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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, είναι ο καθορισμός 
των τεχνικών στοιχείων των υλικών και εργασιών του έργου «Κατασκευή φέροντος 
οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα αποθήκης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», στο κτίριο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ,καθώς και του είδους και της ποιότητας των υλικών 
που θα χρησιμοποιηθούν, για την αρτιότητα, άριστη λειτουργία και καλαισθησία των 
εγκαταστάσεων αυτών.  

1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, 
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική 
Περιγραφή . 

1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  

1. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν  για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει 
να είναι καινούρια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που 
ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν 
τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμού, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές . 

2. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται τα ονόματα κατασκευαστών, σημειώνονται τα 
εξής:  

     α.   Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις 
           προδιαγραφές, δεν θα γίνονται δεκτά . 
     β.   Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την προμήθεια 
           των υλικών και μηχανημάτων, αλλά  για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο 
           ποιότητας, αποδόσεων  και τεχνικών χαρακτηριστικών .  
     γ.   Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μπορούν 
           να  χρησιμοποιηθούν στο έργο,  εφόσον  εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό 
           της Υπηρεσίας Επίβλεψης  . 
 

1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΩΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ  

1.4.1. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
επιβλέποντος μηχανικού, που έχει το δικαίωμα να απορρίψει μετά από αιτιολόγηση 
οποιοδήποτε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή , αν η ποιότητα ή τα εδικά χαρακτηριστικά του, 
κρίνονται μη ικανοποιητικά  η  ανεπαρκή, για την εκτέλεση της εγκατάστασης .  
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1.4.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον 
Επιβλέποντα Μηχανικό εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα 
λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών για τα 
μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων, πριν από την παραγγελία ή 
προσκόμιση οιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής .  

1.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Στα επόμενα προδιαγράφονται τα υλικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
μηχανημάτων και συσκευών, κατά κατηγορία εγκατάστασης . 
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού που μπαίνει στο εργοτάξιο, καθώς και 
εντολής για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο, κάθε υλικού ή είδους που έφερε ο 
Ανάδοχος και δεν ικανοποιεί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του.  

1.6 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλες ανεξαιρέτως οι μελέτες, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι εργασίες που θα 

εκτελεσθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές. 

Ο τελικός μειοδότης του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του και να συμμορφώνεται 

απόλυτα με αυτές τις προδιαγραφές. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, θα πρέπει να βασίζονται στις προδιαγραφές αυτές και να τις 

ικανοποιούν σε όλα τους τα σημεία. Σε περίπτωση με δύο ή περισσότερες δυνατότητες, η τελική 

επιλογή επαφίεται ανεπιφύλακτα στην κρίση της εταιρίας. 

1.7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά με την 
επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωση του στο έργο. 

1.8 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) όπως αυτές προσδιορίζονται από 
τις Ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης στο πλαίσιο της Οδηγίας δομικών προτύπων ΕΟΚ. 
Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 334/2000 "Περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/37/ΕΟΚόπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε". 

 
Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 
α.    Ευρωπαϊκά πρότυπα(ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις). 
β.    Πρότυπα εθνικά ΕΛΟΤ κλπ 
γ.    Εθνικά πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

Οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε «σήμα» ή εμπορική ονομασία εξυπακούεται ότι αναφέρεται 
και σε «ισοδύναμο». 

1.9 ΥΛΙΚΑ 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που διατίθεται έτοιμο στο 
εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. 
Για κάθε είδος εργασίας τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι γενικά της καλύτερης 
ποιότητας στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και να είναι κατάλληλα για τον προορισμό 
τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τεύχος αυτό και με τις ειδικές έγγραφες οδηγίες της 
Υπηρεσίας, όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, σχήμα, χρωματισμό και τελική 
επεξεργασία και εμφάνιση. 
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για την διαπίστωση της 
ποιότητας τους που έχει προδιαγραφεί. Η Υπηρεσία διατάζει, στην απόλυτη κρίση της και σε 
κάθε χρονική στιγμή, τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους πάσης φύσεως. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση τήρηση των παραπάνω εντολών και την προσκόμιση επίσημων 
πιστοποιητικών και πορισμάτων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια 
Δ. Ε. ή σ' αυτά του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 
Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών που κρίθηκαν απ' αυτήν ή από 
τον σχετικό έλεγχο σαν αδόκιμα. Ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να τα απομακρύνει από το 
εργοτάξιο και να τα αντικαταστήσει με κατάλληλα νέα. 
Αν δεν γίνει έλεγχος ή αν τυχόν ο έλεγχος δεν διαγνώσει ελαττώματα, αλλά και η προσωρινή 
αποδοχή των υλικών που ήρθαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο της υποχρέωσης του για την αποκάλυψη των κρυμμένων μερών των διαφόρων 
τμημάτων των ετοίμων εργασιών και την καθαίρεση και ανακατασκευή έργων, αν στην 
κατασκευή τους διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έγινε χρήση αδόκιμων υλικών, καθώς και της 
ευθύνης του για την ποιότητα και το δόκιμο και των υλικών και των εργασιών. 
Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα καινούργια, άριστης 
ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα, θα ανταποκρίνονται 
στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου 
των ιδιοτήτων τους και της ποιότητας τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο 
της εταιρείας που τα παράγει. 
Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να 
συνοδεύονται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο και απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό 
Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα 
ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών 
ή κατασκευαστών τους. Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευμένων υλικών θα 
είναι τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της 
αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. 

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και 
δαπάνη του ανάδοχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών 
μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. 

Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό 
διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ' αυτά (σύσταση, φυσική και 
χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κλπ.) και 
θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 

Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν. 

1.10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Με τον όρο προσωπικό νοείται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του ανάδοχου κατά 
οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 
Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο(τουλάχιστον 
πενταετής απασχόληση στο τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες 
διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό 
των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. 
ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων, κλπ.). 
Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει όλες 
τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής. Π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες 
εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. 
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1.11 ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.11.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με 
όσα ορίζονται εδώ, τους κανόνες της τεχνικής και τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 
και υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο από τους ίδιους Κανονισμούς και όρους που ισχύουν και 
για τα υλικά. Για την διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές κ.λπ. ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκάλυψη των κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των 
ετοίμων εργασιών. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή που δεν είναι σύμφωνη 
με τα παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση συμμόρφωση στην παραπάνω εντολή και στην απομάκρυνση από το 
εργοτάξιο των άχρηστων και αδόκιμων υλικών, που προκύπτουν από την αποσύνθεση, εκτός 
από τα χρήσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση" από τον εργοδότη 
για τις μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί στον ανάδοχο η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
μελέτες και σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, εφόσον ο 
ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον κίνδυνο των εργασιών 
αυτών να κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την 
έγκριση τους. 
Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την  ποιότητα, τα 
υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα υποκαθίστανται είτε με πρόσθετες εργασίες και 
επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο εργοδότης, είτε με καθαίρεση και ανακατασκευή με έξοδα και 
φροντίδα του ανάδοχου. 
Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα, και 
θα καθαρίζονται οι χώροι μ^ προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κλπ. στις 
τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για 
αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κλπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική 
παράδοση του. 
Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε 
φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα 
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5. 

1.11.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών, ορίζεται στα σχετικά άρθρα αυτού του 

τεύχους και στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου του έργου. 

Για όσες εργασίες δεν ορίζεται στα παραπάνω τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται οι 

πραγματικές διαστάσεις και ποσότητες χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη τυχόν έθιμα ή συνήθειες 

έστω και αν γενικά θεωρούνται σαν παραδεκτές. 

Αν ο ανάδοχος εκτελέσει χωρίς αρμόδια έγκριση κάποιες εργασίες με διαστάσεις μεγαλύτερες 

των συμβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που προκύπτουν δεν επιμετρώντας ακόμα και αν 

μ' αυτές το έργο γίνεται στερεότερο ή βελτιώνεται η μορφή του. 

Αντίθετα αν ο ανάδοχος εκτελέσει εργασίες με διαστάσεις μικρότερες των συμβατικών τότε 

επιμετρούνται οι πραγματικές ποσότητες, με επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις της εργολαβίας 

που αφορούν πλημμελή κατασκευή των έργων. 

1.12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Όλες αϊ δαπάνες για τις δειγματοληψίες, τις δοκιμές και τον έλεγχο πάσης φύσεως, καθώς και η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, είτε επί τόπου των έργων, είτε στην έδρα του οποιουδήποτε 
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εργαστηρίου, στην διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ή στην παραλαβή του, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στο εργολαβικό ποσοστό του. 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προμήθειας, προσκόμισης και αποκόμισης 
υλικών που απορρίφθηκαν σαν αδόκιμα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη των κρυμμένων μερών 
των διαφόρων τμημάτων των ετοίμων εργασιών και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και 
ανακατασκευής των έργων, που διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση αδόκιμων υλικών. 
Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει' σχέση με την κατεργασία των υλικών 
είτε στο χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την ενσωμάτωση τους στο έργο. 

1.13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όπου αναφέρονται οι όροι «μελέτη, σχέδια, τεύχη λεπτομερειών» νοείται η μελέτη την οποία 
έχει εκπονήσει ο ανάδοχος η οποία συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία της προσφοράς του 
αναδόχου στον διαγωνισμό. 
Όπου αναφέρονται οι όροι «εγκεκριμένη μελέτη, εγκεκριμένα σχέδια, κλπ. νοούνται η μελέτη και 
τα σχέδια που πρέπει να εκπονηθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια της σύμβασης και είναι 
απαραίτητες για την κατασκευή του έργου μετά από έγκριση από τον εργοδότη και όλους τους 
αρμόδιους φορείς. 

1.14 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος αφού εγκατασταθεί υποχρεούται με δικιά του δαπάνη και κάτω από τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας, να προβεί στην ακριβή τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και στην σύνταξη 
τοπογραφικού διαγράμματος του γενικού χώρου του έργου σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 όπου θα 
σημειωθούν οι διαστάσεις του οικοπέδου οι υψομετρικές καμπύλες, η ακριβής θέση των κτιρίων 
και λοιπών κατασκευών, οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οι κλίσεις των 
εσωτερικών οδών, πεζοδρομίων και αυλών του περιβάλλοντος χώρου και οι σταθερές 
αφετηρίες μέτρησης των υψομέτρων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν αρχίσει οποιαδήποτε εκσκαφή να καταρτίσει με δικιά του 
δαπάνη και κάτω από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, διατομές του εδάφους για τον ακριβή 
υπολογισμό του όγκου των εκσκαφών και επιχώσεων. 
Ο ανάδοχος οφείλει με δαπάνη και ευθύνη του να προβεί στην χάραξη πάνω στο έδαφος των 
θεμελίων και γενικά όλων των στοιχείων του έργου και στην τοποθέτηση σταθερών σημείων 
σήμανσης που θα απαιτήσει η Επίβλεψη. 
Οι δαπάνες των εργασιών του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται στο εργολαβικό ποσοστό του 
αναδόχου. 

1.15 ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του ανάδοχου σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα- Για τον 
έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον επιβλέποντα και 
να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο. 
Καμία απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες στην 
εγκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα διορθώνονται 
αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 
 
 

1.16 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο αφορούν τις εγκαταστάσεις των εμποδιζόμενων 
ατόμων και θα γίνουν κατ’ εξαίρεσιν των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρήσει τα όσα προβλέπονται, χωρίς έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 
περαιτέρω αποζημίωση. 
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Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, 
μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση. Μέριμνα πρέπει να 
λαμβάνεται ώστε η υφή του δαπέδου να μην δυσχεραίνει την κίνηση των αμαξιδίων και των 
ατόμων με πατερίτσες, μπαστούνια ή άλλα βοηθητικά μέσα. Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη 
κατωφλιών, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (σχάρα κλπ), που να προεξέχει ή να 
βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ, ενώ προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή μεγάλων 
αρμών που δυσχεραίνουν την κίνηση και δημιουργούν κραδασμούς. 
Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις προς το σιφόνι 
δαπέδου. 
Θα υπάρχουν χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου 
και ο άπλετος φωτισμός ώστε να διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη όραση. 
Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν υπάρχει αναπόφευκτη 
υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται με κεκλιμένα επίπεδα μεγίστης κλίσης 5% που 
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την Οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ "Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων". 
Το ελεύθερο πλάτος διαδρόμου ή κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να είναι 1.20μ. - 1.30μ. 
Οι θύρες εισόδου, εφόσον είναι αδιαφανείς, θα πρέπει να φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη που θα 
επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και χειρολαβή σχήματος D ή 
L.  
Η πόρτα του χώρου υγιεινής θα πρέπει να έχει πλάτος 0.90μ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει 
προς τα έξω ή να είναι συρόμενη. Θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέγιστη δύναμη που απαιτείται 
για το άνοιγμα της θύρας τα 15 Newtons. 
Οι χειρολαβές των θυρόφυλλων πρέπει να είναι ειδικού τύπου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ειδικά για τον χώρο του WC, ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει 
να επιτρέπει το άνοιγμα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει 
ένδειξη κατάληψης χώρου. 
Στις ράμπες ανόδου καθώς και στις κλίμακες, θα υπάρχει χειρολισθήρας με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά. Το υλικό, η μορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση 
ή την έλξη του χρήστη από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης 
της παλάμης του χεριού πάνω σε αυτόν. Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 
λεία και ευχάριστη στην αφή.Η μορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από 
την παλάμη του χρήστη. Μία τέτοια μορφή είναι εκείνη με στρογγυλή ή στρογγυλεμένη διατομή, 
διαμέτρου 4-5εκ τουλάχιστον κατά το τμήμα της χρήσης. Η αγκύρωση του χειρολισθήρα μπορεί 
να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί τοίχου. Στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική επιφάνεια του στηθαίου ή 
τοίχου πρέπει να είναι 4,5-5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία ώστε να αποκλείει τον 
τραυματισμό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη περίπτωση το διάκενο 
μεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5-15εκ. 
Συνιστάται η τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές της 
ράμπας, σε ύψη 0.90 και 0,70μ από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες , 
καθώς και τα παιδιά, τα άτομα μικρού ύψους και οι χρήστες αμαξιδίου. 
Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητικά μέσα, για έλξη του χρήστη 
της ράμπας από αυτούς, τότε ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση μεταξύ τους να μην υπερβαίνει 
τα 0,90μ. Τέλος οι χειρολισθήρες πρέπει να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια, 
στην αρχή και το τέλος μιας ράμπας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα. 
Περίζωμα είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ράμπας και κλίμακας, ώστε να 
εμποδίζει αφενός τους τροχούς του αμαξιδίου να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της 
ράμπας με κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, και αφετέρου την εκτροπή του αμαξιδίου. Το 
περίζωμα θα αποτελείται από οριζόντια μπάρα, σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο. 
Τέλος η ύπαρξη των διαφόρων ειδικά διαμορφωμένων χώρων για εμποδιζόμενα άτομα πρέπει 
να σημαίνεται σε διάφορα σημεία των δημοσίων κτιρίων και χώρων σωστά και ευκρινώς με την 
χρήση του Διεθνούς Συμβόλου Πρόσβασης (ΔΣΠ) και του συμβόλου του αντίστοιχου χώρου. 
Αυτή θα περιλαμβάνει τα ειδικά WC, τα ειδικά διαμορφωμένα σημεία πρόσβασης και τις οδούς 
διαφυγής.  
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Στην αρχή, το πέρας των ραμπών και στα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης της ράμπας πρέπει 
να κατασκευάζονται λωρίδες επισήμανσης, κάθετες στον άξονα της κίνησης, πλάτους 0,30-
0,60μ, διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο της ράμπας. 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 14 
 

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών 
εργασιών, για τη θεμελίωση και κατασκευή του κτιρίου, τη διάνοιξη τάφρων και ορυγμάτων, 
καθώς και για την εν γένει διαμόρφωση του εδάφους σύμφωνα προς τα εγκεκριμένα σχέδια και 
το άρθρο 2000 «Προεργασίες» του ΑΤΟΕ / 1976. 

2.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλες οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα προς τα εγκεκριμένα σχέδια και τις 
τυχούσες έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα Μηχανικού. Οι διαστάσεις, στάθμες, 
και κλίσεις θα τηρηθούν αυστηρά. 

2.3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρχίσει εκσκαφές παρά μόνο μετά τον έλεγχο των χαράξεων από 
τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα αφ' ενός μεν για την προστασία των 
σκαμμάτων από την εισροή επιφανειακών νερών βροχής, αφ' ετέρου δε για την απομάκρυνση 
αυτών έξω από την περιοχή των εκσκαφών, με δικές του δαπάνες. 

Οι εκσκαφές θα εκτελούνται με μηχανικά σκαπτικά μέσα, και θα τηρούνται οι στάθμες, οι κλίσεις 
και οι διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια που έχουν εγκριθεί. Μόνο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και για τμήματα του έργου που έχουν ρητά καθοριστεί, θα γίνεται χρήση χεριών και 
με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου. 

Εάν εκτελεσθούν εκσκαφές με υπέρβαση των σταθμών, διαστάσεων και κλίσεων, από αυτών 
που προβλέπονται στα σχέδια, στους σχετικούς όρους των Π.Τ.Π. και στις έγγραφες εντολές 
του Επιβλέποντα Μηχανικού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει συμπληρώσεις των 
κενών, που δημιουργήθηκαν, με δικές του δαπάνες και με υλικά και μεθόδους που αποκλειστικά 
θα καθορίσει ο Επιβλέπων Μηχανικός. 

Μετά την εκτέλεση των εκσκαφών, οι πυθμένες και τα εμφανή πρανή των ορυγμάτων θα 
διαμορφωθούν από τον Ανάδοχο, με δαπάνη του, σε επίπεδες επιφάνειες, χωρίς ανωμαλίες και 
με τις απαραίτητες κλίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις παρειές των ορυγμάτων που πρόκειται να 
έρθουν σε επαφή με τις από σκυρόδεμα ή μη κτιριακές κατασκευές. 

2.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ -ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Τα προϊόντα των εκσκαφών, που θα κρίνει κατάλληλα ο Επιβλέπων Μηχανικός, θα 
χρησιμοποιούνται για επιχώσεις ορυγμάτων ως και για τις κάθε είδους επιχώσεις μέσα στο 
Εργοτάξιο. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών θα μεταφέρονται έξω από 
το εργοτάξιο και θα απορρίπτονται όπου  καθορίζεται από την υπηρεσία. 

