλίες αγκυρώσεως µπορούν να είναι υπερµεγέθεις και 

επικαλύπτονται υποχρεωτικά µε ελάσµατα επαρκών διαστάσεων και 

πάχους. 

 

*  ∆ιαστάσεις βραχέων σχισµών 

 

             (d+1) mm επί  (d+4) mm για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 
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             (d+2) mm επί  (d+6) mm για κοχλίες Μ 16 έως Μ 22 

             (d+2) mm επί  (d+8) mm για κοχλίες Μ 24 

            (d+3) mm επί (d+10) mm για κοχλίες µεγαλύτερους του Μ 27 

 

•  ∆ιαστάσεις επιµήκων σχισµών 

 

             (d+1) mm επί  2,5Χd για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 

             (d+2) mm επί  2,5Χd για κοχλίες Μ 16 έως Μ 24 

              (d+3) mm επί  2,5Χd για κοχλίες µεγαλύτερους του  Μ 27 

 

 

• Ανοχή επιφανειών επαφής 

 

 2 mm όταν χρησιµοποιούνται κοινοί κοχλίες 

          1 mm όταν χρησιµοποιούνται προεντεταµένοι κοχλίες 

 

• Ανοχές κατά την ανέγερση 

 

  - Αποκλίσεις αποστάσεως µεταξύ γειτονικών στύλων       ±±±± 5 mm 

          - Κλίση υποστυλώµατος πολυώροφου κτιρίου µεταξύ  

              δύο διαδοχικών σταθµών           0,002 h  

 - Απόκλιση της θέσεως υποστυλώµατος πολυωρόφου κτιρίου σε κάθε 

στάθµη ορόφου από τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από την 

προβλεπόµενη θέση έδρασης.                     0,0035 Σh/h 

- Κλίση υποστυλώµατος µονώροφου κτιρίου (χωρίς γερανογέφυρα που 

δεν ανήκει σε πλαίσιο)                                        0,0035 h 

         - Κλίση υποστυλώµατος που ανήκει σε πλαίσιο (χωρίς γερανογέφυρα)        

 µέση τιµή      0,002 h              

 µεµονωµένη τιµή 0,010 h 

όπου: h   : το ύψος του ορόφου ή υποστυλώµατος 

Σh  : το συνολικό ύψος από την βάση µέχρι την εξεταζόµενη 

στάθµη ορόφου. 

n  : ο αριθµός ορόφων από την βάση µέχρι την εξεταζόµενη 

στάθµη ορόφου. 

 

• Ανοχές ευθυγράµµισης 
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- Ευθυγράµµιση υποστυλωµάτων, ή άλλων µελών υπό θλίψη, µεταξύ σηµείων που 

στηρίζονται πλευρικά µετά το πέρας της ανέγερσης :   0,001 L γενικά ,    0,002 L 

για κοιλοδοκούς.  

-  Ευθυγράµµιση του θλιβόµενου πέλµατος δοκού σε σχέση µε τον ασθενή άξονα,   

µεταξύ σηµείων που στηρίζονται πλευρικά µετά το τέλος της ανέγερσης :  0,001 L 

γενικά,  0,002 L  για κοιλοδοκούς  

όπου : L το µήκος µεταξύ σηµείων πλευρικής στήριξης 

 

• Αντοχή κοχλιών αγκύρωσης 

 

- για πλήρεις  εγκιβωτισµένους κοχλίες αγκύρωσης,  

   ανοχή µεταξύ των κέντρων των κοχλιών                       ± 5  mm 

- για κοχλίες εντός περιβληµάτων, ανοχή µεταξύ  

   κέντρων περιβληµάτων                                                           ± 10 mm 

 

 

11. Ποιοτικός έλεγχος 
 

∆οµικός χάλυβας 
 
 Ο δοµικός χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί στο παρόν έργο θα είναι 

κατηγορίας Fe 360 σύµφωνα µε ΕΝ 10025 µε ονοµαστικές τιµές αντοχής τις 

παρακάτω  

 

 - για πάχος στοιχείου t < 40 mm 

 • Αντοχή διαρροής    fv = 235 N/mm2 

• Εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fu = 360 N/mm2 

  

- για πάχος στοιχείου από 40 ÷ 100 mm 

• Αντοχή διαρροής    fv = 215 N/mm2 

• Εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fu = 340 N/mm2 

 

Οι τιµές των ελαστικών χαρακτηριστικών του υλικού είναι :  

  

• Μέτρο ελαστικότητας     Ε = 210.000 Ν/mm2 

• Μέτρο διατµήσεως    G=E/2 (1-v) 
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• Λόγος Poisson      v=0.3 

• Συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολήςα=12x10-6 ανά οC 

• Πυκνότητα      ρ=7850 g/m3 

 

  Το υλικό πρέπει να έχει επαρκή σκληρότητα θραύσεως ώστε να αποφεύγεται 

ψαθυρή θραύση στην χαµηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας που αναµένεται 

να συµβεί στην διάρκεια της επιδιωκόµενης ζωής του δοµήµατος. 

  

Τα χαρακτηριστικά αυτά των υλικών θα πιστοποιούνται από αντίστοιχα 

πιστοποιητικά Ελληνικών ή ξένων εργαστηρίων, ή από πειραµατικές µετρήσεις 

αναγνωρισµένων εργαστηρίων τα οποία  συντάσσουν αντίστοιχες τεχνικές 

εκθέσεις ελέγχου. 

 

Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 

  

      Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που χρησιµοποιούνται είναι: 

        -  υψηλής αντοχής  8.8 και 10.9. 

  - προεντεταµένοι 10.9, HV 

 Οι ονοµαστικές τιµές των κοχλιών είναι: 

      Για  κοχλίες 8.8 

         - αντοχή διαρροής    fvh =   640 N/mm2 

   - εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fub =   800 N/mm2 

        Για  κοχλίες 10.9 

   - αντοχή διαρροής    fvh =   900 N/mm2 

   - εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fub = 1000 N/mm2 

  

      Τα χαρακτηριστικά αυτά των υλικών θα πιστοποιούνται από αντίστοιχα 

πιστοποιητικά Ελληνικών ή ξένων εργαστηρίων, ή από πειραµατικές µετρήσεις 

αναγνωρισµένων εργαστηρίων τα οποία  συντάσσουν αντίστοιχες τεχνικές 

εκθέσεις ελέγχου. 