2.5 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Πριν από κάθε επίχωση πρέπει να καθαριστεί η επιφάνεια που θα καλυφθεί. Εάν υπάρχουν 
θάμνοι ή άλλη βλάστηση θα γίνει πλήρης εκρίζωση αυτών. 
Οι επιχώσεις και επανεπιχώσεις θα γίνουν με τα καταλληλότερα για το σκοπό προϊόντα των επί 
τόπου εκσκαφών ή με δάνεια χώματα πάντα κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα 
Μηχανικού. Η διάστρωση θα γίνεται ανά στρώσεις 30 εκ. και η συμπύκνωση των στρώσεων θα 
γίνεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Σε περίπτωση που 
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γειτονεύουν με άλλες κατασκευές, όπως συμβαίνει με τις επανεπιχώσεις, ο τρόπος της 
συμπύκνωσης πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των κατασκευών. 

2.6 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΩΜΑΤΩΝ 

Οι μεταφορές των προϊόντων εκσκαφής και οι σχετικές φορτώσεις και εκφορτώσεις είναι δυνατό 
να εκτελούνται με οποιαδήποτε μέσα και μεθόδους που θα εκλέξει ο Ανάδοχος, αρκεί να 
εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία μέσα στο Εργοτάξιο και η ασφάλεια των εργασιών. 
Η απόθεση και διάστρωση εκτός της περιοχής του έργου των προϊόντων εκσκαφών που 
πλεονάζουν ή που κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, θα γίνεται σε χώρους που καθορίζονται 
από τις Κρατικές Αρχές. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Επιβλέποντας Μηχανικός, πρέπει να είναι σε 
διαρκή γνώση της θέσης της απόθεσης των προϊόντων των εκσκαφών για τη μέτρηση της 
μέσης απόστασης της από της θέσης εκσκαφής. 

2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Το σύνολο των γενικών εκσκαφών, ως και το σύνολο των εκσκαφών που απαιτείται για την 
διάνοιξη ορυγμάτων, θα επιμετράτε σε κυβικά μέτρα της σκάφης που θα δημιουργείται, με την 
βοήθεια διατομών του φυσικού εδάφους, οι οποίες θα λαμβάνονται προ της εκσκαφής. Ο 
καθορισμός της κατηγορίας των εκσκαφών γίνεται βάσει του άρθρου 2001 του ΑΤΟΕ. Σε 
περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιηθεί μέρος των εκσκαφών για επίχωση μέσα στο 
Εργοτάξιο το υπόλοιπο της συγκεκριμένης εκσκαφής που θα μεταφερθεί εκτός Εργοταξίου για 
απόρριψη επιμετράτε σύμφωνα με το άρθρο 2005 του ΑΤΟΕ. 
Οι εκσκαφές των θεμελίων και των τάφρων, όπως αυτές καθορίζονται στα σχετικά του 
Τιμολογίου, επιμετρώνται σε μέτρα κυβικά της εκσκαφής που θα δημιουργηθεί με βάσει τις 
διαστάσεις των σχεδίων και του βάθους που έχει εγκριθεί και το οποίο θα λαμβάνεται από τη 
στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του φυσικού εδάφους ή από την στάθμη του πυθμένα 
εκσκαφών μέσα στις οποίες εκσκάπτονται, με υψομετρικά στοιχεία τα οποία θα έχουν ληφθεί 
πριν από την εκσκαφή. Προκειμένου να ξυλοδετηθούν τα σκυροδέματα θεμελίων ή τάφρων 
γίνεται αποδεκτή εκσκαφή με αυξημένες τις οριζόντιες διαστάσεις κατά 60 εκ. για κάθε πλευρά 
σχήματος. 
Οι επιχώσεις θα επιμετρώνται σε μέτρα κυβικά τελικού συμπιεσμένου όγκου αυτών. 
Διευκρινίζεται ότι επιχώσεις θεωρούνται και οι επιχώσεις των κάθε είδους ορυγμάτων ή 
θεμελίων από τις οποίες θα αφαιρείται ό όγκος των εντός αυτών κατασκευών, (πέδιλα, 
πεδιλοδοκοί, κανάλια, αγωγοί κάθε είδους, σωληνώσεις, κ.λ.π.) 
Κάθε μεταφορά προϊόντων εκσκαφών εντός του Εργοταξίου είτε στους χώρους των επιχώσεων, 
είτε σε άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση που είναι αναγκαία από οποιαδήποτε αιτία, δεν 
θα επιμετράτε διότι δεν αμείβεται και διότι θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις τιμές των 
αντιστοίχων άρθρων των εκσκαφών. 
Μόνο η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών εκτός Εργοταξίου για απόθεση θα αμείβεται 
ιδιαίτερα και θα επιμετράτε σε κυβικά μέτρα ορύγματος. 

2.8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων όλων των εκσκαφών, εκτός από αυτή την ίδια την εκσκαφή, 
συμπεριλαμβάνεται κατά περίπτωση: 
Η μεταφορά και απόθεση των προϊόντων εκσκαφής στους χώρους των επιχώσεων και 
επανεπιχώσεων και η διάστρωση, είτε απ' ευθείας, είτε ενδεχόμενα μετά από προσωρινή 
απόθεση εντός του Εργοταξίου, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις. 
Η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των παρειών των εκσκαφών. 
Στην τιμή μονάδος των επιχώσεων περιλαμβάνεται και η διάστρωση κατά οριζόντιες στρώσεις, 
ως και η συμπύκνωση αυτών. 
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2.9 ΑΝΟΧΕΣ 

Εν γένει η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών πρέπει να γίνει με τέτοια ακρίβεια, ώστε να 
είναι δυνατή ή κατασκευή των οικοδομικών και λοιπών συναφών εργασιών μέσα στα αντίστοιχα 
όρια των ανοχών τους. Εν πάση περιπτώσει καθορίζονται οι πιο κάτω ανοχές για τις εκσκαφές 
και τις επιχώσεις : 
Για πλάτη θεμελίων 3% πλέον ή έλαττον. 
Για στάθμες πυθμένων θεμελίων 2 εκ. πλέον ή έλαττον. Για στάθμη στέψεων επιχώσεων 3 εκ. 
πλέον ή έλαττον. 
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3 ΞΗΛΟΤΥΠΟΙ   

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευαστούν από ξυλεία ικανής αντοχής και με τέτοιο τρόπο ώστε η 
αποσύνδεση να μη προκαλέσει μόνιμες και ανεπανόρθωτες βλάβες στην κατασκευή. Όλες οι 
υπέργειες εργασίες σκυροδεμάτων στο παρόν έργο νοούνται και αμείβονται σαν εμφανείς, 
ανεξάρτητα από το είδος των τύπων που θα χρησιμοποιηθεί. Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει το 
δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση ξυλείας στην οποία είναι φανερές οι ενδείξεις ότι έχει χάσει 
την αντοχή της λόγω επανειλημμένων χρήσεων. 
Η υποστύλωση των ξυλοτύπων και γενικά η κατασκευή τους πρέπει να γίνει κατά τέτοια τρόπο 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση τους, λόγω του βάρους του σκυροδέματος, 
των φορτίων που κυκλοφορούν, του ανέμου και κάθε άλλης αιτίας που επιδρά κατά την 
σκυροδέτηση της κατασκευής. 
Τα βέλη που παρατηρούνται μετά το φόρτωμα των ξυλοτύπων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% 
των ανοιγμάτων των πλακών και των δικών. Ιδιαίτερη προσοχή    πρέπει να καταβληθεί, ώστε 
τα υποστυλώματα των ξυλοτύπων αφ' ενός μεν να εδράζονται πάνω σε δάπεδα που δεν 
υποχωρούν σε καθίζηση, αφ' ετέρου  Δε να συνδέονται στερεά μεταξύ τους ώστε να μη 
παραμορφώνονται σε λύγισμα. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σφηνών ή άλλων διατάξεων που 
είναι δυνατόν να χαλαρωθούν από έντονο δόνηση. 
Απαγορεύεται απόλυτα, όπως τα ικριώματα της κυκλοφορίας των εργατών και της μεταφοράς 
των υλικών να στηρίζονται σε υποστυλώματα που στηρίζουν τους ξυλοτύπους. Τα πιο πάνω 
ικριώματα πρέπει να έχουν ανεξάρτητη στήριξη. Ο Ανάδοχος ακέραιη την ευθύνη για την 
ασφαλή κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού στα εν λόγω ικριώματα καθώς και στον 
κύριο ξυλότυπο. 
Ο ανάδοχος φέρει γενικά την ευθύνη για την ασφάλεια και τη καλή κατασκευή των ξυλοτύπων, 
για την αφαίρεση αυτών μετά το τέλος της κατασκευής και για τα υποστυλώματα ασφάλειας. 
Οι σανίδες των ξυλοτύπων από πριστή ξυλεία πρέπει να είναι ισοπαχείς, να έχουν επίπεδες 
έδρες και να εφάπτονται καλά μεταξύ τους ώστε να εμποδίζεται και η παραμικρή εκχύλιση του 
υλικού. Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων το σκυρόδεμα πρέπει να έχει την ίδια υφή σε όλη 
την έκταση της επιφάνειας του. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να εμφανίζονται γυμνά σκύρα και 
πολύ περισσότερο γυμνός σιδερένιος σκελετός. Απαγορεύεται η εκ των υστέρων επεξεργασία 
των επιφανειών (μερεμέτισμα) για την κάλυψη των κακοτεχνιών. 
Όσον αναφορά στο χρόνο και στο τρόπο της αφαίρεσης των ξυλοτύπων καθώς και σε κάθε 
άλλο θέμα τους αφορούν, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού. Σε περίπτωση κατασκευών που 
δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό τότε ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων καθορίζεται από 
τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άλλου είδους τύπων αντί των ξύλινων, ισχύουν όλα τα σχετικά 
εδάφια της παρούσας Π.Τ.Π. πλην αυτών που έχουν αποκλειστική σχέση με την χρήση ξυλείας. 

3.2 ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 

Προκειμένου για επιφάνειες σκυροδεμάτων που δεν επικαλύπτονται και παραμένουν ορατές 
(εμφανή σκυροδέματα), πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα από τον Ανάδοχο για την επιμελημένη 
κατασκευή των ξυλοτύπων, τον καθορισμό της κατάλληλης κοκκομετρικής σύνθεσης των 
αδρανών μετά από εργαστηριακό έλεγχο και τέλος για την διάστρωση και συμπύκνωση του 
σκυροδέματος.  Επαναλαμβάνεται  ότι  όλες οι  υπέργειες  εργασίες σκυροδεμάτων στο παρόν 
έργο νοούνται και αμείβονται σαν εμφανείς, ανεξάρτητα από το είδος των τύπων που θα 
χρησιμοποιηθεί. 
Τα πιο πάνω μέτρα σκοπό έχουν ώστε: 
α) Να μην υπάρξουν σποραδικές περιοχές που να φανερώνουν ότι έγιναν εκ των υστέρων 
συμπληρώσεις ξυλοτύπου. 
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β) Να μην υπάρχουν περιοχές όπου να φαίνεται ότι, από κακή τοποθέτηση και στερέωση 
λωρίδων του σανιδώματος η επιφάνεια εισέχει ή εξέχει της υπόλοιπης. 
γ) Οι ακμές των κατασκευών (δοκοί, υποστυλώματα, κ.λ.π.) να είναι ευθύγραμμες και συνεχείς 
χωρίς σπασίματα και ραγίσματα. 

3.3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΝΙΔΩΜΑ 

Οι σανίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ορατών επιφανειών 
σκυροδέματος, στύλων, πλακών, δοκών, τοιχίων, κ.λ.π. αφού λάβουν την επεξεργασία που 
περιγράφεται στο Τιμολόγιο, θα προσκομισθούν στο Εργοτάξιο, θα εκφορτωθούν με τα χέρια, 
και θα αποθηκευτούν πάνω σε κατάλληλα ικριώματα ώστε αφ' ενός μεν να απέχουν 30 εκ. από 
το έδαφος , αφ' ετέρου να μην παραμορφωθούν. Η αποθήκευση των σανίδων θα γίνεται 
οριζόντια και ποτέ κατακόρυφα. 
Οι σανίδες -πρέπει να έχουν έντονα ανάγλυφες και απλάνιστες τις επιφάνειες τους. Η 
περιεκτικότητα τους σε υγρασία να κυμαίνεται 18-20% . Προ της εισαγωγής στο Εργοτάξιο 
παρτίδας σανιδώματος για ορατή επιφάνεια σκυροδέματος, θα προσκομίζονται δείγματα στην 
Επίβλεψη για έγκριση. Κατά την κατασκευή του σανιδώματος να ληφθεί πρόνοια ώστε να 
υπάρξει σχετική εναλλαγή μεταξύ ανάγλυφων και μη σανίδων. 
Το σανίδωμα πρέπει να είναι καρφωμένο στα συνδετήρια τεμάχια με κατάλληλες πρόκες των 
οποίων τα κεφάλια μήτε να εξέχουν μήτε να εισέχουν στην προς το σκυρόδεμα επιφάνεια. 
Μεταξύ των σανίδων θα αφεθεί αρμός πλάτους 1 χλστ. 
Πριν να τοποθετηθούν οι σανίδες θα καθαρισθούν, θα εμποτιστούν με καθαρό νερό μέχρι 
κορεσμού και θα παραμείνουν στη θέση τους κατάλληλα καλυμμένα μέχρι να κλειστούν οι 
αρμοί. Μετά θα σκουπιστεί η επιφάνεια του σανιδώματος από το τυχόν πλεονάζον νερό και θα 
επαλειφθεί αυτή με αντικολλητικό υλικό όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του Τιμολογίου. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η διάστρωση του σκυροδέματος, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να μη στεγνώσει ο ξυλότυπος. 
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των σανίδων τρεις φορές για κάθε όψη αυτών.  Για 
μεγαλύτερο αριθμό επαναχρησιμοποίησης των επιτρέπεται μόνο μετά από την έγκριση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 
Σανίδωμα που δεν θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε επτά ημέρες πρέπει να καθαριστεί, να 
επαλειφθεί με αντικολλητικό υλικό, να αποθηκευτεί και να καλυφθεί όπως αναφέρθηκε στην 
αντίστοιχη παράγραφο. 
Οι αρμοί διακοπής εργασίας θα είναι μόνο κατακόρυφοι και θα γίνονται σε θέσεις που θα 
υποδείξει η Επίβλεψη. 
Γενικά τα τμήματα του έργου που κατασκευάζονται με ορατή την επιφάνεια του σκυροδέματος, 
θα προστατεύονται κατάλληλα σε όλη τη διάρκεια του "Έργου. Για το σκοπό αυτό είναι 
επιβεβλημένη η κάλυψη των με στεγανά και ελαφριά καλύμματα (π.χ. ΝΥLΟΝ). Η δαπάνη για 
την κάλυψη βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις 
σχετικές υποδείξεις της Επίβλεψης. 

3.4 ΞΗΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ BFU-BU ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «BETOFORM» 

Οι εν λόγω ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικά για το σκοπό φύλλα κόντρα πλακέ ενδ. 
τύπου BETOFORM πάχους >20 χλσ. Τα φύλλα θα προσκομισθούν στο Εργοτάξιο καινούργια 
και θα είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερις φορές ανά όψη. 

Τα φύλλα πριν από τη χρησιμοποίηση τους θα επαλείφονται με τα ειδικά αντικολλητικά υλικά 
που αναφέρονται στο Τιμολόγιο. 
Ο σκελετός στήριξης των από BETOFORM ξυλοτύπων θα είναι αποκλειστικά και μόνο 
μεταλλικός, και ο οποίος πρέπει να έχει την απαιτούμενη αντοχή και πυκνότητα, ώστε να 
παραλάβει το βάρος των κατασκευών, των κυκλοφορούντων φορτίων και τους κραδασμούς 
από τις δονήσεις του σκυροδέματος. 
Τα υποστυλώματα του πιο πάνω ξυλοτύπου, όταν δεν εδράζονται πάνω σε οπλισμένη πλάκα 
σκυροδέματος, πρέπει να εδράζονται επί αμετακίνητων και οριζοντίων επιπέδων βάσεων (π.χ. 
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Μαδέρια) που να παρέχουν την ασφάλεια της μη υποχώρησης κατά την διάρκεια των εργασιών. 
Εάν το υπέδαφος δεν αντέχει σε πιέσεις τότε πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε 
συνεργασία με την επίβλεψη και πάντα με δαπάνες του Ανάδοχου. 
Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα εκτελείται αποκλειστικά και μόνο συμφωνία με τις εντολές της 
Επίβλεψης. 
Η ποσότητα της ξυλείας BETOFORM και τα στοιχεία του μεταλλικού σκελετού πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου. Η επάρκεια των είναι βασικός όρος της σύμβασης. 
Η μεγαλύτερη παραμόρφωση τμήματος σκυροδέματος μήκους 3.00 μ ορίζεται σε 3 χλσ. Για την 
αντιμετώπιση του βέλους κάμψης για άνοιγμα μήκους μεγαλύτερου των 5.00μ οι ξυλότυποι 
πρέπει να έχουν βέλος ίσο με τον ακόλουθο τύπο: 

Βέλος (σε ίντσες) = FEET/50 Χ Η δοκού (σε ίντσες) 
 
Για την εξασφάλιση της στεγανότητας των ξυλοτύπων ορατής επιφάνειας σκυροδέματος, 
πρέπει να τοποθετείται στους αρμούς των φύλλων BETOFORM και μεταξύ ξυλοτύπου και 
σκυροδέματος που έχει ήδη διαστρωθεί και σκληρυνθεί, αφρώδες υλικό σε ταινία διατομής 10 χ 
12 χλσ. 
Ο ξυλότυπος θα έχει από κατασκευής αρνητικά βέλη σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

3.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαμόρφωση, τις ενώσεις, τη τοποθέτηση και την επικάλυψη 

του οπλισμού καθορίζονται στον Κανονισμό. 

Ο οπλισμός πρέπει να διατηρείται τελείως καθαρός μέχρι την σκυροδέτηση. 

3.6 ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

3.6.1 ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Οι αρμοί διαστολής πρέπει να είναι απόλυτα κατακόρυφοι και να διαμορφώνονται στις 

προβλεπόμενες από τη Στατική Μελέτη θέσεις. 

Οι αρμοί διαμορφώνονται με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη βάρους 20 Κg/μ3 που 

τοποθετούνται στον ξυλότυπο και στερεώνονται επί της παρειάς του σκυροδέματος που έχει 

ήδη σκληρυνθεί. 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την τοποθέτηση και στερέωση των πλακών της 

διογκωμένης πολυστερίνης, την τοποθέτηση του οπλισμού και την διάστρωση του 

σκυροδέματος καθώς και στην  αφαίρεση του ξυλοτύπου ώστε να αποφευχθεί κάθε βλάβη, 

μετακίνηση και αλλοίωση της πολυστερίνης και παραμόρφωση της ευθύτητας του αρμού. 