 

 O εργοταξιακός έλεγχος συνίσταται στο επανέλεγχο κοχλιών σε ποσοστό 5% 

οι οποίοι ελέγχονται µε περαιτέρω σύσφιξη. Ο έλεγχος γίνεται µε επιβολή 

ροπής στρέψεως κατά 10% µεγαλύτερη απ’ αυτή που προβλέπεται. 

Σηµαδεύεται η αρχική και η τελική θέση του προς σύσφιγξη κοχλία. Αν η γωνία 

στροφής είναι µικρότερη των 60ο η σύσφιγξη θεωρείται ικανοποιητική. Όταν η 
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γωνία στροφής είναι µεγαλύτερη των 60ο  γίνεται αλλαγή κοχλία. Για κάθε 

κοχλία ο οποίος δεν βρέθηκε σωστός ελέγχονται και δύο επί πλέον κοχλίες 

στην ίδια σύνδεση. 

  

Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

   

         Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται µε βασικά ηλεκτρόδια µε περίβληµα, 

τύπου Kb (ασβεστοβασικός), ενώ η πειραµατικές δοκιµές ελέγχου της 

ποιότητας των συγκολλήσεων καθορίζονται από τα ακόλουθα DIN: 

DIN 50120:πειράµατα εφελκυσµού  εσωρραφές συγκολλούµενες µε τήξη. 

DIN 50126:πειράµατα εφελκυσµού σε εξωρραφές 

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

Για τους ελέγχους αυτούς συντάσσονται αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου 

συγκολλήσεως. 

 

 Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται οπτικά επί πλέον και σε ποσοστό 

5% θα γίνεται έλεγχος µε διεισδυτικά υγρά µε την βοήθεια των οποίων γίνεται 

αποκάλυψη λεπτότατων ρωγµών. 

 

 Επίσης ενδέχεται να γίνει και έλεγχος µε υπέρηχους για την εξακρίβωση 

υπάρξεως τυχόν ρωγµών, εγκλωβισµό ξένων σωµάτων καθώς και κενών. Ο 

έλεγχος γίνεται σε εργαστήρια που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

 

∆ιατµητικοί σύνδεσµοι 

 

 Ο έλεγχος των διατµητικών συνδέσµων θα γίνεται οπτικά ούτως ώστε αυτοί να 

είναι απαλλαγµένοι από χρωµατισµούς ή άλλες επαλείψεις, λίπη, χρώµατα, 

σκουριά και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα που µπορεί να εµποδίσουν την 

οµοιόµορφη επαφή µεταξύ των 2 στοιχείων ή να µειώσουν την ανάπτυξη 

τριβής ανάµεσά-τους. 

Η ποιότητα των συγκολλήσεων των διατµητικών συνδέσµων θα ελέγχεται 

οπτικά. Ιδιαίτερη προσοχή δε θα δίνεται στην ραφή των διατµητικών 

συνδέσµων. 

∆ιατµητικοί σύνδεσµοι µε εµφανή ελαττώµατα συγκολλήσεως θα 

απορρίπτονται. 
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Εκτός από τον οπτικό έλεγχο των συγκολλήσεων των διατµητικών συνδέσµων 

θα γίνεται και επιπλέον έλεγχος σε ποσοστό 5% των διατµητικών συνδέσµων 

που έχουν τοποθετηθεί ως εξής: 

- Συγκόλληση των διατµητικών συνδέσµων. 

- Στην συνέχεια µε µηχανικό τρόπο (σφύρα) γίνεται µετατόπιση της κεφαλής 

του διατµητικού ήλου κατά το ένα τέταρτο του ύψους του. 

-Στην συνέχεια γίνεται οπτικός έλεγχος για την εµφάνιση ρηγµατώσεων τόσο 

στην συγκόλληση όσο και στο σώµα του συνδέσµου. 

- ∆ιατµητικοί σύνδεσµοι που εµφανίζουν ρηγµατώσεις θα απορρίπτονται και θα 

ελέγχονται άλλοι δύο σε γειτονική περιοχή. 

- ∆ιατµητικοί σύνδεσµοι που ικανοποιούν αυτό τον όρο θα παραµένουν στην 

παραµορφωµένη κατάσταση. 

 

Προσωπικό 

  

      Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, 

Τέχνης και Τεχνικής, από έµπειρα και ειδικευµένα συνεργεία που διαθέτουν 

όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, κατάλληλο για την επεξεργασία 

κάθε µετάλλου, καθώς και µε όλα τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας 

εργαζοµένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες  προσδέσεως και 

συγκρατήσεως, σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή 

ασφαλείας ύψους), µηχανικά µέσα, εργαλεία καθώς και λοιπό βοηθητικό 

εξοπλισµό. 

  Ο έλεγχος ικανότητας του συγκολλητού καθορίζεται από το DIN 8560. 
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Κεφάλαιο 16 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

16.1 Γενικά 

 

16.1.1 Οι επιφάνειες των δοµικών στοιχείων του έργου είτε εξωτερικές είτε 

εσωτερικές, οι οποίες δεν επενδύονται θα χρωµατισθούν σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

16.1.2 Στις προδιαγραφές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι χρωµατισµοί προϊόντων 

που εκτελούνται στο εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. ανοδιώσεις, 

ηλεκτροστατικοί χρωµατισµοί κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους 

κατασκευαστές στον Κύριο του Έργου όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και 

δείγµατα για τυχόν ελέγχους και η άδεια παρακολούθησης των εργασιών στο 

εργοστάσιο. Για τα τελειώµατα αυτά ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για 

οποιοδήποτε ελάττωµα, ατέλεια ή αστοχία διαπιστωθεί εκ των υστέρων από τον 

Κύριο του Έργου. 

 

16.2 Πρότυπα – Κανονισµοί 

Ισχύουν τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ και Τα αναφερόµενα άρθρα του ΑΤΟΕ. 

 

16.3 Υλικά 

16.3.1 Όλα τα υλικά χρωµατισµών (χρώµατα, αστάρια, βερνίκια κλπ.) θα είναι 

αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 

στις περιγραφόµενες εργασίες. 

16.3.2 Θα πρέπει να προέρχονται εάν είναι δυνατόν από τον ίδιο κατασκευαστή ο 

οποίος θα να είναι αναγνωρισµένο εργοστάσιο παραγωγής. 

16.3.3 Τα χρώµατα θα αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στο πλύσιµο µε 

απορρυπαντικά και οι αποχρώσεις θα παραµένουν σταθερές στο χρόνο και το 

φυσικό ή τεχνητό φως. 