3.6.2 ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

Οι αρμοί διακοπής των διαφόρων διαστρώσεων πρέπει να καθορίζοντα! πριν από την έναρξη 

των εργασιών σκυροδέματος, και πάντα βάσει σχεδίου που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα 

εγκρίνει η Επίβλεψη. Κατά τον καταρτισμό του εν λόγω σχεδίου θα λαμβάνονται υπ' όψη τα 

διαγράμματα των ροπών κάμψεως και των τεμνουσών δυνάμεων. 

Στις θέσεις διακοπής πρέπει κατά την επανάληψη των εργασιών να παίρνεται κάθε φροντίδα για 

τη καλή σύνδεση του νέου σκυροδέματος με το παλαιό που θα έχει σκληρυνθεί.  

3.7 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι ξυλότυποι επιμετρούνται σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα που 
διαστρώθηκε. 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 20 
 

3.8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων των ξυλοτύπων περιλαμβάνονται : 
η προμήθεια όλων των υλικών και αποθήκευση τους μέχρι της ώρας της χρησιμοποίησης τους, 

η μεταφορά στην θέση εργασίας, η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ξυλοτύπων 

και των φερόντων ικριωμάτων συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης φαλτσογωνιών,  

σκότιων, νεροσταλακτών, αρμών, «εργαλείων» κλπ, η μόρφωση τελικών επιφανειών εμφανούς 

σκυροδέματος είτε με σανίδες είτε με φύλλα μπετοφόρμ είτε με σιδηροτύπους, η 

συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων, η συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων κυκλοφορίας προσωπικού, η φθορά των υλικών, ο 

καθαρισμός και η απομάκρυνση των σανιδωμάτων και των ικριωμάτων και η αποθήκευση τους 

μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, το κατάβρεγμα των ξυλοτύπων, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη 

υλικών και εργασίας μη αναφερόμενη στη παρούσα παράγραφο αλλά απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των ξυλοτύπων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την στατική μελέτη που έχει εγκριθεί 
αμειβόμενος με τις τιμές μονάδων του Τιμολογίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση 
της όλης της μελέτης ή και μέρους αυτής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την 
νέα μελέτη με τις ίδιες τιμές του Τιμολογίου. 

3.9 ΑΝΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Γενικά η εκτέλεση των εργασιών σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με τόση ακρίβεια ώστε να 
είναι δυνατή η κατασκευή των υπολοίπων οικοδομικών εργασιών μέσα στις αντίστοιχες ανοχές 
τους. Οι ανεκτές ανοχές των σκυροδεμάτων είναι: 
Για τις αποστάσεις μεταξύ των αξόνων των υποστυλωμάτων είναι 1%ο πλέον ή έλλατον για 
αποστάσεις μέχρι 6.00μ. και 0,5%ο πλέον ή έλλατον για μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Για τις διαστάσεις των διατομών των υποστυλωμάτων είναι 3χλσ. πλέον ή έλλατον. 
Για την απόκλιση των ακμών των υποστυλωμάτων από την κατακόρυφη και των δοκών από την 
οριζόντια είναι 1%ο. 
Για την απόκλιση του πάχους των πλακών είναι 3χλσ για πάχη μέχρι και 15εκ. και 5χλσ. Γι α 
μεγαλύτερα πάχη. 
Για το ύψος των δοκών είναι 3χλσ. Για ύψη μέχρι και 30εκ. και 5χλσ. για μεγαλύτερα ύψη. 
Για το πλάτος των δοκών είναι 3χλσ. Για πλάτη μέχρι και 20εκ. και 5χλσ. για μεγαλύτερα πλάτη. 
Κανένα σημείο δεν πρέπει να απομακρύνεται της θεωρητικής επιφάνειας οποιασδήποτε 
κατασκευής περισσότερο των 3χλσ. 
Η ευθυγράμμιση (περασιές) των υποστυλωμάτων και    των τοιχίων ελέγχονται με ράμμα στις 
διάφορες στάθμες. Η απόκλιση τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5χλσ. 
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4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενα του παρόντος άρθρου αποτελεί η εκτέλεση των εργασιών του οπλισμένου ή μη 
σκυροδέματος. Περιγράφονται τα υλικά και ο τρόπος εργασίας για την παρασκευή, διάστρωση 
και συντήρηση κατά την πήξη των αντίστοιχων μειγμάτων, η κατασκευή των ξυλοτύπων, η 
τοποθέτηση του σιδερένιου οπλισμού και η λήψη δειγμάτων για τον έλεγχο των υλικών και της 
αντοχής του σκυροδέματος. 

Το εν λόγω αντικείμενο τελεί υπό τα διατάξεις: 

 Των ΠΤ.Π. και των περί κονιοδεμάτων συμβατικών όρων του κεφαλαίου 3000 του 
ΑΤΟΕ. 

 Του « Κανονισμού για την μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα»& «Αντισεισμικός Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα»  που θα αναφέρονται από 
δω και μπρος, για συντομία, απλά σαν «Κανονισμοί», και οι οποίοι θεωρείται ότι ισχύουν στο 
σύνολο τους, ανεξάρτητα των μεμονωμένων αναφορών τους που γίνονται στις παραγράφους 
του παρόντος κειμένου, και σε ότι δεν αντίκειται των ΠΤ.Π. 

 Του «Κανονισμού της Τεχνολογίας Σκυροδέματος»  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στο Εργοτάξιο και σε πρώτη ζήτηση από την 
Υπηρεσία, τους πιο πάνω Κανονισμούς. 

4.2 ΝΕΡΟ 

Για όλες γενικά τις δομικές εργασίες θα χρησιμοποιείται νερό που θα πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου: ΕΛΟΤ-345. « Νερό ανάμιξης και συντήρησης σκυροδεμάτων» το οποίο δεν 
αναφέρεται στο θαλασσινό νερό. Αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανάγκης 
και μόνο για σκυροδέματα και εφόσον αυτά πρόκειται να επιχριστούν ή επικαλυφθούν. Παρ όλα 
αυτά για την χρήση θαλασσινού νερού απαιτείται ή έγγραφη έγκριση της Επίβλεψης. 

4.3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Γενικά όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση τσιμέντου και δεν αναφέρεται άλλη ειδική ένδειξη, 
όπως π.χ. λευκό ή αμιγές «Πόρτλαντ» ή «ημίλευκο» κ.λ.π., τότε νοείται τσιμέντο «Πόρτλαντ 
Ελληνικού τύπου». 
Όλα τα τσιμέντα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, άριστης και εγγυημένης ποιότητας. 
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά κάθε 50 τόνους τσιμέντου ή κλάσμα αυτού, μια 
δοκιμή σύμφωνα με τα DΙΝ ( Γερμανικοί κανονισμοί) 1164, σε ειδικά Κρατικά εργαστήρια πάντα 
με δαπάνες του Ανάδοχου. Εάν από τις ενδείξεις των δοκιμών προκύψει ότι το τσιμέντο δεν 
πληροί τους όρους των DΙΝ 1164, τότε όλη η προμήθεια της αντίστοιχης εισαγωγής 
απορρίπτεται και απομακρύνεται από τις αποθήκες μέσα σε 24 ώρες από έγγραφης της 
κοινοποίησης της απόρριψης και με δαπάνες του Ανάδοχου. Παρτίδα τσιμέντου που εισάχθηκε 
στο Εργοτάξιο και από την οποία λήφθηκε δείγμα για εργαστηριακό έλεγχο, απαγορεύεται να 
χρησιμοποιηθεί μέχρι της εξαγωγής των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 
Το τσιμέντο το οποίο προσκομίζεται σε σάκους πρέπει να προστατεύεται τέλεια από την 
υγρασία ή τις καιρικές μεταβολές και να προφυλάσσεται μέχρι της στιγμής της χρησιμοποίησης 
του σε κλειστές και καλά αεριζόμενες αποθήκες και πάνω σε ξύλινο δάπεδο το οποίο θα απέχει 
του εδάφους τουλάχιστον 30 εκ., έτσι ώστε να μην κινδυνεύει από βροχές και υγρασίες. Όμοια 
πρέπει να μεριμνείτε έγκαιρα, η προμήθεια τσιμέντου, ώστε να υπάρχει στο Εργοτάξιο ικανή 
ποσότητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση και πρόοδο των έργων και για την πρόληψη κάθε 
έλλειψης. Δηλώνεται σαφώς και κατηγορηματικά ότι, κάθε καθυστέρηση της προόδου των 
έργων, με αφορμή τη μη έγκαιρη προμήθεια τσιμέντου για οποιαδήποτε αιτία, πλην της 
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ανωτέρας βίας ( π.χ. θεομηνίας, απεργίας μεταφορικών μέσων ή φορτοεκφορτωτών κ.λ.π.), δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη και θα βαρύνει μόνο τον Ανάδοχο. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει χωριστά κάθε προμήθεια τσιμέντου και 
με τρόπο τέτοιο ώστε, αφ' ενός μεν να είναι εύκολη η κατανάλωση της κατά τη σειρά της 
προμήθειας και αφ' ετέρου να είναι δυνατή η λήψη δείγματος από οποιαδήποτε    εισαγωγή και 
ο εντοπισμός αυτής μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 
Εάν από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι διάφορες προμήθειες τσιμέντου δεν είναι σαφώς 
χωρισμένες με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολος και χωρίς αμφιβολίες ο εντοπισμός της 
παρτίδας από την οποία έγινε η δειγματοληψία και το αποτέλεσμα της οποίας είναι δυσμενές για 
την ποιότητα του τσιμέντου, τότε κατά την κρίση της Επίβλεψης, απορρίπτεται η ποσότητα 
εκείνη για την οποία έχει αμφιβολίες ή σε αδυναμία της να εντοπίσει την ορισμένη ποσότητα, 
δικαίωμα να διατάξει την απόρριψη του περιεχομένου όλης της αποθήκης. 
Το τσιμέντο υποχρεωτικά θα ζυγίζεται πριν από κάθε χρήση του. Κάθε σάκος που περιέχει 
όγκους ή βώλους από τσιμέντο που σκληρύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη διαλύεται με 
απλή συμπίεση με τα δάκτυλα, θα απομακρύνεται αμέσως από το Εργοτάξιο. 

4.4 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 

«Λευκά τσιμέντα »όπου αυτά απαιτούνται και γράφονται ειδικά, θα χρησιμοποιούνται Ελληνικής 
παραγωγής τύπου LAFARGE. Τα τσιμέντα αυτά πρέπει να έχουν τις ιδιότητες των τσιμέντων 
«Πόρτλαντ» και επί πλέον να είναι λευκού χρώματος. Η λευκότητας τους σε εκατοστιαία κλίμακα 
(λευκότητα καθαρού οξειδίου του Μαγνησίου δεν -πρέπει να είναι κατώτερη του 82% όταν 
μετρηθεί με ηλεκτροφωτόμετρο. Από άποψη φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων, τα 
«λευκά τσιμέντα» πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ελληνικών Κανονισμών για τσιμέντα 
ψηλής αντοχής. 

4.5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ 

«Τσιμέντα ημίλευκα» ή «τσιμέντα διακόσμησης» θα χρησιμοποιούνται, όπου απαιτούνται και 

ειδικά  αναφέρονται και θα είναι Ελληνικής παραγωγής. Τα τσιμέντα αυτά πρέπει να έχουν τις 

ιδιότητες των τσιμέντων «Πόρτλαντ» και να είναι επί πλέον λίαν ανοικτού χρώματος και να 

δημιουργούν με πρόσμιξη μεταλλικού χρώματος πλακοποιίας όλες τις αποχρώσεις πλην της 

λευκής. Η τελική απόχρωση επιφάνειας που κατασκευάζεται μόνο με τσιμέντο διακόσμησης 

είναι πολύ ανοικτού χρώματος (φαιού). Από άποψη φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων 

πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Ελληνικών Κανονισμών για τσιμέντα ψηλής αντοχής. 

4.6 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο χάλυβας οπλισμού πρέπει να συμφωνεί με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού. Εκτός από 

αυτά που αναφέρονται στα πιο πάνω, πρέπει επίσης να είναι λεπτού και ομοιογενούς κόκκου, 

χωρίς πέταλα, φολίδες και ραγάδες, με εξωτερική επιφάνεια λεία, καθαρή και απαλλαγμένη από 

σκουριές. Η διατομή του πρέπει να πλήρης κύκλος και να μη έχει πεπλατυσμένη μορφή. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει σιδερένιου οπλισμού μια σειρά 

δοκιμών, για τον έλεγχο της ποιότητας του που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό και 

με δαπάνη του Αναδόχου στα Κρατικά Εργαστήρια. 

4.7 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Η μηχανική αντοχή των κόκκων των αδρανών υλικών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε με αυτά να 

είναι δυνατή η Παρασκευή σκυροδέματος της αντοχής που επιθυμείται. 

Τα αδρανή υλικά των σκυροδεμάτων πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή σταθερότητα έναντι 

φθοράς μετά από τριβή ή κρούση, καθώς επίσης και έναντι αποσάθρωσης στον αέρα, στο νερό 

και στον παγετό. 
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Αδρανή υλικά ύποπτα  στις πιο πάνω επιδράσεις, θα υποβάλλονται μετά από εντολή της 

Επίβλεψης και με δαπάνη του Ανάδοχου, στη δοκιμασία υγείας πετρώματος σύμφωνα με τον 

Κανονισμό, σε Κρατικό εργαστήριο. 

Η μορφή των κόκκων των αδρανών υλικών πρέπει, κατά το δυνατό, να είναι σε σχήμα σφαίρας 

ή ρόμβου. Η αναλογία των αντικανονικής μορφής κόκκων πλακοειδών και επιμηκών - δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 50% του βάρους του υλικού. ( Εάν L το μήκος, Β το πλάτος και D το 

πάχος του κόκκου, αυτός θεωρείται πλακοειδής όταν Β/D μεγαλύτερο του 2, και επιμήκης δε, 

όταν L/D > 1,50 ). Ειδικά οι κόκκοι που ο λόγος L/Β   είναι μεγαλύτερος του 5, δεν επιτρέπεται 

να περιλαμβάνονται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 15% στο συνολικό βάρος του υλικού. 

Η κοκκομετρική σύνθεση του μείγματος των αδρανών πρέπει να περιέχεται στη 
χαρακτηριζόμενη σαν «εξαιρετικά καλή» περιοχή του διαγράμματος του άρθρου 14 του 
Κανονισμού, με μέγιστο ποσοστό μεγάλης διαμέτρου κάτω των 0.02 χιλ. το 3% βάρους των 
αδρανών και το οποίο να είναι δυνατό να απομακρυνθεί με πλύσεις. Η πιο πάνω κοκκομετρική 
σύνθεση των αδρανών, σε ανάγκη, είναι δυνατό να επιτευχθεί με ανάμιξη τριών κατηγοριών 
αδρανών, ήτοι άμμου, ψηφίδων και σκύρων των οποίων την ποσότητα θα καθορίσει 
εργαστηριακό έλεγχος. 
Όσον αφορά στο ανεκτό ποσοστό επιβλαβών προσμίξεων ισχύει το άρθρο 14 του Κανονισμού. 

Η δειγματοληψία για τα αδρανή υλικά θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα 

Μηχανικού. 

4.8 ΑΜΜΟΣ 

Η άμμος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ 408 «θραυστά αδρανή 

για συνήθη σκυροδέματα» με τις παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3.3 του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος. (Φ.Ε.Κ. 315Β/97). Η χρησιμοποίηση θαλάσσιας άμμου στα 

κονιάματα των επιχρισμάτων απαγορεύεται ρητά. Όπου ειδικά δεν αναφέρονται τα όρια της 

κοκκομετρικής σύνθεσης της άμμου, νοείται χονδρόκοκκος άμμος έως 7 χιλ.. Η άμμος δεν 

πρέπει να περιέχει ξένες προσμίξεις που είναι δυνατό να βλάψουν την σκλήρυνση και την 

αντοχή του σκυροδέματος ή να έχει δυσμενή επίδραση επί του οπλισμού. 

4.9 ΣΚΥΡΑ 

Τα σκύρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ-408. Όπου δεν 

αναφέρονται ειδικά τα όρια της κοκκομετρικής σύνθεσης των σκύρων, νοούνται τα συνήθη 

σκύρα των σκυροδεμάτων 7 έως 30 χλστ. Ταύτα δεν πρέπει να περιέχουν ξένες προσμίξεις που 

είναι δυνατό να βλάψουν την σκλήρυνση και την αντοχή του σκυροδέματος, ή να έχουν δυσμενή 

επίδραση επί του οπλισμού. 

4.10 ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ (ΓΑΡΜΠΙΛΙ) 

Τα σύντριμμα (γαρμπίλι) πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ-408 & 

του Φ. Ε. Κ. 315/Β/97. Όπου δεν αναφέρονται ειδικά τα όρια της κοκκομετρικής σύνθεσης των 

συντρίμματος, νοείται λεπτό σύντριμμα 5 έως 10 χιλ. Τούτο δεν πρέπει να περιέχει ξένες 

προσμίξεις που είναι δυνατό να βλάψουν την σκλήρυνση και την αντοχή του σκυροδέματος, ή 

να έχει δυσμενή επίδραση επί του οπλισμού. 

4.11 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Βελτιωτικά των σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιούνται μόνο εφ' όσον αναφέρονται στη μελέτη 
σύνθεσης του σκυροδέματος, έχει δοκιμαστεί η αποδοτικότητα αυτών και δεν προκαλούν 
αύξηση της συστολής σκλήρυνσης. Για τα στεγανωτικά μάζας και τα πλαστικοποιητικά θα 
πρέπει ο Ανάδοχος προσκομίσει πλήρεις αναλύσεις ότι δεν επιδρούν με δυσμένεια επί του 
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σκυροδέματος. Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί  πλήρες το δικαίωμα της επιλογής του υλικού 
τόσο από αυτά που θα υποδείξει Ανάδοχος όσο και από άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά. 

4.12 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ  

Η θηραϊκή γη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από το νησί θήρα. Να είναι απαλλαγμένη από 
ξένες ουσίες και ιδιαίτερα από λάβα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 5% του συνολικού βάρους αυτής . Να διέρχεται από κόσκινο που έχει βρογχίδες 
διαμέτρου 1χλστ. Κατά ποσοστό 90% Σε ειδικές περιπτώσεις και όπου ειδικά αναφέρεται σαν 
άλευρο θηραϊκής γης θα απαιτείται λειοτριμένη θηραϊκή γη σε λεπτότητα τσιμέντου σύμφωνα με 
τους Ελληνικούς Κανονισμούς. 