16.3.4 Όλα τα υλικά θα  προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα σε σφραγισµένα 

δοχεία και σηµασµένα (ετικέτες) µε το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο του 

χρώµατος και τον κωδικό της σύνθεσης του, την χρήση του, τον διαλύτη του, την 

ηµεροµηνία παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης του και θα αποθηκεύονται σε 

χώρους µε κατάλληλες συνθήκες. 

16.3.5 Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί ή έχουν λήξει θα αποµακρύνονται 

αµέσως από το έργο.  

 

16.4 Εργασίες χρωµατισµών 
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16.4.1 Γενικά 

Οι εργασίες θα προγραµµατισθούν µε την σειρά που εξασφαλίζει τις καλύτερες 

συνθήκες εφαρµογής και έχοντας υπόψη την τυχόν ανάγκη θέρµανσης και ξήρανσης 

των χώρων, µε µέσα που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό από τον ανάδοχο χωρίς 

επιβάρυνση του Εργοδότη. 

Όπου απαιτείται τα διαδοχικά στρώµατα χρωµατισµών θα έχουν διαφορετική 

απόχρωση για να διευκολύνεται ο έλεγχος. ∆εν θα χρωµατίζονται προηγούµενες 

εργασίες, εάν αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από τον Κύριο του Έργου. 

 

16.4.2 Προεργασίες. 

Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών : 

 

• Θα προστατεύονται όλα τα δοµικά στοιχεία  και οι επιφάνειες που δεν θα 

χρωµατισθούν (ηχοαπορροφητικές πλάκες, στοιχεία διακοσµητικών 

επενδύσεων, τελειωµάτων δαπέδων κ.λπ.). Θα προστατεύονται ή εάν 

χρειασθεί θα αφαιρούνται και τα εξαρτήµατα εξοπλισµού (διακοπτών, 

χειρολαβών, συσκευών, κ.λπ.) που θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή 

που η επιφάνειά τους είναι ήδη τελειωµένη. 

• Θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός των χώρων που 

χρωµατίζονται και θα ελέγχεται η υγρασία των χώρων και αν απαιτείται των 

επιφανειών που θα χρωµατισθούν. 

• Θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα ικριώµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του σχετικού κεφαλαίου. 

 

 

16.4.3 Εργασία. 

 

16.4.3.1 Προετοιµασία των επιφανειών: 

Οι προς χρωµατισµό επιφάνειες θα καθαρίζονται από σκόνη, θα αφαιρούνται τα 

σαθρά τµήµατα, τα λάδια, άλατα και λοιπά επιβλαβή σώµατα. 

Οι επιφάνειες θα ξύσιµο, θα τρίβονται και θα λειαίνονται µε κατάλληλα µέσα, χωρίς 

να αλλοιωθεί η εµφάνισή τους (γωνίες, εξοχές, εσοχές, σκοτίες κ.λπ.). 

Τα καρφιά, οι βίδες και τα άλλα στοιχεία στήριξης θα ουδετεροποιούνται µε 

κατάλληλα αστάρια και αντισκωριακά και θα γίνεται στοκάρισµα των οπών και των 

άλλων ιχνών. 
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16.4.3.2 Προετοιµασία υλικών χρωµατισµού: 

Ολα τα υλικά χρωµατισµών πριν χρησιµοποιηθούν θα αναµιγνύονται, αραιώνονται 

κ.λπ. µε τους κατάλληλους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά 

και µε προσοχή, ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιµότητα, οµοιογένεια, 

πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιµοποιούνται µέσα στον χρόνο που συνιστά ο 

κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. 

 

Θα απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, 

καθώς και κατάλοιπων χρωµάτων για την δηµιουργία νέων. 

 

Όταν το χρώµα παρασκευάζεται από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο η 

παρασκευαζόµενη ποσότης θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται. 

 

16.4.3.3 Εργασίες χρωµατισµών : 

Η µέθοδος εφαρµογής των χρωµάτων θα η συνιστώµενη από τον κατασκευαστή, θα 

αποδίδει οµοιογενή, οµοιόχρωµη και χωρίς νερά επιφάνεια, µε πάχος χρώµατος το 

κατά περίπτωση συνιστώµενο. 

 

Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη 

από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες, 

ξερούς ή µε πολύ ρετσίνι ρόζους κ.λπ.) ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και 

καθαρισµό της. 

 

Κάθε επόµενη στρώση θα εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούµενη, 

έχει υποστεί την 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 ελαφρά µικρότερης. 

Αποκλείεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη 

πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

 

Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, ‘’µπιµπίκια’’, συρρικνώσεις, σκασίµατα και γενικά κάθε 

είδους σηµάδια θα αποκαθίστανται αµέσως. 

Οι τελικοί χρωµατισµοί θα είναι οµοιογενείς, λείοι και θα έχουν την ίδια απόχρωση. 

 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

145

Για την τήρηση της εγκεκριµένης χρωµατικής µελέτης του έργου στις τελικές 

αποχρώσεις θα κατασκευάζονται τα απαιτούµενα προς έγκριση δείγµατα 

τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την έναρξη των χρωµατισµών. 

 

16.4.3.4 Προφυλάξεις : 

∆εν θα γίνονται χρωµατισµοί γενικά κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως: 

 

• αερόφερτη σκόνη και λοιπά σωµατίδια  

• σχετική υγρασία µεγαλύτερη από 80%   

• πολύ κρύες ή πολύ υγρές επιφάνειες 

• ανεπαρκή φωτισµό και αερισµό χώρων, εκτός αν έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών. 

• Τελειωµένες επιφάνειες θα προστατεύονται από “πιτσιλίσµατα”, χτυπήµατα 

κ.λπ., µέχρις ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση.  

• Επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορά ή ατέλεια θα ξαναχρωµατίζονται. 

• Θα απαγορεύεται η χρήση χρωµάτων που κατά την διάρκεια της εφαρµογής 

τους είναι τοξικά ή απαιτούν την χρήση τοξικών διαλυτών ή παράγουν 

επικίνδυνα πτητικά αέρια στο εσωτερικό του κτιρίου. Για ειδικούς 

χρωµατισµούς, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρωµατισµού, θα 

λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. 