4.13 ΓΥΨΟΣ ΚΟΙΝΟΣ 

Ο γύψος που χρησιμοποιείται στις δομικές εργασίες πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω 
απαιτήσεις : 
Α)Να έχει φαινόμενο βάρος μεταξύ 900 και 1000 Kg/m3 
Β)Να έχει λεπτότητα άλεσης τέτοια ώστε το υπόλοιπο που παραμένει σε κόσκινο A.S.T.M  
Νο45 να είναι μικρότερο του 20% (χοντρός γύψος) 
Γ)Ειδικά όπου αναφέρεται πολύ λεπτός γύψος το πιο πάνω υπόλοιπο πρέπει να είναι 2%. 
Δ)Η έναρξη της πήξης πρέπει να συντελείται σε χρόνο μεταξύ 2’ και 15’, και τέλος αυτής μεταξύ 
10’ και 40’. 
Πάντως η χρησιμοποίηση γύψου επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικές θέσεις. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίησή του σε εξωτερικές θέσεις στο ύπαιθρο και σε στρώσεις που δέχονται αμέσως τις 
ατμοσφαιρικές επιρροές. 

4.14 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (ΑΧΝΗ) 

Αυτή θα είναι προϊόν αλέσεως λευκού μάρμαρου, απαλλαγμένης από κάθε ξένης ουσίας, 
τελείως λευκή και θα προσκομίζεται στο Εργοτάξιο μέσα σε σάκους. 

4.15 ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

Αυτά θα είναι προϊόντα θρυμματισμού λευκού ή έγχρωμου μαρμάρου και γενικά από μάρμαρα 
που αντέχουν στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, καθαρής απόχρωσης, πυκνής υφής, που να 
επιδέχονται καλή λείανση και στίλβωση. Τα με διάφορα χρωματισμούς πετρώματα, πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό της ίδιας σκληρότητας, ώστε να έχουν την ίδια και ομοιόμορφη φθορά. Η 
άμμος του μαρμάρου (σουσάμι- ρύζι) Νο 1-2 και οι ψηφίδες του μαρμάρου Νο 4-8 να είναι 
επίσης απαλλαγμένες από κάθε ξένης ουσίας, θα προσκομίζονται δε στο Εργοτάξιο κατά 
χρώματα και μέσα σε σάκους. 

4.16 ΛΙΘΟΙ ΑΡΓΟΙ 

Οι αργοί λίθοι θα προέρχονται από τα καλύτερα λατομεία της περιοχής του έργου, θα είναι 
σκληροί, δεν θα σποσαθροποιούνται κάτω από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, θα είναι 
συμπαγείς, αρραγείς, ελάχιστης υδατοπερατότητας, χωρίς φλέβες, απαλλαγμένοι από κάθε 
άλλης ουσίας και κατά το δυνατό μεγάλοι. Αποκλείονται οι επιφανειακοί λίθοι. Είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν, για λιθοδομές θεμελίων, και παλαιοί λίθοι από κατεδαφίσεις, μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, και εφ' όσον είναι της ποιότητας που περιγράφτηκε πιο πάνω, και εφ' 
όσον προ της χρήσης των καθαριστούν καλά από τα παλαιά κονιάματα. 

4.17 ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ 

Οι ακριβείς αναλογίες των αδρανών υλικών, του τσιμέντου και του νερού θα καθορίζονται, από 
τον Επιβλέποντα Μηχανικό, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ - 346, και μετά από σχετική 
γνωμάτευση του Εργαστηρίου. 
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Οι αναλογίες των αδρανών υλικών θα αναγράφονται σε αναρτημένη πινακίδα δίπλα στον τόπο 
εργασίας, ώστε να είναι ευχερής η εξακρίβωση της τήρησης των. Η ακριβής τήρηση των 
αναλογιών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του, όπως η αντοχή του 
σκυροδέματος που παράγεται, είναι αυτή που έχει προδιαγραφεί σε κάθε περίπτωση. 
Τα αδρανή υλικά πρέπει να μετρώνται μόνο σε βάρη μέρους, και ποτέ σε όγκο. Η σχετική 
ζύγιση θα γίνεται με σύστημα που θα εγκρίνει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, η οποία και θα αναγράφεται στο 
ημερολόγιο του Έργου. 
Ο τρόπος πρόσμιξης των αδρανών υλικών, καθώς και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και νερό, θα 
είναι σύμφωνος με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει τον αναμικτήρα του σκυροδέματος με ρυθμιστή 
νερού, σε τρόπο ώστε, αφού καθοριστεί η αναλογία τσιμέντου και νερού από την αρχή, αυτή να 
τηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της διάστρωσης με ανοχή 3% πλέον ή έλαττον επί της 
ποσότητα του νερού. 
Προς διαπίστωση της πλαστικότητας του σκυροδέματος που παρασκευάζεται, θα γίνονται 
δοκιμές στον τόπο της παραγωγής κάθε φορά που το ζητήσει ο Επιβλέπων Μηχανικός.  

4.18 ΑΝΑΜΙΞΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

Η ανάμιξη, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση των μιγμάτων, καθώς και η προφύλαξη 
αυτών, κατά την πήξη, θα γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας του Σκυροδέματος. 
Ως προς την ανάμιξη τονίζεται ότι θα γίνεται, γενικά χρήση μηχανικών αναμικτήρων. Μόνο 
προκειμένου περί ποσοτήτων σκυροδέματος Β 120 ή αόπλων σκυροδεμάτων και μόνο μετά 
από την έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, επιτρέπεται ανάμιξη με εργαλεία χεριού. 
Προ κάθε διάστρωσης πρέπει να προηγείται επιμελημένος καθαρισμός και διαβροχή του 
ξυλοτύπου με άφθονο νερό και εξασφάλιση της ακινησίας του σιδερένιου οπλισμού. 
Επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον Ανάδοχο για τη τοποθέτηση του οπλισμού αναμονής 
και των οπών διόδου των σωληνώσεων των κάθε είδους εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια των κάθε είδους μελετών. Προς τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, εγγράφως, προ τριών ημερών από 
κάθε διάστρωση σκυροδέματος ώστε ο τελευταίας να καθορίσει έγκαιρα όσα εκ των πιο πάνω 
δεν είναι στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ξένων σωμάτων που 
δεν προβλέπονται από τα σχέδια ή τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού. 
 Κάθε εκ των υστέρων διάνοιξη οπών ή αυλακών σε μίγμα που σκληρύνθηκε και 
υποδεικνύονται έμμεσα ή άμεσα από τα σχέδια θα γίνει μόνο μετά από την έγκριση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού και με δαπάνες του Ανάδοχου εάν και εφ' όσον είναι αυτός υπαίτιος για 
την παράλειψη της έγκαιρης διάνοιξης. 
Κατά την κατασκευή των θεμελίων και πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος, θα 
προηγείται άφθονο κατάβρεγμα του πυθμένα και των παρειών των εκσκαφών. Κατά τη 
κατασκευή υποστρώματος δαπέδων πρέπει να προηγείται κατάλληλη διαμόρφωση της 
επιφάνειας του εδάφους και άφθονο κατάβρεγμα αυτής. 
Η μεταφορά και η διάστρωση του σκυροδέματος θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται ο διαχωρισμός των υλικών η εκχείλιση και η απώλεια του υλικού. 
Το μεγαλύτερο ύψος πτώσης του έτοιμου σκυροδέματος χωρίς χοάνη ή σωλήνα, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1. 50μ. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί γερανός με κάδο, 
αυτός, κατά την διάρκεια της εκκένωσης του, θα μετακινείται γρήγορα σε οριζόντια κατεύθυνση, 
ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλης μάζας σκυροδέματος στο ίδιο σημείο. 
Προκειμένου για οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν επιτρέπεται καμία διάστρωση πριν παραληφθεί 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ο αντίστοιχος σιδερένιος οπλισμός και υπογραφεί το σχετικό 
πρωτόκολλο σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα. 
Στις θέσεις θεμελίωσης ή τοίχων  από οπλισμένο σκυρόδεμα, πριν από την τοποθέτηση του 
σιδερένιου οπλισμού, πρέπει να διαστρώνεται μία στρώση σκυροδέματος αναλογία200 κα 
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τσιμέντου και σε πάχος 10 εκ (η λεγόμενη στρώση καθαριότητας), ώστε ο σιδερένιος οπλισμός 
να μην έρχεται σε επαφή με γαιώδες ουσίες. 
 Πριν από τη διάστρωση μιας εκτεταμένης επιφάνειας  η σημαντικού   όγκου σκυροδέματος, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία το πρόγραμμα της εκτέλεσης, στο 
οποίο θα καθορίζει τον απαιτούμενο χρόνο και τις δυνατές θέσεις διακοπής της εργασίας. 
Τα υποστυλώματα και τοιχώματα πρέπει απαραίτητα να διαστρώνονται μαζί με τα στοιχεία που 
στηρίζονται επάνω τους. Πριν από τη διάστρωση του νέου σκυροδέματος, και σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών, θα ξύνεται η παλαιά επιφάνεια για να γίνει τραχεία και θα 
απομακρύνονται τα χαλαρά τεμάχια, θα επακολουθεί πλύσιμο με άφθονο νερό και στη συνέχεια 
επίχριση της επιφάνειας με αρκετή υδαρή τσιμεντοκονία, πλούσιας σε τσιμέντο και η οποία δεν 
θα πρέπει  να πήξη πριν αρχίσει η νέα διάστρωση. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να διαστρωθεί όλο το τμήμα που 
είχε προβλεφθεί, η εργασία θα συνεχιστεί και πέραν του κανονικού ωραρίου της ημέρας, μέχρι 
να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ποσότητα η εν πάση περιπτώσει μέχρι 
του σημείου εκείνου που είναι δυνατή η διακοπή της στρώσης, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στα απαραίτητα διαβήματα προς τις αρμόδιες Αρχές 
για τη χορήγηση από αυτές των σχετικών αδειών για υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού. 
Ειδικά για τη διάστρωση υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, τα οποία θα παραμείνουν 
ανεπίχριστα, η έγχυση του σκυροδέματος θα γίνεται μέχρι το ύψος εκείνο που καθορίζεται στην 
μελέτη του ξυλοτύπου για την διαμόρφωση αρμών. Στις λοιπές περιπτώσεις πρέπει μία από της 
παρειές των αντίστοιχων ξυλοτύπων, να είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατά την πρόοδο της 
έγχυσης σε τρόπο τέτοιο ώστε το μίγμα να ρίπτεται από μικρού ύψους και να γίνεται με 
επιμέλεια η συμπύκνωση του. Είναι στην απόλυτη κρίση της Επίβλεψης να επιτρέπει την 
πλήρωση στύλων ή και τοιχωμάτων με επίχυση, εάν το πάχος των τοιχωμάτων είναι 
μεγαλύτερο των 40 εκ ή η μικρότερη διάσταση των στύλων μεγαλύτερη των 50 εκ. 
Η ταχύτητα της προόδου της διάστρωσης κατά τη κατακόρυφο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
των 2.00 μ σε κάθε ώρα. 
Κατά την διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέματος πρέπει απαραίτητα να παραβρίσκονται 
ένας σιδεράς που να διευθετεί τους οπλισμούς και ένας ξυλουργός που να παρακολουθεί τις 
υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 
Η συμπύκνωση των μιγμάτων θα γίνεται με εσωτερικούς δονητές μάζας, με εξαίρεση των 
λεπτών πλακών όπου θα γίνεται χρήση δονητών επιφάνειας. Προκειμένου για υποστυλώματα 
και τοιχώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δονητές στερεούμενοι επί των ξυλοτύπων (δονητές 
καλουπιού), αλλά μόνο μετά από την έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 
Προκειμένου περί αόπλων σκυροδεμάτων επιτρέπεται η χρήση εργαλείων χεριού, αλλά μόνο 
μετά από την έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη 
των σκυροδετήσεων είναι η ύπαρξη εφεδρικού δονητή επί πλέον των αναγκαίων για την 
συγκεκριμένη εργασία. 
Η δόνηση πρέπει να εκτελείται μεθοδικά από έμπειρους τεχνίτες, με τέτοιο τρόπο ώστε το 
σκυρόδεμα που διαστρώνεται να λάβει ομοιόμορφο συμπύκνωση σε όλα τα σημεία και τελικά 
να εμφανίζει ιξώδη συνοχή. Η δόνηση σε κάθε θέση πρέπει να τερματίζεται λίγο μετά την 
διακοπή της εμφάνισης φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος που διαστρώνεται.  
Το βελόνι των εσωτερικών δονητών θα εισάγεται και θα εξάγεται κατακόρυφα μέσα στη μάζα 
του σκυροδέματος. Η οριζόντια μετακίνηση απαγορεύεται. 

4.19 ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Τόσο τα υλικά σύνθεσης του σκυροδέματος όσο και αυτό το ίδιο το σκυρόδεμα, πρέπει να 
ελέγχονται σύμφωνα προς τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού. 
Πριν από κάθε εργασία πρέπει να ληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός δοκιμίων σκυροδέματος και 
να γίνει ο σχετικός έλεγχος σε εργαστήριο, αφ' ενός μεν για να διαπιστωθεί ότι με τα υλικά που 
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διατίθενται είναι δυνατόν να επιτευχθεί η προβλεπόμενη αντοχή και συνεκτικότητα του 
σκυροδέματος, αφ' ετέρου δε για να καθοριστεί η κατάλληλη κοκκομετρική σύνθεση και 
αναλογία των υλικών που θα αναμιχθούν. 
Παρόμοιος έλεγχος πρέπει να γίνεται και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της ποιότητας των 
υλικών έστω και αν αυτά προέρχονται από τις ίδιες πηγές για τις οποίες είχε γίνει αρχικός 
έλεγχος. 
Εκτός των πιο πάνω, ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο μιας 
σειράς δοκιμίων σε κάθε ποσότητα σκυροδέματος που διαστρώνεται. 
Όλοι οι πιο πάνω έλεγχοι θα γίνονται σε εργαστήριο Εθνικής Πολυτεχνικής Σχολής ή στο ΚΕΔΕ 
και με δαπάνες του Ανάδοχου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία, από τα αποτελέσματα του ελέγχου προκύψουν αμφιβολίες για 
την αντοχή του Έργου ή αν η κατασκευή εμφανίζει επικίνδυνες κακοτεχνίες, παραμορφώσεις, 
ρήγματα κ.λ.π. ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει δοκιμές αντοχής με επιφορτίσεις, σε 
επιφάνειες περίπου το 10% στο σύνολο αυτών. 
Κατά τις δοκιμές δεν πρέπει να παρουσιαστεί κανένα ίχνος ρήγματος. Σε περίπτωση ύπαρξης 
και νέων αμφιβολιών, τότε οι δοκιμές επιφόρτισης επεκτείνονται σε όση και όποια έκταση 
θελήσει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Όλες οι δοκιμές γίνονται πάντα με δαπάνη του Ανάδοχου ο 
οποίος βαρύνεται και με κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση της αντοχής 
της κατασκευής. 
Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους είναι δυνατό να γίνει και με δειγματοληψία πηγμένης 
μάζας σκυροδέματος (καρότα). 

4.20 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΖΑΣ 

Προβλέπεται χρήση του υλικού WAT-PROOF ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΊΑ 2,5-3,0 Kg/m3 ή άλλου υλικού της 
MAC BETON HELLAS, άριστης ποιότητας, της απόλυτης εγκρίσεως της επίβλεψης. Θα 
προσκομίζεται δε στο εργοτάξιο με τα δοχεία της αρχικής συσκευασίας του και θα 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτού. Το υλικό αυτό ανακατεύεται 
με το νερό των σκυροδεμάτων μέσα στα φορτηγά (βαρέλες) πριν από την σκυροδέτηση. 
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5 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της προδιαγραφής είναι η επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των 

σκυροδεμάτων. 

5.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Το αντικείμενο της προδιαγραφής τελεί κάτω από τις διατάξεις του. «Κανονισμός Οπλισμένου  

Σκυροδέματος 2000» και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων  

5.3 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 

α) Ποιότητα χάλυβος οπλισμού σκυροδέματος νευροχάλυβας S 500 και πλέγματα τύπου 

Δάρινγκ. Ο χάλυβας πρέπει να είναι καθαρός χωρίς σκουριές και λιπαρές ουσίες. Η μεταφορά 

και αποθήκευση του πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται μηχανικές βλάβες και 

πλαστικές παραμορφώσεις, ρύπανση που βλάπτει την συνάφεια, μείωση διατομών λόγω 

διαβρώσεως.  

β) Ο Επιβλέπων μηχανικός δικαιούται να ζητήσει κάθε τριάντα (30) τόνους σιδηρού οπλισμού 

μια σειρά δοκιμών, που θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό, με δαπάνη του Αναδόχου 

για τον έλεγχο της ποιότητας του χάλυβα. 

5.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

α) Η κοπή και η κάμψη του οπλισμού πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα.  
β) Η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται μόνο μετά τον έλεγχο των ξυλοτύπων από 
τον Επιβλέποντα μηχανικό. 
γ) Οι οπλισμοί θα τοποθετούνται με επιμέλεια και τέχνη και θα συνδέονται στερεά σε όλες 
ανεξαιρέτως τις διασταυρώσεις και όχι παρά μια, με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους 
ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού, Τα άγκιστρα του οπλισμού, εφ' όσον 
απαιτούνται, πρέπει να είναι κανονικά και ευμεγέθη, το Δε μήκος αυτών να είναι σύμφωνα με 
τον Κανονισμό. Έτσι άλλωστε θα επιμετρούνται. 
δ) Ιδιαίτερη φροντίδα θα λαμβάνεται για την ευθυγράμμιση των ράβδων του οπλισμού, την 
ακριβή και στερεή τοποθέτηση τους, την διατήρηση τους σε σταθερή θέση και τη διάστρωση και 
κοπάνισμα του σκυροδέματος, ιδίως στις θέσεις αρνητικού οπλισμού και την κάλυψη τους με 
σκυρόδεμα. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα τοποθετούνται πρόχειρα ή μόνιμα υποστηρίγματα 
(καβίλιες ή ειδικά πλαστικά υποστηρίγματα από τσιμεντοκονία σχήματος κόλουρου πυραμίδας 
με σύρμα προσδέσεως). 
 ε) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στο εμπόριο απαιτούμενες μεγάλου μήκους ράβδοι 
χάλυβος S 500 ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτροσυγκόλληση ή αλληλοκάλυψή 
τους σύμφωνα με τον Κανονισμό. 
στ) Η τοποθέτηση του σιδηρού δομικού πλέγματος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς όσον αφορά την αλληλοκάλυψή των φύλλων, την κοπή τους και την εξασφάλιση 
από του κινδύνου μετάθεσης τους κατά τη διάστρωση του 
σκυροδέματος. 
ζ) Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνο μετά τον έλεγχο του οπλισμού που έχει 
τοποθετηθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό με βάση τους πίνακες οπλισμού που έχει ήδη 
συντάξει ο Ανάδοχος. 