• Στις χρωµατιζόµενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη 

“ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΑ” και εάν παραστεί ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς 

µε κατάλληλα εµπόδια. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για την ασφάλεια του 

προσωπικού και του έργου.  

 

 

16.4.3.5 Απορριπτέοι χρωµατισµοί : 

• Οι χρωµατισµοί είναι ελαττωµατικοί και θεωρούνται απορριπτέοι όταν: 

• Οι πάσης φύσεως επιδιορθώσεις (στοκαρίσµατα, µερεµετίσµατα κλπ.) 

διακρίνονται έστω και αµυδρώς. 

• Ο χρωµατισµός είναι διαφανείς (φαγκρίζει) και διακρίνονται τα 

τελευταία προ του τελικού χρωµατισµού χέρια. 

• Η τελική επιφάνεια δεν είναι απολύτως οµοιόµορφος, οµοιόχρωµος, 

επίπεδος κλπ. 
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• Στην τελειωµένη επιφάνεια παρουσιασθούν φθορές, τριχιάσµατα, 

ξεκολλήµατα, ζαρώµατα, φουσκάλες, κλπ. 

• ∆ιακρίνονται οι ενώσεις του χρώµατος των διαφόρων τµηµάτων µίας 

επιφανείας. 

• ∆ιακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου. 

 

 

16.4.3.6 Μετά το τέλος των χρωµατισµών : 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εις τον Κύριο του Έργου, εφόσον 

τούτο του ζητηθεί, ικανή ποσότητα από κάθε είδος χρώµατος χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. Η παράδοση θα γίνει σε καινούργια κατάλληλα δοχεία 

αεροστεγώς σφραγισµένα. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά το τέλος των εργασιών, όλα τα 

εργαλεία, τα ικριώµατα, τα εναποµείναντα χρώµατα και τα άχρηστα υλικά. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαρίσει µε κατάλληλα µέσα που δεν 

προξενούν φθορά, όλες τις τυχόν λερωµένες επιφάνειες ή δοµικά στοιχεία 

(δάπεδα, υαλοπίνακες, τοίχους, είδη υγιεινής, µεταλλικά εξαρτήµατα κλπ.). 

Όσα από αυτά δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση θα 

αντικατασταθούν µε άλλα καινούργια και όµοια µε δαπάνες και φροντίδα του 

αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί και εάν χρειασθεί να 

επισκευάζει τις εργασίες χρωµατισµών κλπ. µέχρι την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

 

16.5 Υλικά και τρόποι εκτέλεσης των εργασιών χρωµατισµών. 

 

16.5.1 Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών σε δύο στρώσεις χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα, επάνω σε επιφάνειες επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων. 

 

Θα χρησιµοποιείται 100% ακρυλικό πλαστικό χρώµα εξωτερικής χρήσης, για 

επιφάνειας µατ, κατάλληλο για βαφή αλκαλικών επιφανειών (όπως σκυρόδεµα, 

επίχρισµα), µε εξαιρετική αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µε µεγάλη 

λευκότητα και καλυπτικότητα, που αδιαβροχοποιεί και “αναπνέει”, µε ισχυρή 

πρόσφυση και µεγάλη διάρκεια ζωής, µε ειδικό βάρος 1,47 έως 1,49 gr/cm3 ανάλογα 

µε την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523), µε ιξώδες 11 - 14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 
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οC.) και pH 8,5 - 10 (DIN 19261), που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιµασία των 

επιφανειών και την πλήρη εφαρµογή. 

 

Προετοιµασία των επιφανειών: 

• Θα προηγηθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της επιπεδότητας των 

επιφανειών και των λοιπών τυχόν ανωµαλιών µε κατάλληλο (αποδεδειγµένα) 

για κάθε περίπτωση επισκευαστικό κονίαµα, ώστε να µην υπάρχουν 

ελαττώµατα µετά τον χρωµατισµό. 

 

• Θα ακολουθήσει καλός καθαρισµός των επιφανειών από τυχόν κακής 

συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα και όπου απαιτείται στοκάρισµα, αυτό 

θα γίνεται µε την χρήση ακρυλικού στόκου νερού, που στεγνώνει γρήγορα 

χωρίς να “σκάει” και που τρίβεται εύκολα, που θα εφαρµοσθεί χωρίς αραίωση 

µε σπάτουλα και µε κατάλληλο τρίψιµο µε ανάλογο γυαλόχαρτο ώστε να 

επιτευχθεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια που δεν θα διακρίνεται εύκολα από 

την υπόλοιπη. 

 

• Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες µε µία στρώση διαφανούς 

αδιάβροχου ακρυλικού υποστρώµατος διαλύτου ακρυλικό υπόστρωµα 

διαλύτου µε ειδικό βάρος ~ 0,82  gr/cm3 “EΛOT 523”, µε ιξώδες ~ 18 sec. 

“FC4, 25 οC”) αραιωµένη έως 100% µε διαλυτικό πινέλου. 

 

• Εφαρµογή χρωµατισµού 

 

• Μετά την προετοιµασία των επιφανειών θα εφαρµοσθεί ο χρωµατισµός, στην 

επιθυµητή απόχρωση, µε ακρυλικό (100%) πλαστικό χρώµα, µε αραίωση 5 - 

10% µε νερό και µε κατανάλωση 7 - 9 m2/kg σε κάθε στρώση (ανάλογα µε 

την επιφάνεια), που θα περαστούν µε ρολό ή πινέλο ή µε πιστόλι airless, 

όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του χρώµατος, µέχρι την επίτευξη οµοιόµορφης και 

οµοιόχρωµης επιφάνειας, χωρίς νερά. 

 

16.5.2 Εσωτερικοί χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων, χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα (πλαστικά επί τοίχου), µε πλαστικό χρώµα. 
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Θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στα άρθρα 7081γ, 7084 και 7785 του ΑΤΟΕ, µε 

χρήση πλαστικού χρώµατος, που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001. 

 

16.5.3 Εσωτερικοί χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων, µετά από 

προηγούµενο σπατουλάρισµα (σπατουλαριστοί), µε πλαστικό χρώµα. 

Θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στα άρθρα 7081δ, 7083, 7084 και 7786 του 

ΑΤΟΕ, µε χρήση πλαστικού χρώµατος, που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 

 

16.5.4 Χρωµατισµοί, επάνω σε επιφάνειες γυψοσανίδων. 