5.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

α) Οι σιδηροί οπλισμοί επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα τοποθετηθέντος βάρους, χωριστά για 

κάθε κατηγορία χάλυβος ή δομικού πλέγματος. Κατ' αρχήν μετριέται το μήκος των ράβδων των 
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οπλισμών ή η επιφάνεια του δομικού πλέγματος σε μέτρα μήκους ή τετραγωνικά μέτρα 

αντίστοιχα, χωριστά για κάθε διάμετρο ή για κάθε τύπο δομικού πλέγματος. Μετά υπολογίζεται 

το βάρος των ράβδων με βάση το παραδεδεγμένο ονομαστικό βάρος ανά μέτρο κάθε 

ονομαστικής διαμέτρου. Το βάρος του δομικού πλέγματος υπολογίζεται βάσει του 

παραδεδεγμένου ονομαστικού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο κάθε τύπου δομικού πλέγματος. 

β) Το σύρμα προσδέσεως και τα τυχόν σιδηρά στηρίγματα δεν λαμβάνονται υπ' όψη κατά την 
επιμέτρηση. Επίσης δεν θα ληφθούν υπ' όψη οι επικαλύψεις των ράβδων στις ενώσεις αυτών, 
όπου τέτοιες ενώσεις μπορούσαν κατά τη γνώμη του Επιβλέποντος μηχανικού να 
αποφευχθούν. 

5.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Οι τιμές μονάδος των σιδηρών οπλισμών περιλαμβάνουν την προμήθεια όλων των υλικών, 
την κοπή και τοποθέτηση των σιδηρών οπλισμών, τη φθορά και απομείωση των υλικών, την 
πρόσθεση των ράβδων με σύρμα, την εξασφάλιση της θέσεως των ράβδων με κατάλληλα 
υποστηρίγματα και τις τυχόν απαιτούμενες ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
β) Οι δαπάνες για τις δοκιμές περιλαμβάνονται στα εργολαβικά ποσοστά του Αναδόχου. 
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6 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ  

6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η περιγραφή των υλικών  και 

προσμίξεων για την παραγωγή των κονιαμάτων που χρησιμοποιούνται στις τοιχοποιίες, στα 

επιχρίσματα, στα αρμολογήματα, στις επικαλύψεις, στις πλακοστρώσεις, και γενικά στις 

οικοδομικές εργασίες. 

6.2 ΝΕΡΟ 

Το νερά που θα χρησιμοποιείται στα κονιάματα θα είναι εκείνο αποκλειστικά που εκπληρώνει 

τους όρους της ανάμιξης των σκυροδεμάτων. 

6.3 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 

Ο ασβέστης θα προσκομίζεται έτοιμος σε μορφή εργάσιμου πολτού στο εργοτάξιο με ειδικά 

διασκευασμένα φορτηγά, και θα αποτίθεται σε ειδικό μεταλλικό κιβώτιο ή ασβεστόλακκο καλώς 

προστατευμένος από την ξήρανση. 

Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατο ψήσιμο καθαρού ασβεστόλιθου, που ψήνεται 
σε καμίνι μακριάς φλόγας, δηλαδή το ψήσιμο γίνεται με τα αέρια της καύσης. Από χημικής 
απόψεως η περιεκτικότητα του ασβέστη σε οξείδιο του ασβεστίου και μαγνήσιο πρέπει να είναι 
πάνω από 95%. 
Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αμέσως μόλις εισαχθεί στο εργοστάσιο παρασκευής 

ασβεστοπολτού, αλλιώς πρέπει να αποθηκευτεί και να προστατευτεί καλά από την υγρασία. Ο 

ασβέστης πρέπει να καλύπτεται πλήρως από το νερά της σβέσης. 

Το ανακάτεμα του νερού μέσα στο κιβώτιο της σβέσης πρέπει να γίνεται αφού σταματήσει το 

βράσιμο και θα διαρκεί μέχρι το μίγμα να μεταβληθεί σε έναν αραιό πολτό, οπότε θα προστεθεί 

το επιπλέον νερό για την μετατροπή του πολτού σε γαλάκτωμα. Η οπή του κιβωτίου σβέσης 

από τη οποία χύνεται το γαλάκτωμα στον ασβεστόλακκο πρέπει να φέρει μόνιμη συρμάτινο 

διάφραγμα (σήτα), ώστε να μην επιτρέπει την διέλευση τυχόν αδιάλυτων στοιχείων. Τα 

υπολείμματα αυτά θα απομακρύνονται για απόρριψη και το κιβώτιο σβέσης θα καθαρίζεται με 

επιμέλεια πριν από την νέα σβέση άσβεστου, 

Ο ασβεστόλακος πρέπει να ανοίγεται σε σχετικά απορροφητικό έδαφος, διότι η μεγάλη 
απορροφητικότητα αποτελεί μειονέκτημα λόγω του κινδύνου να ξεραθεί ο πολτός. Η φύρανση 
(σίτεμα) του ασβέστη πρέπει να διαρκεί τουλάχιστο για ένα δεκαπενθήμερο, θεωρείται δε 
επαρκής, όταν στην επιφάνεια ασβέστη σχηματισθούν ραγάδες σε διάσταση δάκτυλου. Όταν ο 
ασβέστης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά πολλές ημέρες από το σίτεμα του, πρέπει να 
προφυλάγεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στον ασβεστόλακκο κάτω από το στρώμα 
άμμου που θα υγραίνεται συνέχεια. 
Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήσεως του πολτού ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει σκληρυμένα 
τμήματα, πέτρες, άμμο, ή άλλες αδρανείς ουσίες. Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για τη 
κατασκευή επιχρισμάτων, απαγορεύεται ή λήψη πολτού από το κατώτατο στρώμα του 
ασβεστόλακου το οποίο ορίζεται σε 10 εκ.  
Εάν θα χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να διέρχεται εξ ολοκλήρου από 
κόσκινο οπής 0,25χλσ., να έχει ομοιόμορφο χρώμα να προσκομίζεται δε μέσα σε χάρτινα ή από 
νάιλον σακιά ή και σε ξύλινα κιβώτια καλά σφραγισμένα .και άρρηκτα που θα φέρουν την 
σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής. 
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6.4 ΣΚΟΝΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 

Στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιείται σκόνη ασβέστη αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

α) Να έχει φαινόμενο βάρος μεταξύ 500 έως 600 Κg/m3. β) Η λεπτότητα της άλεσης να είναι 

τέτοια ώστε αφ' ενός μεν να διέρχεται  το σύνολο της ποσότητας από κόσκινο των 6 χλσ., αφ' 

ετέρου δε το σύνολο του υλικού που παραμένει σε κόσκινο των 4.900 βροχίδων να μην 

υπερβαίνει το 10% της ποσότητας. 

6.5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Το τσιμέντο των κονιαμάτων πρέπει να εκπληροί τους όρους της παραγράφου 3.03 
σκυροδέματα των Τ.Π.Τ. 

6.6 ΑΜΜΟΣ 

Η άμμος που προορίζεται για την παρασκευή των κονιαμάτων πρέπει να προέρχεται από 
λατομείο που θα το έχει εγκρίνει ο Επιβλέπων Μηχανικός και θα είναι τύπου κονιαμάτων 051 
(α) για τα ασβεστοκονιάματα, ενισχυμένα ή μη, και τύπου κονιοδεμάτων 052 (Β) για τα 
τσιμεντοκονιάματα, χαλαζιακή και κατά προτίμηση να προέρχονται από σκληρούς 
ασβεστόλιθους. 
Ή άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από βλαβερές ύλες, όπως από πηλού (κολλοειδούς 
ύλης από κόκκους μεγαλύτερης διαμέτρου 0.005 χλσ.) οργανικών συστατικών, τάλκη 
μαρμαρυγίου κ.λ.π. Οι αντίστοιχες ανεκτές μεγαλύτερες περιεκτικότητες είναι: 2% για τον πηλό, 
1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και μαρμαρυγία. Κατά την αποθήκευση της 
στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες οι οποίες είναι δυνατό να τη 
ρυπάνουν. 
Η κοκκομετρική σύσταση της άμμου εξαρτάται από το είδος της εργασίας που προορίζεται το 
κονίαμα.  
Όσον αφορά στη μορφή των κόκκων της άμμου, αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνα που 

αναφέρονται στο εδάφιο σκυροδέματα παραγ. 8. 

6.7 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 

Η μαρμαρόσκονη των κονιαμάτων πρέπει να ανταποκρίνεται σε όσα αναφέρονται στο εδάφιο 

σκυροδέματα παρ. 12. και ανάλογα με τον προορισμό της διακρίνεται σε λεπτόκοκκο (τέλεια 

κονιοποιημένη) και χονδρόκοκκο (ρύζι) Νο. 1-3. 

6.8 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ  

Η θηραϊκή γη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από το νησί θήρα. Να είναι απαλλαγμένη από 

ξένες ουσίες και ιδιαίτερα από λάβα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 5% του συνολικού βάρους αυτής . Να διέρχεται από κόσκινο που έχει βρογχίδες 

διαμέτρου 1χλστ. Κατά ποσοστό 90% Σε ειδικές περιπτώσεις και όπου ειδικά αναφέρεται σαν 

άλευρο θηραϊκής γης θα απαιτείται λειοτριμένη θηραϊκή γη σε λεπτότητα τσιμέντου σύμφωνα με 

τους Ελληνικούς Κανονισμούς 

6.9 ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Η ανάμιξη των κάθε είδους αδρανών υλικών με των συνδετικών, τόσο σε ξηρή κατάσταση όσο 

και σε υγρή, πρέπει να γίνεται σε καθαρό δάπεδο απαλλαγμένο από χώματα και άλλες ξένες 

ουσίες και με τέτοιο τρόπο και σε τόσο χρόνο , ώστε το κάθε μείγμα να είναι ομοιογενές σε όλη 

του την μάζα. Πρακτική ένδειξη της ομοιογένειας είναι η ομοιομορφία του μείγματος. 
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Οι αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και να μετρώνται με 

ειδικά σιδερένια δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα με τον προορισμό του μείγματος να 

είναι σύμφωνα προς τα άρθρα του Τιμολογίου και των Π.Τ.Π., Σε περιπτώσεις που οι αναλογίες 

δεν καθορίζονται ούτε από τις Π.Τ.Π. ούτε από το Τιμολόγιο, αυτές θα καθορίζονται από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό με εγγραφή στο Ημερολόγιο του Έργου. 

Όταν σαν συνδετική ύλη του κονιάματος χρησιμοποιείται ο πολτός του ασβέστη, αυτός θα 

μετράται σε υδαρή κατάσταση με την προσθήκη νερού και κατόπιν θα αναμειγνύεται με το 

αδρανές υλικό. Όταν η συνδετική ύλη βρίσκεται σε μορφή σκόνης ( τσιμέντο, σκόνη, 

υδρασβέστου κτλ ) τότε θα προηγείται ξερή ανάμειξη αυτής με τα αδρανή υλικά και θα 

ακολουθεί η υγρή ανάμειξη με την βαθμιαία προσθήκη νερού. 

Προκειμένου για ασβεστοκονιάματα ενισχυμένα με τσιμέντο, πρέπει πρώτα να αναμειγνύεται το 
τσιμέντο και η άμμος σε υγρή κατάσταση και κατόπιν να προστίθεται ο πολτός άσβεστου σε 
υδαρή κατάσταση. Αν χρησιμοποιηθεί σκόνη ασβέστη τότε πρέπει να αναμειχθεί με το τσιμέντο 
και την άμμο σε ξηρή κατάσταση και μετά να προστεθεί το νερό. 
Προκειμένου να προστεθεί ασβέστης σε τσιμεντοκονίαμα, εάν μεν αυτός είναι πολτός πρέπει 
πρώτα να μετατραπεί σε αραιό γαλάκτωμα με νερό και μετά να προστεθεί στο σε υγρή 
κατάσταση μείγμα τσιμέντου και άμμου, εάν δε χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου πρέπει να 
γίνει ανάμειξη όλων των υλικών σε ξηρή κατάσταση και μετά να προστεθεί το νερό. . 
Όσες φορές γίνεται χρήση στεγανωτικού υλικού, η παρασκευή του κονιάματος πρέπει να 
ακολουθεί πιστά της οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού, εκτός αν αλλιώς διατάξει η 
επίβλεψη. 
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7 ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 

7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή υλικών και τρόπος κατασκευής τοίχων από 

οπτόπλινθους, υαλόπλινθους και φυσικούς λίθους.  

7.2 ΥΛΙΚΑ 

7.2.1 Οπτόπλινθοι Διάκενοι Με Οριζόντιες Οπές 

Οι διάκενο οπτόπλινθοι με οριζόντιες οπές πρέπει να έχουν τις πιο κάτω ιδιότητες: 

α) Ακριβείς διαστάσεις με επιτρεπόμενες αποκλίσεις για το μήκος 2χλσ. πλέον ή έλαττον και για 

το μήκος 1 χλσ. πλέον ή έλαττον. 

β) Μέση αντοχή σε θλίψη σθ= 50 Kg/m2 με ελάχιστη μεμονωμένη σθμ=40 Kg/m2. 

γ) Ομοιόμορφη κατανομή των οπών. 
δ) Η υδατοαπορρόφηση να μην υπερβαίνει το 18% του βάρους της στενής οπτόπλινθου. 

ε) Το φαινόμενο βάρος να είναι 1300 Kg/m3. 
στ) Το ποσοστό των ελαττωματικών, δηλαδή σπασμένα, ρηγματωμένα κτλ. να μην υπερβαίνει 

το 10% του συνόλου. 

 
Για τους κάθε είδους οπτόπλινθους που θα ενσωματωθούν στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίσει για έλεγχο και έγκριση από την υπηρεσία διευκρινιστικά φυλλάδια καθώς και 
πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης του  προμηθευτή η της 
κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα βεβαιώνεται ότι ως προς την ποιότητα ανταποκρίνονται 
στους όρους της παρούσης Τ.Π. και των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης. 

7.2.2 ΛΙΘΟΙ ΑΡΓΟΙ 

Οι αργοί λίθοι θα προέρχονται από τα καλύτερα λατομεία της περιοχής του έργου, θα είναι 
σκληροί, δεν θα σποσαθροποιούνται κάτω από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, θα είναι 
συμπαγείς, αρραγείς, ελάχιστης υδατοπερατότητας, χωρίς φλέβες, απαλλαγμένοι από κάθε 
άλλης ουσίας και κατά το δυνατό μεγάλοι. Αποκλείονται οι επιφανειακοί λίθοι. Είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν, για λιθοδομές θεμελίων, και παλαιοί λίθοι από κατεδαφίσεις, μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, και εφ' όσον είναι της ποιότητας που περιγράφτηκε πιο πάνω, και εφ' 
όσον προ της χρήσης των καθαριστούν καλά από τα παλαιά κονιάματα. Οι γωνίες θα 
μορφωθούν με κατάλληλους γωνιόλιθους ανάλογου μεγέθους. 

7.2.3 Κονίαμα Δόμησης - Έλεγχος Υλικών 

Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κονιαμάτων δόμησης θα είναι σύμφωνα με το κεφάλαιο 

«ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ» των Τ.Π.. Ειδικότερα σημειώνεται ότι η άμμος πρέπει να 

είναι κτισίματος, καθαρή και μετριόκοκκη. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται τους οπτόπλινθους και τους τσιμεντόλιθους 

από εργοστάσια που θα εγκρίνει η Επίβλεψη. Οι οπτόπλινθοι  θα  προσκομίζονται  

συσκευασμένοι  (παλέτες)  και  θα συνοδεύονται στο δελτίο αποστολής του εργοστασίου 

κατασκευής.  

Η Επίβλεψη έχει το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο των πλίνθων από 

οποιαδήποτε εισαγωγή τους στο Εργοτάξιο και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποστείλει 

τα δείγματα σε εργαστήριο με δαπάνη του. Φορτίο από το οποίο λήφθηκε δείγμα για έλεγχο 

απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι της έκδοσης των αποτελεσμάτων. 
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7.3 ΔΟΜΗΣΗ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ» 

του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και των όρων της παρούσης 

Τ.Π. 

Οι πλίνθοι πρέπει να πλένονται καλά πριν να έρθουν σε επαφή με το κονίαμα δόμησης των. 

Η δόμηση των πλίνθων πρέπει να γίνεται σε οριζόντιες στρώσεις που να μην απομακρύνονται 
της οριζόντιας. Τοποθετούνται με ολίσθηση επί του κονιάματος και με σύγχρονη πίεση ώστε το 
κονίαμα να ξεχειλίζει από όλες τις μεριές. Το υλικό που ξεχειλίζει συμπιέζεται με το μυστρί στους 
αρμούς και το περίσσιο συλλέγεται. 
Το πάχος των αρμών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1εκ. ούτε να είναι ελάχιστο από 0,5 εκ. 

Επίσης η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο κατακόρυφων αρμών δύο συνεχόμενων στρώσεων 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 6 εκ., με επιδίωξη να είναι ίσιο με το μισό μήκος των 

πλίνθων. 

Η συμπλήρωση της τελευταίας ζώνης των πλίνθων, που έρχεται σε επαφή με τα δοκάρια ή με 

πλάκες ορόφων πρέπει να γίνεται μετά από τρεις ημέρες από της αποπεράτωσης της 

τοιχοδομής. 

Η τοποθέτηση της πρώτης στρώσης των πλίνθων γίνεται πάνω σε καθαρό και στερεό έδαφος 

μη λείο, με την παρεμβολή καθαρού τσιμεντοκονιάματος. Τα κουφώματα έχουν 

διαμορφωμένους παραστάδες (λαμπάδες) κατακόρυφους και αποσωμένους με 

τσιμεντοκονίαμα. 

Η μεταξύ των πλινθοδομών γωνιακή τους σύνδεση γίνεται απαραίτητα σε όλες τις σειρές. 

Τα από σκυρόδεμα πρέκια των κουφωμάτων είναι προτιμότερο να κατασκευάζονται επί της 

τοιχοποιίας. Σε περίπτωση που θα κατασκευαστούν ομαδικά στο έδαφος και κατόπιν 

τοποθετηθούν επί της τοιχοποιίας, τα άκρα αυτών θα εδράζονται τουλάχιστον κατά 20εκ., θα 

έχουν δε ελάχιστο πάχος 9εκ. και πλάτος όσο το πλάτος της τοιχοδομής, εκτός αν αλλιώς 

διατάξει η επίβλεψη. 

7.4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι πλινθοδομές επιμετρώνται σε μέτρα τετραγωνικά πραγματικής επιφάνειας, μη αφαιρουμένων 

των πρεκιών εκτός αν είναι ζώνη ενίσχυσης σκυροδέματος «σενάζ». 

Οι λιθοδομές επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα. 

7.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων των πλινθοδομών περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τούτου 

των εργασιών, η αναβίβαση ή καταβίβαση αυτών και του συνδετικού κονιάματος στις θέσεις 

εργασίας, η μεταφορά των υλικών επί τούτου των εργασιών και η Παρασκευή των κονιαμάτων, 

η δόμηση, η κατασκευή των απαραίτητων ικριωμάτων εργασίας και προσπέλασης του 

προσωπικού, το κατάβρεγμα των πλίνθων και κάθε άλλη εργασία και υλικό μη σαφώς 

αναφερόμενα στο τιμολόγιο και στην παρούσα Π.Τ.Π. αλλά απαραίτητα για την ολοκλήρωση 

των δομήσεων. 

7.6 ΑΝΟΧΕΣ 

Οι ανοχές για τις διαστάσεις των πλίνθων (οπτόπλινθοι,) σε σχέση με τις ονομαστικές τους 
καθορίζονται σε 5%ο.Όσον αφορά την επιπεδότητα και την κατακορυφότητα των τοιχοδομών, 
σε όλο το μήκος του και σε όλο το ύψος τους δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από τα 
3χλσ σε οποιαδήποτε θέση. Όσον αφορά την κατακορυφότητα των παραστάδων ( λαμπάδων ) 
και στην οριζοντιότητα των ανωφλίων ( πρεκιών ) η ανεκτή απόκλιση καθορίζεται σε 3χλσ.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 35 
 

8 ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή υλικών και τρόπος κατασκευής τοίχων από 

υαλόπλινθους.  

8.2 ΥΛΙΚΑ 

8.2.1 Υαλόπλινθοι 

Τα υαλότουβλα αποτελούνται από δύο όμοια κομμάτια γυαλιού τα οποία συγκολλούνται μεταξύ 
τους, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αφήνοντας μεταξύ των δύο επιφανειών ένα κενό αέρος 
5 εκατοστών περίπου. Θα έχουν άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ικανότητες. Ενώ θα 
προσφέρουν φωτοδιαπερατότητα (μεγαλύτερη του 70% ) καθώς και αντίσταση σε πίεση, τριβή, 
φωτιά και υγρασία.  
Σε περίπτωση φωτιάς τα υαλότουβλα αντέχουν περίπου 15 λεπτά (ενώ σε απλές φλόγες θα 
αντέχουν περίπου 200 λεπτά). 
Τα χρησιμοποιούμενα υαλότουβλα θα είναι σατινέ λευκού χρώματος ενδεικτικού τύπου Cloud 
White Satine (24Χ24Χ8 cm) της εταιρίας Μακρής. 

8.2.2 Ρητινούχο Τσιμεντοκονίαμα 

Ειδικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα λευκού χρώματος για κτίσιμο και αρμολόγηση υαλότουβλων. 
Πρέπει να έχει άριστη εργασιμότητα και πολύ καλή πρόσφυση στα υαλότουβλα. Επίσης θα 
παρέχει στεγανοποίηση και άριστη αντοχή σε τριβές. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος  1,54+0,1 Kg/Lt. 
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος  1,84+0,1 Kg/Lt. 
Αντοχή σε θλίψη    20,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάμψη    4,40 N/mm2 

 
Προστίθεται στο νερό κατά την ανάδευση και εφαρμόζεται με μυστρί. Η αρμολόγηση γίνεται με 
το ίδιο υλικό. Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 5ο C. 
Ενδεικτικός τύπος DOMOFIX της ISOMAT. 

8.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Γίνεται με τη βοήθεια των σταυρών συγκόλλησης οι οποίοι ρυθμίζουν το αλφάδιασμα και τα 
διάκενα μεταξύ των υαλότουβλων. Στα κενά που αφήνουν οι σταυροί συγκόλλησης τοποθετείται 
ειδικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. 
Η δόμηση των υαλότουβλων γίνεται με της χρήση ειδικών πλαστικών οδηγών για την 
ευθυγράμμιση ως κατωτέρω: 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΌΙ (ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ) ΣΕ 3 ΤΥΠΟΥΣ 
  Α) Κανονικός σταυρός για αρμό 1cm 
  B) Τερματικός σταυρός σχήματος Τ για τελείωμα σε τοίχο ή δάπεδο 
  Γ) Σταυρός με μεγαλύτερο πτερύγιο για καμπύλους τοίχους  

8.4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα δομημένης υαλοπλινθοδομής.  
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8.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων των υαλοπλινθοδομών περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί 

τούτου των εργασιών, η αναβίβαση ή καταβίβαση αυτών και του συνδετικού κονιάματος στις 

θέσεις εργασίας, η μεταφορά των υλικών επί τούτου των εργασιών και η Παρασκευή των 

κονιαμάτων, η δόμηση, η κατασκευή των απαραίτητων ικριωμάτων εργασίας και προσπέλασης 

του προσωπικού, το κατάβρεγμα των πλίνθων και κάθε άλλη εργασία και υλικό μη σαφώς 

αναφερόμενα στο τιμολόγιο και στην παρούσα Π.Τ.Π. αλλά απαραίτητα για την ολοκλήρωση 

των δομήσεων. 
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9 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η κατασκευή επιχρισμάτων για την κάλυψη 

επιφανειών διαφόρων οικοδομικών στοιχείων, σύμφωνα με του συμβατικούς όρους με 

κωδικούς αριθμούς 7003 έως 7017 του κεφαλαίου 7000 «ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» 

του ΑΤΟΕ / 1976 και των ισχυόντων Κανονισμών και Π.Τ.Π. 

9.2 ΥΛΙΚΑ 

Όλα τα υλικά σχετικά με τα επιχρίσματα, δηλαδή νερό, ασβέστης, τσιμέντο, άμμος, 

μαρμαρόσκονη κτλ. πρέπει· να συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας Τ.Π. 

9.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Η Παρασκευή των διαφόρων κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

επιχρισμάτων και για τα αρμολογήματα περιγράφεται σε προηγούμενα άρθρα της παρούσας 

Τ.Π. 

9.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» 

του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και των όρων της παρούσης 

Τ.Π. 

Οι ελεύθερες επιφάνειες των επιχρισμάτων πρέπει να είναι τελείως επίπεδες και κατακόρυφες, 

εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην επίβλεψη. 

Οι τομές μεταξύ κατακόρυφων επιφανειών πρέπει να είναι τέλεια ευθύγραμμες και 

κατακόρυφες. Οι τομές μεταξύ κατακόρυφων και οριζοντίων επιφανίων πρέπει να είναι τέλεια 

ευθύγραμμες και οριζόντιες. Οι τομές μεταξύ οριζοντίων ή κατακόρυφων και καμπύλων 

επιφανειών πρέπει να είναι απόλυτη γραμμή του κυκλικού σχήματος των καμπύλων 

επιφανειών. 

Οι τομές των κατακόρυφων επιφανειών τοίχων ή δοκών με τις οροφές πρέπει να είναι ευθείες. 

Απαγορεύεται να μορφωθούν σε λούκια ( σκοτίες) εκτός αν το αναφέρει η μελέτη ή το διατάξει 

έγγραφα ο Επιβλέπων Μηχανικός. 

Οι σποραδικές επισκευές των επιχρισμάτων (μερεμέτια) που γίνονται μετά την αποπεράτωση 

των υδραυλικών, ηλεκτρικών ή συναφών εργασιών, ως και οι ενώσεις παλαιών και νέων 

επιχρισμάτων πρέπει να είναι τελείως αφανείς. 

Τα ικριώματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφ' ενός μεν να μην 

εμποδίζουν την πρόοδο των εργασιών, αφ' ετέρου να μην έρχονται σε επαφή με επιφάνειες που 

πρόσφατα επιχρίστηκαν. Επίσης για την στήριξη των ικριωμάτων δεν επιτρέπεται η διάνοιξη 

οπών σε τοιχοδομές, ούτε η στήριξη αυτών σε κάσσες κουφωμάτων. Όλως εξαιρετικά και μετά 

από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου και την έγγραφη αποδοχή από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό είναι δυνατόν να επιτραπεί η διάνοιξη οπών επί των τοιχοδομών. Στην περίπτωση 

αυτή, το φράξιμο των οπών θα γίνει με το αυτό υλικό της τοιχοδομής (απαγορεύεται η πλήρωση 

με τσιμεντοκονίαμα ή με κονίαμα δόμησης) και θα επιχρισθεί αφανώς μετά από παρέλευση 

τριών ημερών. 

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επιχρισθούν, πριν από την έναρξη των εργασιών να 

καθαρίζονται με επιμέλεια από κάθε ξένο υλικό (λάσπες, καρφιά, ξύλα κλπ) και να 

καταβρεχτούν με άφθονο νερό. Αφήνεται να τραβήξει η υγρασία και κατόπιν αρχίζει η επίχρυση. 

Επιφάνεια μη νοτισμένη απαγορεύεται να επιχρισθεί. Για το λόγο αυτό κατά τους θερινούς 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 38 
 

μήνες και όταν η θερμοκρασία είναι αυξημένη, ο Ανάδοχος αναθέτει σε εργάτη να συντηρεί τις 

τοιχοδομές σε υγρή κατάσταση. 

Το είδος του κονιάματος που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στη μελέτη και 

είναι συνυφασμένο με άρθρο του τιμολογίου. 

Το πάχος και η σύνθεση των διαφόρων στρώσεων των συγκεκριμένων επιχρισμάτων 

αναφέρονται στα άρθρα της ΑΤΟΕ/1976 και ειδικότερα στο κεφάλαιο 7000 περί 

«ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ», εκτός αν αλλιώς γράφεται στο Τιμολόγιο της 

μελέτης, ή εγγράφως διατάξει η Επίβλεψη. 

Τα επιχρίσματα στους παραστάδες και στα ανώφλια των κουφωμάτων οπλίζονται σε πλάτος 

τουλάχιστον 10 εκ. είτε με «υαλόπλεγμα» βρογχίδας 4Χ5 εκ., είτε με τεμάχιο φύλλου 

«Νεβρομετάλ Νο 2» καρφωμένα επί της τοιχοδομής. 

Επιχρίσματα στις θέσεις επαφής συνεχόμενων επιφανειών από διαφορετικά υλικά (π. χ. 

οπτόπλινθοι και σκυροδέματα) οπλίζονται κατά μήκος της ένωσης σε εκατέρωθεν πλάτος 10 εκ. 

9.5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τα επιχρίσματα θα επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής τελικής επιφάνειας χωρίς 

να αφαιρούνται ανεπίχριστες επιφάνειες μικρότερες των 0.10 μ2. Παραστάδες, ανώφλια, 

κρεμάσεις και πέλματα δοκών, υποστυλώματα κ.λ.π. επιμετρώνται σε αναπτυγμένη επιφάνεια. 

Επιχρίσματα που γίνονται με ειδικά κονιάματα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους 

9.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων των επιχρισμάτων περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά όλων των 

υλικών στη θέση εργασίας, η παρασκευή και η μεταφορά των κονιαμάτων στις θέσεις δόμησης, 

η αναβίβαση ή καταβίβαση και η μεταφορά των πλίνθων στις θέσεις δόμησης, τα ικριώματα 

δαπέδων εργασίας και   προσπέλασης του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις σποραδικές 

επισκευές (μερεμέτια) των φθορών που προκάλεσαν τα συνεργεία των υδραυλικών, 

ηλεκτρολογικών κ.λ.π. εργασιών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται στο παρόν 

άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων. 

9.7  ΑΝΟΧΕΣ 

Για τα συμβατικά πάχη των επιχρισμάτων 10% πλέον ή έλαττον. 
Για την διαμόρφωση επίπεδων επιφανειών 4 χλσ σε πήχη 4.00 μ. 
Για τις ακμές ευθυγράμμων ακμών και ευθυγράμμων τραβηχτών επιφανειών 2 χλσ σε πήχη 
4.00μ. 
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10 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ  

10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα παρόντα άρθρα αφορούν τις ξυλουργικές εργασίες  

10.2 ΥΛΙΚΑ 
Η Ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, φυσική ή τεχνητή, ανεξάρτητα από το είδος της, πρέπει να 

είναι καλά ξηραμένη, είτε φυσικά είτε τεχνητά, τόσο ώστε το ποσοστό της υγρασίας της, 

μετρούμενο σύμφωνα με τους Αμερικανούς ή τους Αγγλικούς κανονισμούς, να κυμαίνεται 

μεταξύ 10% έως 16%. 

Γενικά η ξυλεία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ρόζους και ρήγματα και να μην έχει το 

παραμικρό ίχνος προσβολής από παράσιτα. Το χρώμα των ξύλων πρέπει να είναι ζωηρό και οι 

ίνες τους πυκνές και ευθύγραμμες. 

Γενικά η ξυλεία θα είναι προέλευσης εκείνης που ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 

όρους του τιμολογίου για κάθε εργασία και αρίστης ποιότητος. 

Επίσης τα παραγόμενα από ξύλο προϊόντα βιομηχανικής προελεύσεως (κόντρα πλακέ, πλακάζ, 

μοριοσανίδες κ.λ.π.) θα είναι παραγωγής αναγνωρισμένων Ελληνικών εργοστασίων ή 

εργοστασίων χωρών της Ε. Ε., αρίστης ποιότητος. 

Οι μοριοσανίδες πρέπει να έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωρών μελών 

της Ε.Ε.. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος , αμέσως μόλις προμηθευθεί την κάθε είδους ξυλεία (φυσική η 

τεχνητή) που θα ενσωματωθεί στο έργο να ζητήσει από την υπηρεσία   έγκριση   της ποιότητας 

τους, διαφορετικά η Επίβλεψη δικαιούται να απορρίψει σαν απαράδεκτα τα έργα που 

εκτελέσθηκαν χωρίς την παραπάνω έγκριση. 

Για την παραπάνω έγκριση απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποιότητας του  

προμηθευτή η της κατασκευάστριας εταιρείας από  αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης όπου 

θα βεβαιώνεται ότι τα υλικά πληρούν τους όρους της παρούσης Τ.Π. και τα σχετικά άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης και κατά τα λοιπά το άρθρο 10 της ΕΣΥ.  

Ξυλεία η παράγωγα ξυλείας ή κουφώματα ή άλλες ξύλινες κατασκευές θα τοποθετούνται σε 

προστατευμένο από τις βροχές και τις άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες χώρο του εργοταξίου, 

πάνω σε τετράξυλους σκελετούς ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος ή το δάπεδο του 

χώρου αποθήκευσης. 

10.3 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήματα σύνδεσης (βίδες, μπουλόνια, τζινέτια κ.λ.π.) πρέπει να είναι 

της καλύτερης ποιότητας που υπάρχει στην Ελληνική αγορά και υπόκεινται στην έγκριση της 

Επίβλεψης. 

10.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ» 

του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και των όρων της παρούσης 

Τ.Π. 

Όλα τα τεμάχια ξυλείας πρέπει να κοπούν στις κατάλληλες διαστάσεις και να έχουν τις διατομές 

που φαίνονται στα σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλων πρέπει να είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένες ώστε να επιτυγχάνεται η τελειότερη δυνατή επαφή μεταξύ τους. 

Πριν την κατασκευή των κουφωμάτων και λοιπών ξύλινων κατασκευών, αποτυπώνονται 

λεπτομερώς οι περιοχές τοποθέτησης τους και αν λόγω παρεκκλίσεων κατά την κατασκευή 
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πρέπει να τροποποιηθούν οι λεπτομέρειες ή οι τυπικές τομές, συντάσσονται και υποβάλλονται 

για έγκριση σχέδια λεπτομερειών προσαρμοσμένα προς την υπάρχουσα κατάσταση. 

Τα ξύλινα μέρη που προέρχονται από την παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεμαχίων πρέπει να 

έχουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων. Οι ποσότητες κόλλας που τυχόν εκχειλίζουν 

πρέπει να απομακρύνονται επιμελώς και τα μεταλλικά εξαρτήματα να μην εξέχουν από τις 

επιφάνειες του ξύλου. Γι αυτό πρέπει να διαμορφώνονται στις ξύλινες επιφάνειες κατάλληλες 

υποδοχές των μεταλλικών εξαρτημάτων. Όταν τα εξαρτήματα είναι από σίδηρο πρέπει να 

βάφονται με τουλάχιστον μία στρώση μίνιου πριν την τοποθέτηση τους. 

10.5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Η κατασκευή των κουφωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τη μελέτη σχέδια, 

τους όρους της παρούσης και των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου της μελέτης. 

Οι κάσσες των κουφωμάτων  αμέσως μετά την τοποθέτηση τους θα ασταρώνονται και θα 

ξεροζιάζονται. 

Στην περίπτωση αυτή τα σημεία μάτισης θα εγκριθούν από την Επίβλεψη. 
Όλα τα τεμάχια των ξύλων πρέπει να πλανίζονται πριν από την συναρμολόγηση και μετά την 

σύνδεση και συναρμολόγηση να τρίβονται με γυαλόχαρτο. 

Όλα τα κουφώματα θα παραδίδονται σε τέλεια λειτουργία. 

10.6 ΣΤΕΓΗ 

Η διαμόρφωση της στέγης θα γίνει με βάση τα σχέδια και στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες 

της επίβλεψης. Η όλη ξυλεία θα επαλειφθεί με μυκητοκτόνο αστάρι μετά την οριστική κοπή και 

διαμόρφωση και πριν από την τελική συναρμολόγηση. 

Θα χρησιμοποιούνται καλά ξεραμένα ξύλα, ώστε να έχουν ήδη παρουσιάσει τις 

παραμορφώσεις λόγω κοπής πριονισμού και ξήρανσης (πετσικαρίσματα) ώστε να μην 

δημιουργηθούν κοιλιές μετά την συναρμολόγηση της στέγης. 

Για όλα τα στοιχεία της κατασκευής της στέγης ισχύουν τα σχέδια κατασκευαστικών 

λεπτομερειών της μελέτης και οι οδηγίες της επίβλεψης. 

10.7 ΠΕΛΜΑΤΑ 

Τα πέλματα θα έχουν ματίσεις και ενώσεις στις γωνιές με πατούρες, οι γωνιές θα ενισχύονται με 

λοξές κόντρες, θα καρφώνονται δε στην πλάκα σκυροδέματος με εκτοξευόμενους και χημικούς 

ήλους ( ΗΙLΤΙ & ΗΑS). Κάτω από τα πέλματα θα διαστρωθεί ασφαλτικό γαλάκτωμα προστασίας 

από την υγρασία και τους μικροοργανισμούς. 

10.8 ΜΑΧΙΑΔΕΣ 

Η διατομή τους είναι τουλάχιστον 10X10 εκ. Οι μαχιάδες καρφώνονται σε ευθυγραμμία στον 

καβαλάρη και τους κορφιάδες. 