Θα χρησιµοποιείται 100% ακρυλικό πλαστικό χρώµα εσωτερικής χρήσης, για 

επιφάνειας µατ, µε εξαιρετική αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µε µεγάλη 

λευκότητα και καλυπτικότητα, που αδιαβροχοποιεί και “αναπνέει”, µε ισχυρή 

πρόσφυση και µεγάλη διάρκεια ζωής, που χρωµατίζεται σε απεριόριστο αριθµό 

αποχρώσεων µε το σύστηµα χρωµοσυνθέσεις, µε ειδικό βάρος 1,47 έως 1,49 gr/cm3 

ανάλογα µε την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523), µε ιξώδες 11 - 14 ps (ROTOTHINNER DIN 

51550, 25 οC.) και pH 8,5 - 10 (DIN 19261), που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό 

ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες για την 

προετοιµασία των επιφανειών και την πλήρη εφαρµογή. 

 

Προετοιµασία των επιφανειών: 

• Αρχικά θα γίνει ειδική προετοιµασία για την προστασία των εξεχουσών 

γωνιών των απολήξεων των τοίχων ή των οροφών µε ελαφρό στρογγύλεµα 

των ακµών (σπάσιµο των γωνιών) που γίνεται µε τρίψιµο µε λειαντικό χαρτί 

δαπέδων (πατόχαρτο) και εµποτισµός µέχρι κορεσµού των ακµών των 

γυψοσανίδων κ.λπ., µε βερνίκι πολυουρεθάνης µονοµερές αραιωµένο µε 

προσθήκη 25% συνθετικού ή φυσικού νεφτιού και καθάρισµα µε βούρτσα. 

 

• Θα ακολουθήσει καλός καθαρισµός των επιφανειών και όπου απαιτείται 

στοκάρισµα, που θα γίνεται µε την χρήση ακρυλικού στόκου νερού, που 

στεγνώνει γρήγορα χωρίς να “σκάει” και που τρίβεται εύκολα, που θα 

εφαρµοσθεί χωρίς αραίωση µε σπάτουλα και µε κατάλληλο τρίψιµο µε 

ανάλογο γυαλόχαρτο ώστε να επιτευχθεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια που 

δεν θα διακρίνεται εύκολα από την υπόλοιπη. 
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• Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες µε µία στρώση διαφανούς 

αδιάβροχου ακρυλικού υποστρώµατος διαλύτου (ακρυλικό υπόστρωµα 

διαλύτου µε ειδικό βάρος ~ 0,82  gr/cm3 “EΛOT 523”, µε ιξώδες ~ 18 sec. 

“FC4, 25 οC”) αραιωµένη έως 100% µε διαλυτικό πινέλου. 

 

Εφαρµογή χρωµατισµού: 

Μετά την προετοιµασία των επιφανειών θα εφαρµοσθεί ο χρωµατισµός, στην 

επιθυµητή απόχρωση, µε ακρυλικό (100%) πλαστικό χρώµα, µε αραίωση 5 - 10% µε 

νερό και µε κατανάλωση 7 m2/kg περίπου σε κάθε στρώση, που θα περαστούν µε 

ρολό ή πινέλο ή µε πιστόλι airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως 

συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώµατος, µέχρι την επίτευξη οµοιόµορφης 

και οµοιόχρωµης επιφάνειας, χωρίς νερά. 

 

16.5.5 Xρωµατισµοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών µε ντουκόχρωµα, χωρίς 

προηγούµενο  σπατουλάρισµα 

Θα προετοιµάζεται η επιφάνεια (ξύσιµο και καθάρισµα των επιφανειών µε ψήκτρα και 

σµυριδόπανο, µε προηγούµενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών µε ειδικό 

διαλυτικό σκουριάς), θα γίνονται δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής µε θιξοτροπικό 

µίνιο (σύµφωνα µε την αντίστοιχη περιγραφή που προηγήθηκε), µε προηγούµενη 

επάλειψη των τυχόν γαλβανισµένων επιφανειών µε ειδικό προστατευτικό 

υπόστρωµα WASH PRIMER (σύµφωνα µε την αντίστοιχη περιγραφή που 

προηγήθηκε), στοκάρισµα όπου απαιτείται µε σιδηρόστοκο, επιµεληµένο τρίψιµο  µε 

γυαλόχαρτο και καθάρισµα, τρίτη στρώση µε αστάρι σιδήρου (σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη περιγραφή που προηγήθηκε) αλλά σε µία στρώση και δύο στρώσεις µε 

πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώµατος (βερνικοχρώµατος από συνθετικές ρητίνες) της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ, που θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001). 

 

 

16.5.6 Xρωµατισµοί σπατουλαριστοί, κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών, µε 

ντουκόχρωµα  

Θα προετοιµάζεται η επιφάνεια (ξύσιµο και καθάρισµα των επιφανειών µε ψήκτρα και 

σµυριδόπανο, µε προηγούµενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών µε ειδικό 

διαλυτικό σκουριάς), θα γίνονται δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής µε θιξοτροπικό 

µίνιο (σύµφωνα µε την αντίστοιχη περιγραφή που προηγήθηκε), µε προηγούµενη 

επάλειψη των τυχόν γαλβανισµένων επιφανειών µε ειδικό προστατευτικό 

υπόστρωµα WASH PRIMER (σύµφωνα µε την αντίστοιχη περιγραφή που 
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προηγήθηκε), σπατουλάρισµα µε ντουκόστοκο, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο 

ψιλοστοκάρισµα, ξανά τρίψιµο, µία στρώση µε αστάρι σιδήρου (σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη περιγραφή που προηγήθηκε, αλλά σε µία στρώση) και δύο στρώσεις, µε 

πινέλο ή πιστόλι, ντουκοχρώµατος (βερνικοχρώµατος από συνθετικές ρητίνες), , που 

θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001). 

 

16.5.7 Προπαρασκευαστικό υπόστρωµα για γαλβανισµένες µεταλλικές επιφάνειες 

(WASH PRIMER) 

Θα χρησιµοποιείται υλικό δύο συστατικών (Α και Β), που µετά την ανάµιξη ξηραίνεται 

στον αέρα, κίτρινης απόχρωσης και µατ ηµιδιαφανούς εµφάνισης, που συνοδεύεται 

µε πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σε στρώση µε πάχος ξηρού υµένα 

8 µικρά και µε θεωρητική καλυπτικότητα 80 gr/m2, δηλαδή µε υλικό του πάρα πάνω 

τύπου, που προκύπτει από συνδυασµό (ανάµιξη) βινυλικής ρητίνης µε αντισκωριακά 

πιγµέντα και από σχέση ανάµιξης 100 : 25 κατά όγκο και βάρος (συστατικό Α προς 

συστατικό Β), που έχει χρόνο ζωής µετά την ανάµιξη 8 ώρες σε 20ο C, µε εφαρµογή 

όπως περιγράφεται στην συνέχεια και σύµφωνα µε το Σουηδικό πρότυπο SIS 055 

900 - 1967. 