10.9 ΜΑΧΙΕΣ - ΚΟΡΦΙΑΔΕΣ 

Η διατομή τους είναι 10X10 εκ. και παρατάσσονται σε αποστάσεις 60 εκ. Οι κλιμακωτές και 
κολοβές μαχιές έχουν την ίδια διατομή. 
Οι εντορμίες και εγκοπές (χούφτες) θα τελειώνονται με χειροπρίονο. Το βάθος της χούφτας για 
την έδραση στο πέλμα, θα είναι μικρότερο από το 1/3 του πλάτους της μαχιάς. 
Το κάρφωμα τους θα γίνεται με καρφιά 120 χιλ. με σφαιρικό κεφάλι. 
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10.10 ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα τοποθετούνται για την εγκάρσια στήριξη των μαχιών μεταξύ τους στα σημεία 

στήριξης μαχιών - παπάδων ή στο μέσο του μήκους των μαχιών. 

Η τομή τους στα άκρα θα είναι λοξή για να έχει σωστή επαφή με τα ξύλα των ράχεων. Τα 
μπράτσα καρφώνονται ευθύγραμμα σε σχέση με τους μαχιάδες. 

10.11 ΚΟΝΤΡΕΣ 

Η διατομή τους είναι 3,8X10 εκ. Καρφώνονται σε κάθε δεύτερο ζεύγος αντικριστών μαχιάδων 
στο σημείο στήριξης των μπράτσων. 
Τα άκρα τους κόβονται λοξά και σύμφωνα με την κλίση των μαχιών, καρφώνονται με δύο 
καρφιά σε αυτές και «κάθονται» πάνω στα μπράτσα. 

10.12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 

Παραστάτες διατομής 3,8X10 εκ. τοποθετούνται στα μέτωπα (αετώματα) των άκρων δίριχτης 
στέγης σε αποστάσεις 40 εκ. μεταξύ τους. 

10.13 ΤΕΓΙΔΕΣ 

Η διατομή τους είναι 8X8 εκ. και διατάσσονται ανά 40 εκ. 

10.14 ΕΠΙΤΕΓΙΔΕΣ – ΠΗΧΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ 

Η διατομή τους είναι 4X6 εκ. και διατάσσονται ανά 40 εκ. ή στην απόσταση που προβλέπεται 

από τον προμηθευτή των κεραμιδιών (συνήθως για κεράμους «ρωμαϊκού» τύπου η απόσταση 

είναι εκ.) 

10.15 ΣΑΝΙΔΩΜΑ 

Το σανίδωμα είναι από σανίδες των 2,5 εκ. πάχους, καρφωτές πάνω στις επιτεγίδες. 

10.16 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Γενικά οι ξυλουργικές εργασίες επιμετρούνται όπως καθορίζεται στο Τιμολόγιο και τους 

συμβατικούς όρους του Κεφαλαίου 5.000 του Α.Τ.Ο.Ε./1976, εφ' όσον δεν αντιτίθενται στο 

τιμολόγιο. 

10.17 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Σε όλες τις τιμές των ξυλουργικών εργασιών περιέρχονται τα εξής: 

 Η ξυλεία που χρησιμοποιείται και η φθορά και απομείωση της. 

 Όλα τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως (κόλλες, βίδες, τζινέτια, καρφιά, σιδηροί 
σύνδεσμοι, μπουλόνια, σιδηρελάσματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λ.ττ.). 

 Όλα τα υλικά στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας όπως καθορίζονται στη μελέτη, 

εξαιρουμένων των κλείθρων και των χειρολαβών. 

 Η αντικόλληση των ορθοστατών των τετραξύλων και θυρόφυλλων. 

 Η βαφή με αντισκωριακό όλων των μεταλλικών στοιχείων των ξύλινων κατασκευών που 

δεν θα ήταν δυνατόν να χρωματισθούν μετά την τοποθέτηση τους. 

 Το αστάρωμα και ξεροζιάρισμα των κασών. 

 Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και επί τόπου παράδοση, 

τοποθέτηση και λειτουργία των ξύλινων κατασκευών, καθώς και η τοποθέτηση των κλειδαριών 

και των χειρολαβών. 
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 Εκτός από τα ανωτέρω, σε όλες τις τιμές μονάδος ξυλουργικών περιλαμβάνεται και κάθε 

άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην Τεχνική Προδιαγραφή είτε όχι, είναι όμως απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία τους. 

10.18 ΑΝΟΧΕΣ 

Για τις πλευρές των κασών απόκλιση από την κατακόρυφο ένα τοις χιλίοις (1%). 
Για το κενό μεταξύ θυρόφυλλων και κάσσας κατώτατο όριο 1.5 mm και ανώτατο 3 mm. 

Για το κενό μεταξύ θυρόφυλλων και δαπέδου κατώτατο όριο 2 mm και ανώτατο 4 mm. 

Για τις διαστάσεις κουφωμάτων, μερικές ή ολικές, μισό τοις εκατό(0,5%) 
Για ανομοιομορφία διατομών γενικά ένα τοις εκατό (1%). 
Απόκλιση επενδύσεων κ.λ.π. από το κατακόρυφο επίπεδο ένα τοις χιλίοις (1/οοο) και για την 

επιπεδότητα, απόκλιση επιφανειών ελεγχόμενη δια πήχεως 4.00 m καθορίζεται ανοχή 2 mm. 
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11 ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ  

11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια, παράδοση στο εργοτάξιο των υλικών και εγκατάσταση όλων των ξύλινων θυρών 
που τοποθετούνται στο κτιριακό συγκρότημα. 

11.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Τα πρότυπα που δίνονται παρακάτω αποτελούν μέρος αυτής της προδιαγραφής στην έκταση 
που αναφέρονται. Τα πρότυπα αναφέρονται, στο κείμενο με τον βασικό προσδιορισμό τους 
μόνο. 
DΙΝ 68360    Ποιότητα και Απαιτήσεις Ξυλείας Κατασκευαστών  

DΙΝ 68706 (1)   Kατασκευαστικά Χαρακτηριστικά θυρών από ΜDF 

DΙΝ 68706 (2)      Διαβάθμιση θυρών από ΜDF 

11.3 ΥΛΙΚΑ 

11.3.1 Γενικά 

α. Παράδοση, Αποθήκευση και Διακίνηση 
Οι θύρες πρέπει να παραδοθούν στο εργοτάξιο χωρίς ζημιές και να προστατευθούν από 
πιθανές ζημιές και την υγρασία. Οι πόρτες πρέπει να ντανιαστούν επίπεδα με τα καλύμματα 
τους. Να τοποθετηθούν ξύλινα μπλοκ ελάχιστου πάχους 10 cm στα δύο άκρα και στη μέση κάθε 
θύρας. Οι πόρτες πρέπει να αποθηκευτούν σε μέρος καλά αεριζόμενο, έτσι ώστε να μην 
εκτεθούν σε υγρασία, ζέστη, ξηρασία, άμεσο φωτισμό ή σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας 
και υγρασίας. Οι χαλασμένες θύρες θα αντικατασταθούν με καινούργιες. 
 
β. Εγγύηση 
Η εγγύηση θα εγγυάται ότι οι θύρες δεν θα έχουν ελαττώματα όπως θα καθορίζονται στην 
πρότυπη εγγύηση του κατασκευαστή. 

11.3.2 Θύρες 

Οι θύρες θα είναι του τύπου, μεγέθους και σχεδιασμού που φαίνονται στα αναλυτικά 
αρχιτεκτονικά σχέδια λεπτομερειών. 
Οι πρεσσαριστές θύρες θα έχουν πυρήνα από χαρτοκυψέλη και θα έχουν εσωτερικά τελάρο 
ελαχίστου πάχους 25 ΠΙΠΙ, μεγίστου πάχους 30 mm κατάλληλα ενισχυμένο στους μεντεσέδες και 
στις κλειδαριές επί του τελάρου θα πρεσαριστούν φύλλα ΜDF 8 mm Πάχος και από τις δύο 
όψεις. Οι άκρες των εσωτερικών τελάρων στις εσωτερικές θύρες θα είναι από σκληρό μασίφ 
ξύλο. Εμφανή περιθώρια φύλλου από σχιστή ξυλεία IROCO στιλβωμένα. Επί των φύλλων 
ΜDF, θα πρεσαριστεί φορμάικα PRINT Ιταλίας με απόχρωση της επιλογής του μελετητού 
αρχιτέκτονα μηχανικού. 

11.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ   

11.4.1 Κατασκευή 

• Η κατασκευή των θυρών θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα DΙΝ 68360, DΙΝ 68706 (1&2). 
• Οι θύρες θα έχουν προσυναρμολογηθεί και εξοπλιστεί στο εργοστάσιο. Οι θύρες θα έχουν 
κατασκευαστεί στο μέγεθος που αναφέρεται στα σχέδια των αναλυτικών αρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
παραγωγής τους. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την διαστασιολόγηση, μπιζουτάρισμα ακμών, 
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μόρσα, τρυπήματα για σιδηρικά, θα πρέπει ο κατασκευαστής να προμηθεύσει δείγματα των 
σιδηρικών για τον συντονισμό των εργασιών. 
• Οι θύρες να επενδυθούν με φύλλο φορμάικας (πρεσσαριστό σε θερμόπρεσσα) στο 
εργοστάσιο σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών για επενδύσεις 
φορμάικας. Πρώτα θα κολληθούν τα περιθώρια από σχιστή ξυλεία IROCO και μετά θα 
πρεσσαριστούν τα φύλλα της φορμάικας έως τις ακμές του φύλλου της πόρτας. 

11.4.2 Εγκατάσταση 

Οι θύρες θα προσαρμοστούν και θα τοποθετηθούν με τις ακόλουθες ανοχές, ελάχιστο 1,5 mm 

και μέγιστο 3 mm στις πλευρές και στο πανωκάσι και ελάχιστο 5 mm και μέγιστο 6 mm στο 
δάπεδο. Να προβλεφθεί ανοχή λόγω της τοποθέτησης του 
σκέβρωμα δεν θα υπερβαίνει τα 6 mm.   

11.5 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 

θα τοποθετηθούν σε όλες τις ξύλινες πόρτες χειρολαβές ενδεικτικού τύπου HEWI 114.2353SR 
& πλακέτες 265.2358SR της ΕΧΡΟ. 
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12 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ  

12.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το άρθρο αυτό αφορά στις κατασκευές από σίδηρο  

12.2 ΥΛΙΚΑ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ανωτέρω κατασκευές θα είναι τα καλύτερα που 

υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. 

 Για κάθε κύριο υλικό που θα ενσωματωθεί στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει 

στην υπηρεσία πιστοποιητικό ποιότητας από αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης όπου θα 

βεβαιούται ότι τα σχετικά υλικά είναι  σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά DIN .   

Τα κάθε είδους υλικά λειτουργίας (κλειδαριές, χειρολαβές, ροζέτες, επιστόμια μεντεσέδες, κ.λ.π.) 

που ενσωματώνονται στις κατασκευές θα εγκριθούν πρώτα από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος έγκαιρα να παραδώσει στον Επιβλέποντα Μηχανικό δείγματα αυτών τα 

οποία θα παραμείνουν στα χέρια του τελευταίου για την σύγκριση τους μα αυτά που θα έχουν οι 

μεταλλικές κατασκευές όταν προσκομισθούν στο Εργοτάξιο. 

12.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 

«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ» του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και 

των όρων της παρούσης Τ.Π. 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα 

για τέτοιου είδους κατασκευές Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί εγγράφως την 

Επίβλεψη τόσο για το εργοτάξιο κατασκευής όσο και για το χρόνο έναρξης των εργασιών. Η 

Επίβλεψη έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι το εργοτάξιο κατασκευής και το 

δικαίωμα να επισκέπτεται αυτό σε κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, να ελέγχει τις κατασκευές και 

να παίρνει από τον κατασκευαστή κάθε είδους σχετική πληροφορία. 

Όλα τα τεμάχια που απαρτίζουν τις μεταλλικές κατασκευές πρέπει να κόβονται στις 

καθορισμένες, από τη μελέτη, διαστάσεις και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε 

να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις. Οι μεταλλικές κατασκευές προσκομίζονται στο Εργοτάξιο 

με οποιοδήποτε τρόπο για την διόρθωση (κοπή, τρύπημα, στραντζάρισμα κλπ)  

Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους πρέπει να γίνονται με συγκόλληση.Οι 

συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες 

της τέχνης και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκαλούν αλλοίωση των συστατικών και 

γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλημένων τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των 

συγκολλήσεων θα εξαλείφονται με επιμέλεια σε τρόπο ώστε οι επιφάνειες των τμημάτων που 

συγκολλούνται να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή 

διόγκωση. 

12.4 ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

12.4.1 Γενικά 

Γενικά τα σιδερένια στοιχεία προβλέπεται να κατασκευασθούν από μορφοσίδηρο συνήθων ή 
ειδικών διατομών, ορθογωνικής διατομής Σε όλες τις περιπτώσεις η κατασκευή των σιδερένιων 
στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της μελέτης που έχουν 
εγκριθεί. 
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Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν θα είναι δυνατό να χρωματισθούν μετά την 

τοποθέτηση τους, που έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια θα καλύπτονται με 

προστατευτικό χρωματισμό από δύο επιστρώσεις αντισκωριακού μίνιου, όπως ορίζεται σε 

σχετικό άρθρο του Τιμολογίου. 

12.4.2 Κουφώματα 

Τα σιδερένια κουφώματα, θυρόφυλλα παράθυρα, βιτρίνες, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κ.λ.π., 
κατασκευάζονται από σιδερένιες διατομές που αναφέρονται στη μελέτη και που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο. 
Γενικά ο σκελετός των σιδερένιων θυρών καλύπτεται από μονοκόμματο φύλλο μαύρης 
λαμαρίνας πάχους 2χλσ. έστω και αν αλλιώς δείχνει η μελέτη. 
Η διάταξη και η πυκνότητα των εσωτερικών νευρώσεων των μεταλλικών θυρών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζονται απόλυτα η ακαμψία όλων των επιφανειών. 
Σιδερένιες κάσσες από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης. D.Κ.Ρ. 
Οι κάσσες για την ανάρτηση θυρόφυλλων, σιδερένιων ή ξύλινων θα είναι από φύλλο λαμαρίνας 
ψυχρής εξέλασης D.Κ.Ρ. πάχους τουλάχιστον 2 χλσ. στραντζαρισμένο σε σχήμα που φαίνεται 
στα σχέδια της μελέτης εκτός αν καθορίζεται αλλιώς από την επίβλεψη, με εγκάρσιους 
συνδέσμους ανά 40-50 εκ. από σίδηρο Φ18 χιλ. για την καλύτερη αγκύρωση της κάσσας στον 
τοίχο σκυροδέματος. 
Στις θέσεις όπου αγκυρώνονται οι μεντεσέδες και τοποθετείται το επιστόμιο της κλειδαριάς, η 
κάσσα κόβεται στις απόλυτες αυτών διαστάσεις και οπλίζεται εσωτερικά με τεμάχια από την ίδια 
λαμαρίνα, ώστε τόσο οι μεντεσέδες όσο και το επιστόμιο της κλειδαριάς να μην εξέχουν της 
επιφανείας της κάσσας. Στη θέση της κλειδαριάς και προς τη πλευρά της τοιχοδομής 
τοποθετείται μεταλλικό κουτί που σε διαστάσει να καλύπτει τις υποδομές της κλειδαριάς. 
Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ του εσωτερικού περιγράμματος της κάσσας και των τοίχων 
και πρεκιών θα γεμίζονται με υδαρές τσιμεντοκονίαμα των 450 Κ9 τσιμέντου. Επειδή το 
μεγαλύτερο μέρος της κάσσας θα γεμίζει με τσιμέντο κατά τη δόνηση στην σκυροδέτηση, θα 
αφήνονται σε κατάλληλες θέσεις οπές μεγέθους 2,50-3,00 εκ. σαν δείκτες του βαθμού 
πλήρωσης της κάσσας από σκυρόδεμα και σαν στόμια διαφυγής του εγκλωβισμένου αέρα. Το 
τσιμεντοκονίαμα θα χύνεται ταυτόχρονα και στα δύο μπόγια της κάσσας και θα διακόπτεται 
σταδιακά ώστε να προλαβαίνει να πήζει. Πριν από την έναρξη της πλήρωσης των κενών, τόσο 
τα μπόγια όσο και το πρέκι της κάσσας θα μπουτελιάρονται ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση 
(πετσικάρισμα).  Οι κάσσες θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο με συγκολλημένα επάνω τους όλα 
τα απαιτούμενα σιδηρά ελάσματα (τζινέτια, λάμες, εγκάρσιοι σύνδεσμοι Φ18 χιλ.) που θα είναι 
απαραίτητα για την πλήρη τοποθέτηση και στερέωση τους και θα καλύπτονται με προστατευτική 
βαφή από δύο επιστρώσεις  αντισκωρικού που ορίζεται στο Τιμολόγιο. 

12.4.3 Εξαρτήματα Λειτουργίας 

Οι συρτές, χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι ροζέτες, τα επιστόμια, κλπ. που είναι απαραίτητα για 
την καλή λειτουργία των κουφωμάτων θα είναι από φωσφατωμένο, γαλβανισμένο και 
προχρωματισμένο χάλυβα και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη  πριν από την τοποθέτηση τους. 
Ο Ανάδοχος πριν από την ενσωμάτωση των εξαρτημάτων στα κουφώματα θα προσκομίσει 
δείγματα για να εγκριθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

12.5 ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

12.5.1 Υλικά 

Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις κατασκευές από αλουμίνιο θα είναι από ειδικές διατομές 
διαμορφωμένες αποκλειστικά με εξώθηση του πιο κάτω κράματος μέσω αντιστοίχων μήτρων 
και θα είναι κατάλληλες για τη κατασκευή κουφωμάτων. 

Όλες οι διατομές αλουμινίου θα είναι από κράμα Α<38, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
α) Χημική σύνθεση Μα 0.6%, Pί 0.4%, ΑΙ 99.0%.  
β) Μέσοι όροι χαρακτηριστικών: 

Φορτίο θραύσης 18-22 Kg/m2.  
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Όριο ελαστικότητας 14-18 καΓ/m3.  
Επιμήκυνση    4 - 6%. 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές αλουμινίου πρέπει να είναι σύμφωνα και 
με τους συμβατικούς όρους του Κεφαλαίου 6000 του Α.Τ.Ο.Ε. 1976, εφ' όσον δεν αντίκειται στις 
παρούσες προδιαγραφές. 