 

Προετοιµασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιµάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται µε µηχανικά µέσα 

(αερόβουρτσα ή συρµατόβουρτσα) από ξένα σώµατα, θα λειαίνεται µε κατάλληλο 

γυαλόχαρτο, θα απολυµαίνεται µε white spirit ή µε παρόµοιο διαλυτικό και θα 

σκουπίζεται. 

 

Eφαρµογή: 

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας, τα δύο συστατικά θα αναµειγνύονται και θα 

αναδεύονται καλά, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σχέση και της οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής, µέχρι την πλήρη οµογενοποίηση. 

 

Μετά την οµογενοποίηση θα εφαρµόζεται όπως έχει, χωρίς αραίωση, µε πιστόλι 

κοινό ή airless και σε στρώση µε πάχος ξηρού υµένα 8 µικρά και µε θεωρητική 

καλυπτικότητα 80 gr/m2. 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον χρόνο ζωής του µείγµατος. 
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16.5.8 ∆ιπλή διάστρωση µε αντισκωριακό µίνιο συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης, για 

σιδερένιες επιφάνειες 

Θα χρησιµοποιείται αντισκωριακό µίνιο συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης (“πλούσιο” 

σε µίνιο µολύβδου), για σιδερένιες επιφάνειες, σε πορτοκαλί απόχρωση του µινίου, 

µε ειδικό βάρος ~ 2,35 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), µε ιξώδες 12 - 15 ps (ROTOTHINNER 

DIN 51550, 25 οC.), που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιµασία των επιφανειών και 

την πλήρη εφαρµογή. 

 

Προετοιµασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιµάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται µε µηχανικά µέσα 

(αερόβουρτσα ή συρµατόβουρτσα), θα λειαίνεται µε κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου 

απαιτείται θα επαλείφεται µε ειδικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται. 

 

Eφαρµογή: 

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια µε συνολική 

απόδοση περίπου 3 m2/ 1 kg. 

Σε περίπτωση που η εφαρµογή γίνει µε πινέλο θα περνιέται όπως έχει (χωρίς 

αραίωση) και σε περίπτωση που η εφαρµογή γίνει µε πιστόλι θα αραιώνεται µε 

διαλυτικό πιστολιού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

 

16.5.9 ∆ιπλή διάστρωση µε αστάρι µετάλλων (αλκυδικό υπόστρωµα 

βερνικοχρωµάτων) 

Θα χρησιµοποιείται  αστάρι µετάλλων (αλκυδικό υπόστρωµα βερνικοχρωµάτων), σε 

λευκή απόχρωση, µε ειδικό βάρος ~ 1,63 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), µε ιξώδες 8,5 - 9,5 ps 

(ROTOTHINNER DIN 51550, 25 οC.), που συνοδεύεται µε πιστοποιητικό ποιότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιµασία των 

επιφανειών και την πλήρη εφαρµογή. 

 

Προετοιµασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιµάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται µε µηχανικά µέσα 

(αερόβουρτσα ή συρµατόβουρτσα), θα λειαίνεται µε κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου 

απαιτείται θα επαλείφεται µε ειδικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται. 

 

Eφαρµογή: 
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Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια µε συνολική 

απόδοση περίπου 6 m2/ 1 kg. 

 

Σε περίπτωση που η εφαρµογή γίνει µε ρολό ή πινέλο θα αραιώνεται 10 - 15% µε 

διαλυτικό πινέλου και σε περίπτωση που η εφαρµογή γίνει µε πιστόλι θα αραιώνεται 

20 - 25% µε διαλυτικό πιστολιού ή µε ισοδύναµα, για κάθε περίπτωση, διαλυτικά, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

 

16.5.10 Βερνίκωµα κάθε είδους ξύλινων επιφανειών (πλην δαπέδων) 

Θα γίνεται µε δύο στρώσεις διάφανων ειδικών βερνικιών πολυουρεθάνης νερού 

(οικολογικά βερνίκια), (σατινέ), που συνοδεύονται µε πιστοποιητικό ποιότητας SS ΕΝ 

ISO 9003, µε πλήρη εφαρµογή των προδιαγραφών της βιοµηχανίας παραγωγής των 

υλικών, δηλαδή µε προετοιµασία των επιφανειών, ενδεχοµένως τρίψιµο των 

επιφανειών µε κατάλληλο γυαλόχαρτο µέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και 

στεγνό καθάρισµα µε βούρτσα και ύφασµα και στη συνέχεια δύο στρώσεις βερνικιού, 

χωρίς αραίωση, µε ολική κατανάλωση 1 Lt/5 m2, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

υλικού. 

 

 

16.5.11 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικόχρωµα ριπολίνης από 

συνθετικές ρητίνες 

Θα εκτελούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 7771 ΑΤΟΕ, δηλαδή θα γίνεται τρίψιµο και 

καθάρισµα των επιφανειών µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα, (λάδωµα µε λινέλαιο 

βρασµένο), ξερόζιασµα µε σκαρπέλο, κάψιµο, καθάρισµα και κάλυψη των ρόζων µε 

γοµαλάκα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, χοντροστοκάρισµα και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο 

µέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως  λεία, σπατουλάρισµα µε µία στρώση µε υλικό 

σπατουλαρίσµατος (αντουί) λαδερό, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, σπατουλάρισµα µε άλλη 

µία στρώση σταυρωτά µε την προηγούµενη µε υλικά σπατουλαρίσµατος (αντουί) 

σέρτικο, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα, επίστρωση των επιφανειών µε 

µία στρώση βελατούρας, τρίψιµο µε λεπτό γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισµα και στη 

συνέχεια δύο στρώσεις µε βερνικόχρωµα ριπολίνης, που θα έχει πιστοποιητικό 

ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001). Επισηµαίνεται ότι οι ξύλινες θύρες θα 

προσκοµισθούν µε προεργασία βαφής από το εργοστάσιο, οπότε θα εφαρµόζονται 

απευθείας οι τελικές στρώσεις. 

 

16.5.12 Βερνίκωµα εσωτερικών ξύλινων δαπέδων και περιθωρίων  



 

PRODIAGRAFES_OIK 

153

Για το βερνίκωµα σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα θα χρησιµοποιείται διαφανές βερνίκι 

δαπέδων δύο συστατικών (D+F) βάσης πολυουρεθάνης, που συνοδεύονται µε 

πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Στην πλήρη εφαρµογή, που θα γίνει 

µε βάση τις προδιαγραφές της βιοµηχανίας παραγωγής των υλικών, περιλαµβάνεται: 

η συµπληρωµατική επεξεργασία της επιφάνειας του δαπέδου για επίτευξη λείας 

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωµα µε κατάλληλο τρίψιµο της επιφάνειας µε 

παλινδροµικό τριβείο ή µε γυαλόχαρτο Ν0 80 - 150 και αφαίρεση κάθε σκόνης µε 

στεγνό καθάρισµα, το αστάρωµα της επιφάνειας µε αστάρι πατωµάτων ενός 

συστατικού βάσης βινυλικών ρητινών, που θα εφαρµόζεται σε δύο χέρια και µε 

συνολική απόδοση 1 kg / 9 m2, µε το πρώτο χέρι αραιωµένο 25% µε διαλυτικό και 

µετά από µία ώρα τουλάχιστον το δεύτερο χέρι χωρίς αραίωση και στη συνέχεια θα 

γίνει ανάµειξη των δύο συστατικών  µε σχέση ανάµειξης 1/1 και ανάδευση µέχρι την 

πλήρη οµογενοποίηση. Θα ακολουθήσει αραίωση του µείγµατος µε διαλυτικό 

πολυουρεθάνης  σε ποσοστό 50% και αφού το µείγµα ηρεµήσει για 10 λεπτά 

περίπου θα εφαρµόζεται ένα πρώτο χέρι βερνικιού (µείγµατος αραιωµένου), στη 

συνέχεια και αφού στεγνώσει καλά το πρώτο χέρι βερνικιού θα τρίβεται η επιφάνεια 

µε γυαλόχαρτο Νο 180 και θα αφαιρείται µε στεγνό καθάρισµα η σκόνη και τελικά θα 

διαστρώνεται η τελική στρώση µείγµατος βερνικιού, δηλαδή το δεύτερο χέρι, αλλά 

χωρίς αραίωση. 

Η συνολική απόδοση του βερνικιού θα είναι 1 kg / 9 m2 περίπου, σύµφωνα και µε τις 

οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

Μετά από το βερνίκωµα θα προστατευθούν οι επιφάνειες µε κατάλληλα µέσα και 

χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 

 
Κεφάλαιο 17 : ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 
 
17.1 Υαλοπίνακες απλοί. 

Απλοί υαλοπίνακες, µονοί, ελαχίστου πάχους 5 χιλ., σταθερού πάχους, χωρίς 

ελαττώµατα, φυσαλίδες ή ξένα σώµατα στην µάζα τους, κυµατώσεις, χαράγµατα 

στην επιφάνειά τους, θαµπώµατα κλπ. 

Τα άκρα τους θα είναι κοµµένα ευθύγραµµα, χωρίς γρέζια ή ρηγµατώσεις και τα 

σόκορα θα είναι κατακόρυφα. 

 

17.2 Υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί. 

Υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί, διπλής υάλωσης, συνολικού ελαχίστου 

πάχους 22 ΜΜ, αποτελούµενοι από ένα εσωτερικό υαλοπίνακα πάχους 5 χιλ. 

από καθαρό λευκό γυαλί µε επίστρωµα µεταλλικών οξειδίων της έγκρισης της 
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επίβλεψης, και ένα  εξωτερικό υαλοπίνακα πάχους 5 χιλ., από καθαρό λευκό  

γυαλί προδιαγραφών  της έγκρισης της επίβλεψης, µε ενδιάµεσο κενό 

ελαχίστου πάχους 12 χιλ. πληρούµενο µε αφυδατωµένο αέρα.  

Οι υαλοπίνακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, νοούνται πλήρως τοποθετηµένοι 

στις διατοµές αλουµινίου, µε παρεµβύσµατα από E.P.D.M.  

Το ενδιάµεσο µεταλλικό πλαίσιο θα περιέχει υγροαπορροφητικό 

(αποξηραντικό) υλικό. Περιφερειακά η κατασκευή θα σφραγιστεί µε διπλή 

σφράγιση, (Double Sealing System) από ειδικές ελαστικές µονωτικές ουσίες 

που θα παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού κενού σε υδρατµούς. Οι 

ακµές των σφραγισµένων υαλοπινάκων θα προστατευθούν µε αυτοκόλλητο 

φύλλο αλουµινίου. 

 

17.3 Υαλοπίνακες διπλοί ασφαλείας. 

Υαλοπίνακες διπλοί ασφαλείας διπλής υάλωσης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 

συνολικού πάχους 27 χιλ.,  αποτελούµενοι από ένα εσωτερικό υαλοπίνακα 

πάχους 5 χιλ,  χαµηλής θερµοαγωγιµότητας από καθαρό γυαλί µε επίστρωµα 

µεταλλικών οξειδίων  προδιαγραφών της έγκρισης της επίβλεψης, και ένα 

σύνθετο εξωτερικό υαλοπίνακα, τύπου laminated προδιαγραφών της έγκρισης 

της επίβλεψης αποτελούµενο από δύο φύλλα καθαρό γυαλί πάχους 5 χιλ. 

συγκολληµένα µε διπλά δικαρβονικά φιλµ, πίεση και θέρµανση. 

Μεταξύ των δύο υαλοπινάκων προβλέπεται ενδιάµεσο κενό ελαχίστου πάχους 

12 χιλ. πληρούµενο µε αφυδατωµένο αέρα.  

Οι υαλοπίνακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, νοούνται πλήρως τοποθετηµένοι 

στις διατοµές αλουµινίου, µε παρεµβύσµατα από E.P.D.M.  

Το ενδιάµεσο µεταλλικό πλαίσιο θα περιέχει υγροαπορροφητικό 

(αποξηραντικό) υλικό. Περιφερειακά η κατασκευή θα σφραγιστεί µε διπλή 

σφράγιση, (Double Sealing System) από ειδικές ελαστικές µονωτικές ουσίες 

που θα παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού κενού σε υδρατµούς. Οι 

ακµές των σφραγισµένων υαλοπινάκων θα προστατευθούν µε αυτοκόλλητο 

φύλλο αλουµινίου. 

 

17.4 Υαλοπίνακες µονοί ασφαλείας. 

Υαλοπίνακες µονοί ασφαλείας διπλής υάλωσης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 

από ένα σύνθετο εξωτερικό υαλοπίνακα, προδιαγραφών της έγκρισης της 

επίβλεψης,  αποτελούµενο από τέσσερα φύλλα καθαρό γυαλί πάχους 6 χιλ. το 

κάθε ένα, συγκολληµένα µε διπλά δικαρβονικά φιλµ, πίεση και θέρµανση. 

 



 

PRODIAGRAFES_OIK 

155

Οι υαλοπίνακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, νοούνται πλήρως τοποθετηµένοι 

στις διατοµές αλουµινίου, µε παρεµβύσµατα από E.P.D.M.  

Τα άκρα τους θα είναι κοµµένα ευθύγραµµα, χωρίς γρέζια ή ρηγµατώσεις και τα 

σόκκορα θα είναι κατακόρυφα. 

 

17.5 Θύρες τύπου SECURIT. 

Θύρες τύπου SECURIT, που θα κατασκευασθούν  από υαλοπίνακα λευκό, 

απολύτως διαφανή και χωρίς νερά ή στίγµατα, ελαχίστου πάχους 1 εκ. Και 

διαστάσεων περίπου 80Χ210 εκ., ο οποίος θα υποστεί επεξεργασία SECURIT. Η 

επεξεργασία θα γίνει σε γνωστό εργοστάσιο της έγκρισης της επίβλεψης και ο 

υαλοπίνακας θα φέρει την σχετική σφραγίδα. 

Θα διανοιχτούν οπές διαµέτρου Φ8 χιλιοστών σε σηµεία που θα υποδείξει η 

επίβλεψη του έργου για την τοποθέτηση διπλού πόµολου. Περιµετρικά τα σόκκορα 

του υαλοπίνακα θα διαµορφωθούν ελαφρά καµπύλα και θα τροχιστούν µε σκοπό την 

αποφυγή τραυµατισµών. 

Η πόρτα θα λειτουργεί σε µίλια από ανοξείδωτη λαµαρίνα και θα έχει κλειδαριές 

ασφαλείας επάνω και κάτω. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα όπως πχ. διάνοιξη οπών κλπ. 

 

17.6  Καθρέπτες. 

Οι καθρέπτες των χώρων υγιεινής θα κατασκευασθούν από κρύσταλλο πάχους 5 

mm,  σταθερού πάχους, χωρίς ελαττώµατα, φυσαλίδες ή ξένα σώµατα στην µάζα 

του, κυµατώσεις, χαράγµατα στην επιφάνειά τους, θαµπώµατα κλπ µε την 

απαιτούµενη σχετική επεξεργασία στην επιφάνεια (επαργύρωση και βερνίκωµα 

προστασίας επαργύρωσης, ώστε να είναι απρόσβλητοι από την υγρασία), καθώς  

και µε την κατεργασία στην περίµετρο (µπιζουτάρισµα πλάτους 3 εκ.). 

Η τοποθέτησή τους πάνω στους τοίχους θα γίνεται µε κατάλληλα µη οξειδούµενα 

στηρίγµατα και µε την παρεµβολή πλαστικών ροδελών.  

Στήριξη καθρεπτών µε αυτοκόλλητες ταινίες δεν επιτρέπεται. 

Οι καθρέπτες θα τοποθετούνται πάντοτε σε επίπεδο, οµαλό και στεγνό υπόστρωµα, 

πχ. επένδυση πλακιδίων ή κόντρα πλακέ θαλάσσης καταλλήλου πάχους και θα 

στερεώνονται χωρίς παραµορφώσεις. 

 

Κεφάλαιο 18 : ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ETALBOND 
 

Επένδυση όψεων µε στοιχεία σύνθετου πάνελ αλουµινίου (τύπου σάντουιτς).  

 



 

Το πάχος των φύλλων που θα

πλάτος τους κατά περίπτωση

 

Οι επιφάνειες των φύλλων (προβάλλουσα

τύπου λάκας PVDF 3 στρώσεων

Τα φύλλα θα έρθουν στο εργο

το οποίο θα αφαιρεθεί µετά το τέλος

Για την επεξεργασία των φύλλων

χρησιµοποιηθούν µόνον τα προτεινόµενα

και εργαλεία και θα ακολουθηθούν

Ο κάνναβος στήριξης των φύλλων

γαλβανισµένες διατοµές ελαχίστης

σχέδια σε κλίµακα 1/20 της µελέτης

των µεταλλικών στοιχείων θα

Προδιαγραφών και τις οδηγίες της

 

 
 
 

 

φύλλων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατ΄ ελάχιστο 4χιλ

περίπτωση 0.80 έως 1.50 µ.  

φύλλων (προβάλλουσα επιφάνεια) θα είναι βαµµένες µε

στρώσεων. 

έρθουν στο εργοστάσιο µε επικολληµένο αυτοκόλλητο φιλµ προστασίας

αφαιρεθεί µετά το τέλος των εργασιών. 

επεξεργασία των φύλλων αλουµινίου (κοπή, χάραξη, καµπύλωση, κλπ

µόνον τα προτεινόµενα από την εταιρεία παραγωγής µηχανήµατα

ακολουθηθούν οι σχετικές προδιαγραφές. 

στήριξης των φύλλων αλουµινίου θα κατασκευασθεί από στραντζαριστές

διατοµές ελαχίστης διατοµής 20Χ30Χ3 και όπως ορίζεται στα σχετικά

της µελέτης και στην Τεχνική Περιγραφή και η επεξεργασία

στοιχείων θα ακολουθήσει το σχετικό άρθρο των Τεχνικών

τις οδηγίες της εταιρείας παραγωγής. 
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ελάχιστο 4χιλ. και το 

βαµµένες µε βαφή 

αυτοκόλλητο φιλµ προστασίας 

καµπύλωση, κλπ.) θα 

παραγωγής µηχανήµατα 

από στραντζαριστές 

ορίζεται στα σχετικά 

και η επεξεργασία 

άρθρο των Τεχνικών 
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