12.5.2 Ανοδείωση - ηλεκτροστατική βαφή 

Όλες οι κατασκευές από αλουμίνιο θα υποστούν επιφανειακή επεξεργασία για την προσθήκη 
υμένα αλουμίνας σε πάχος 20 microns, με αντίστοιχη σφράγιση της ανοδείωσης. 
Σε περίπτωση ηλεκτροστατικής βαφής, αυτή θα γίνει σε εργοστάσιο που θα εγκρίνει η Επίβλεψη 
η οποία και θα καθορίσει και την απόχρωση. 
Τα προφίλ αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο θα αποσταλούν όλα μαζί στο 
εργοστάσιο βαφής και επεξεργασίας της τελικής επιφανείας, ώστε να επιτευχθεί πλήρης 
ομοιοχρωμία. Σε περίπτωση που, λόγω μεγάλης ποσότητας κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα 
αποσταλούν κατανεμημένα σε ομάδες, ανάλογα με το τμήμα του έργου στο οποίο θα 
τοποθετηθούν, και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 
Σημειώνεται ότι, όλα τα από αλουμίνιο κουφώματα, αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος της ανοδείωσης 
ή ηλεκτροστατικής βαφής και πριν από τη τοποθέτηση τους, θα επικαλυφθούν με 
προστατευτικό βερνίκι. 

12.6 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Για την στεγανοποίηση των αρμών των εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών μεταξύ αυτών και 
του ανοίγματος των τοιχοδομών θα χρησιμοποιούνται σιλικονούχες μαστίχες που να αντέχουν 
στη γήρανση. 
Η στεγανοποίηση στα σημεία επαφής των κινητών τμημάτων επιτυγχάνεται αφενός μεν με τη 
χρήση παρεμβυσμάτων (τσιμούχες) από neopren  ή άλλου ελαστικού υλικού προελεύσεως 
χώρας μέλους Ε.Ε. που αποδεδειγμένα και βάσει πιστοποιητικού αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου, αντέχουν στη γήρανση, για την παρεμπόδιση διάχυσης ψυχρών καυσαερίων, 
αφετέρου δε με αυτοδιογκούμενα ελαστικά παρεμβύσματα (τσιμούχες) για την παρεμπόδιση 
διάχυσης θερμών αερίων σε περίπτωση πυρκαϊάς. 
Τα κρύσταλλα των εξωτερικών κουφωμάτων στεγανοποιούνται απαραίτητα κολυμπητά με 
σιλικονούχες μαστίχες. 

12.7 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι  μεταλλικές κατασκευές επιμετρούνται είτε σε μονάδες, όπως καθορίζεται στα σχετικά άρθρα 
του Τιμολογίου και στα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης. 
Το βάρος κάθε μεταλλικής κατασκευής θα βρίσκεται με υπολογισμό μετά από επιμέτρηση και το 

θεωρητικό βάρος των μεταλλικών στοιχείων που την αποτελούν.  

Τα κιγκλιδώματα κλιμάκων και στηθαίων εξωστών κατασκευασμένα από μορφοσίδηρο κυκλικής 

ή τετραγωνικής διατομής και λοιπές όμοιες κατασκευές επιμετρούνται σε μέτρα μήκους 

χειρολισθήρα. 

12.8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδων των μεταλλικών εργασιών περιλαμβάνονται: 
Η προμήθεια  όλων των υλικών, μικρούλικων και βοηθητικών υλικών κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας επί τόπου του έργου, με όλες τις φθορές και 

απομειώσεις. 

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών 

κατασκευών, για να παραδοθούν σε λειτουργία. 

Όλες οι δαπάνες φορτώσεων, εκφορτώσεων αναβιβάσεων ή καταβιβάσεων στην στάθμη όπου 

τοποθετούνται. 

Η δαπάνη για τη προσωρινή αποθήκευση μέχρι την ημέρα που θα ενσωματωθούν στην όλη 

κατασκευή. 
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Η δαπάνη για τη σύνθεση  και αποσύνθεση ικριωμάτων εργασίας και προσπέλασης 

προσωπικού με την δαπάνη της προσκόμισης και αποκόμισης των απαραιτήτων υλικών. 

Στις τιμές μονάδος των μεταλλικών κατασκευών από σιδηροσωλήνες όπως στηθαία κλιμάκων, 

εξωστών κ.λ.π. κάθε είδους, στις οποίες η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με ειδικά τεμάχια 

(γωνιακά κ.λ.π.) με ή χωρίς κοχλίωση, η αξία των ειδικών τεμαχίων περιλαμβάνεται στις τιμές 

μονάδας. 

12.9 ΑΝΟΧΕΣ 

Γενικά οι ανοχές των μεταλλικών κατασκευών είναι 3 χλσ πλέον ή έλαττον σε μήκος 10.00 μ. 
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13 ΘΥΡΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ – 
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 

13.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προμήθεια και παράδοση στο εργοτάξιο των υλικών και η κατασκευή των θυρών, παραθύρων, 

πλαισίων σταθερών υαλοστασίων - υαλοπετασμάτων, πλαισίων για τα Ρ/Ο με περσίδες 

εξαερισμού από αλουμίνιο, κλπ. Σύμφωνα με τα αναλυτικά σχέδια και στοιχεία της μελέτης και τις 

οδηγίες της επίβλεψης. 

13.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Τα πρότυπα που δίδονται παρακάτω αποτελούν μέρος αυτής της προδιαγραφής στην έκταση 

που αναφέρονται. Τα πρότυπα στο κείμενο με το βασικό προσδιορισμό τους μόνο. 

ΑSΤΜ Β221 Τεχνικές Προδιαγραφές για Ράβδους, Διατομές και Σωληνωτές Διατομές από 

εξηλασμένα Κράματα Αλουμινίου. 

DΙΝ 18055 Παράθυρα, Στεγανότητα Συνδέσμων, Υδατοπερατότητα, Μηχανικές Απαιτήσεις και 

Δοκιμές. 

ΕΛΟΤ 306 Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου - Εξηλασμένες Αρχιτεκτονικές Διατομές - Ανοχές 

και Διαστάσεις. 

ΕΛΟΤ 308 Προϊόντα Αλουμινίου και Κραμάτων Αλουμινίου - Γενικοί Όροι για Έλεγχο και 

Παράδοση. 

ΕΛΟΤ 403 Προϊόντα Αλουμινίου και Κραμάτων Αλουμινίου - Προϊόντα για Κοινή χρήση- 

Διαστάσεις, Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά. 

13.3 ΥΛΙΚΑ 

Τα προφίλ των αλουμινίων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διθάλαμα, με πάχος 1,70 - 2,20 χιλ. 

με ηλεκτροστατική βαφή πάχους τουλάχιστον 20 μm, ή ανοδείωση ελάχιστου πάχους 15 μm. 

Συνδεσμολογία με κόλλες προέλευσης εξωτερικού και συμπαγείς γωνίες αλουμινίου 

στεγανοποιημένες με διπλή επάλειψη τεχνητού καουτσούκ ΕΡDΜ. 

13.3.1 Απαιτήσεις Απόδοσης 

α. Διείσδυση Αέρα.  

Σε δοκιμή σύμφωνα με το DΙΝ 18055 η διείσδυση του αέρα δεν θα ξεπερνά το 0,018 m3/min ανά 

τετραγωνικό μέτρο σταθερής επιφάνειας με πίεση δοκιμής 31Kg/m2 (80 Km/h ταχύτητα αέρα). 

Εναλλακτικά πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α3 αεροστεγανότητας του 

ελέγχου του ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

β. Εισροή Νερού 
Σε δοκιμή σύμφωνα με το DΙΝ 18055 δεν θα σημειωθεί εισροή νερού σε πίεση 40 Kg/m2  
σταθερής επιφάνειας. 
Εναλλακτικά   πρέπει  να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της  κατηγορίας  Ε3 υδροστεγανότητας του 
ελέγχου του ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

γ. Ηχομείωση. 
Ο δείκτης ηχομείωσης για υάλωση 4-12-4 πρέπει να είναι Rw= 33dΒ. 

13.3.2 Πιστοποιητικά 

Πιστοποιητικά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας μέλους της Ε. Ε. που 

θα πιστοποιούν ότι, οι θύρες τα παράθυρα και τα πλαίσια για τα σταθερά υαλοστάσια, έχουν 
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δοκιμαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις στεγανότητας, διείσδυσης αέρα και νερού που 

προδιαγράφεται και είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DΙΝ 18055. 

13.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Να επιθεωρηθούν τα υλικά που παραδίδονται στο εργοτάξιο για ζημιές. Να ξεφορτωθούν και 

αποθηκευτούν τα υλικά με όσο πιο λίγους χειρισμούς είναι δυνατό. Να παρασχεθεί αποθηκευτικός 

χώρος που θα είναι στεγνός με εξαερισμό, χωρίς σκόνη και υγρασία και με ευκολία πρόσβασης 

για επιθεώρηση και χειρισμό των υλικών. Να τοποθετηθούν τα υλικά σε ξύλινα μαδέρια οι 

πλατφόρμες. Να μην σκεπαστούν  οι θύρες, τα παράθυρα και τα πλαίσια υαλοστασίων και 

υαλοπετασμάτων. με πλαστικό ή άλλο σχετικό σκέπασμα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να 

προστατευθούν κατά την αποστολή και διακίνηση, σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους του 

κατασκευαστή. Κατεστραμμένα τεμάχια θα επισκευασθούν και θα ελεγχθούν για την άρτια 

αποκατάσταση της ζημιάς. Τεμάχια που δεν μπορούν να κατασκευαστούν πλήρως θα 

αντικατασταθούν από καινούργια. 

13.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

α. Υλικά Στεγάνωσης. 
Υλικά στεγάνωσης που θα είναι τοποθετημένα στο εργοστάσιο και θα μπορούν εύκολα να 

αντικατασταθούν θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις θύρες, τα παράθυρα τα υαλοστάσια - 

υαλοπετάσματα για να διασφαλισθεί η στεγανότητα, θα χρησιμοποιηθεί προφίλ βινυλίου, χυτό 

νεοπρένιο ή ΕΡDΜ σε δύο επιστρώσεις, κορδόνια στις υπό πίεση επιφάνειες, θα 

χρησιμοποιηθούν μάλλινα ή από πολυπροπυλένιο ή Nylon βουρτσάκια με πλαστική η μεταλλική 

βάση, για μόνωση όλων των επιφανειών. 

β.   Κράμα Αλουμινίου για θύρες, Παράθυρα και Πλαίσια Υαλοστασίων και υαλοπετασμάτων. Το 
υλικό θα είναι εξηλασμένο κράμα αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 403. 

γ.    Συνδετήρες 
Συμπαγείς γωνίες από σκληρό αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένες με ειδικές κόλλες 
προέλευσης Ε. Ε. 

δ.    Τελείωμα Αλουμινίου. 
Τα αλουμίνια θα είναι βαμμένα με οργανικού τύπου ηλεκτροστατικής επεξεργασίας βαφή σε 
απόχρωση RAL μπλε. 

13.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

13.6.1 Πλαίσια Αλουμινίου 

Προφίλ από εξηλασμένο αλουμίνιο με μορφή όπως ακριβώς δείχνεται στα αναλυτικά σχέδια 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. Εξοπλίζεται με τερματικό για τα τζάμια που μπορούν να 

αφαιρούνται και κατάλληλες υποδοχές για σταθερά υαλοστάσια. Να χρησιμοποιηθούν 

ανοξείδωτες βίδες που θα είναι χωμένες μέσα στα πηχάκια, όπου γίνονται εμφανείς συνδέσεις και 

σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 30 απ. Οι ενώσεις στα στοιχεία των πλαισίων θα έχουν τέλεια 

εφαρμογή και θα είναι ενισχυμένες και ασφαλισμένες με μηχανικό τρόπο. 

13.6.2 Θύρες Και Παράθυρα Αλουμινίου 

Θα είναι τύπου, μεγέθους και σχεδίου που δείχνεται και το ελάχιστο πάχος τους θα είναι 4.5 εκ.. 

Το ελάχιστο πάχους υλικού θα είναι 1,70 - 2,20 mm, εκτός από τις υποδοχές των υαλοστασίων 

που θα είναι 1.27 mm. Τα προφίλ θα είναι ενισχυμένα σε στρατηγικά σημεία. Οι γωνιές θα έχουν 

εξηλασμένα εξαρτήματα κλειδώματος από συμπαγές αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα και 

ενίσχυση στις κλειδαριές. Οι γωνίες θα έχουν εποξειδικό σφραγιστικό για να διασφαλιστεί η 

αντοχή και η στεγανότητα έναντι διείσδυσης νερού και αέρα. Τα προφίλ θα είναι κατάλληλα για 

εσωτερική τοποθέτηση των υαλοπινάκων με εύκολα τοποθετούμενο πηχάκι στερέωσης του 
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τζαμιού. Το πηχάκι θα έχει τετραγωνικό κόψιμο και θα εφαρμόζει σταθερά και προσεγμένα σε όλα 

τα προφίλ. 

Οι θύρες και τα παράθυρα θα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παρούσες 

προδιαγραφές, θα είναι του τύπου, της ποιότητας, απόδοσης, συνδυασμού και μεγέθους που 

ενδείκνυται η καθορίζεται. Ο σχεδιασμός των παραθύρων  θα προβλέπει την τοποθέτηση των 

υαλοπινάκων,  υλικών στεγανοποίησης και των άλλων εξαρτημάτων τους. Κάθε παράθυρο θα 

παραδοθεί συναρμολογημένο με ή χωρίς υαλοπίνακα. Ο μηχανισμός λειτουργίας από φύλλο 

αλουμινίου στο πλαίσιο ή στο μεταλλικό περίβλημα δεν πρέπει να έχει πάχος μικρότερο από 

1.57mm. 

13.6.3 Συγκολλήσεις Και Στερέωση 

Όπου είναι δυνατό θα γίνουν συγκολλήσεις σε αφανή σημεία. Συγκολλήσεις σε εμφανή σημεία θα 

λειανθούν κατάλληλα. Η επιλογή των ράβδων και υλικών κόλλησης θα γίνει έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην υφή και το χρώμα της δουλειάς. Εμφανείς βίδες 

επιτρέπονται μόνο σε εμφανή σημεία και θα έχουν χωνευτές κεφαλές. Να κολληθούν αφανείς 

ενισχύσεις στα σημεία στήριξης εξοπλισμού και ειδών κιγκαλερίας. 

13.6.4 Υλικά Στεγάνωσης 

θα τοποθετηθούν στα πλαίσια των κασών και στα πλαίσια των φύλλων των εξωτερικών θυρών 

και παραθύρων, θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς ειδικά εργαλεία και να 

ρυθμίζονται στα σημεία ενώσεως των πλαισίων και των ανοιγμένων φύλλων. Η εγκατάστασης 

τους θα επιτρέπει στα ανοιγόμενα φύλλα να κινούνται ελεύθερα και να κλείνουν χωρίς δυσκολία. 

13.6.5 Ψευδόκασες 

Κατασκευάζονται ψευδόκασες από μορφοσίδηρο ορθογωνικής διατομής 20/40 ή και μεγαλύτερο 

ανάλογα με την τοποθετούμενη σειρά και τις Προδιαγραφές τοποθέτησης του κατασκευαστή από 

γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα . 

13.6.6 Νεροσταλάκτες Και Τρύπες Απορροής. 

Οι νεροσταλάκτες θα είναι συνεχείς στο πάνω μέρος και κάτω μέρος των πλαισίων, θ 

προβλεφθούν νεροχύτες / νεροσταλάκτες και τρύπες απορροής όπως απαιτείται για να 

διοχετεύουν το νερό προς τα έξω. 

13.6.7 Προετοιμασία Τοποθέτησης Υαλοπινάκων 

Προμηθεύσατε, κουμπωτά περιθώρια, πηχάκια. από αλουμίνιο εξέλασης στις εξωτερικές πλευρές 

των πλαισίων των υαλοστασίων και πετασμάτων και στις εσωτερικές πλευρές των θυρών και των 

παραθύρων. Τα λούκια εγκατάστασης των υαλοπινάκων θα εξοπλισθούν με βινυλικές τσιμούχες. 

Τα λούκια θα σχεδιαστούν για να δεχτούν υαλοπίνακες του τύπου και πάχους που 

προδιαγράφονται. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εργασιών για Υαλοπίνακες. 

13.6.8 Τελειώματα 

Οι εμφανείς επιφάνειες των αλουμινίων θα βαφτούν στο εργοστάσιο με οργανική επικάλυψη 

ηλεκτροστατικής βαφής φουρναριστού πολυεστέρα, στεγνού, πάχους 60 μικρά. Τ βάψιμο των 

αλουμινίων θα έχει πιστοποιητικό ελέγχου της ποιότητας όπως προδιαγράφεται. Το χρώμα των 

αλουμινίων θα είναι απόχρωσης ΚΑΙ μπλε. 

13.7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

13.7.1 Εγκατάσταση 

Τοποθετούνται αλφαδιασμένες οι ψευδόκασες, για να δεχτούν τα κουφώματα. Βιδώνονται τα 

πλαίσια στην κατασκευή, σύμφωνα με την προδιαγραφή ή τον τρόπο που προτείνουν οι έγγραφες 
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οδηγίες του κατασκευαστή. Τα παράθυρα γενικώς, οι θύρες, τα πλαίσια των υαλοστασίων και 

υαλοπετασμάτων θα τοποθετούνται καθώς προχωρά η εργασία χωρίς να πιέζονται υπερβολικά 

στις θέσεις των ανοιγμάτων. 

Γενικά τα κουφώματα θα τοποθετηθούν στην σωστή θέση, ευθυγραμμισμένα και αλφαδιασμένα 

και με κάθε φροντίδα για να μην παραμορφωθούν κατά την τοποθέτηση. 

θα προστατευτούν από σκόνες και άλλα υλικά, διατηρώντας τα κλειστά κλειδωμένα στην θέση 
τους. 
Οι βίδες στα ανώφλια, παραστάδες κατώφλια και πλαίσια θα βιδωθούν μέσα σε υπόστρωμα 
στεγανωτικής μαστίχας όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα κουφώματα γενικώς θα 
εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διεισδύει νερό ή αέρας. 
Οι συνδέσεις στα πλαίσια θα σφραγισθούν όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Εργασιών για «Πλήρωση και Σφράγισμα Αρμών». Έπειτα από την τοποθέτηση και την 
εγκατάσταση των τζαμιών θα ρυθμιστούν τα παράθυρα και τα σιδηρικά έτσι ώστε να λειτουργούν 
κανονικά. 

13.7.2 Προστασία Από Ανομοιογενή Υλικά 

α. Ανομοιογενή Υλικά. 
Όπου οι επιφάνειες αλουμινίου έρχονται σε επαφή με μέταλλα, θα πρέπει να προστατευτούν από 
την άμεση επαφή με μία ή συνδυασμό των ακολούθων μεθόδων : 
Ι. θα βαφεί το ανομοιογενές υλικό με μία στρώση χρώματος ασφαλιστικής βάσης. 
ΙΙ. θα εφαρμοστεί ένα ελαστομερές μονωτικό καλής ποιότητας μεταξύ του αλουμινίου και του 
ανομοιογενούς υλικού. 
ΙΙΙ. θα βαφεί το ανομοιογενές υλικό με ένα στρώμα βάσης και ένα στρώμα βαφής αλουμινίου. 
ΙV. θα γίνει χρήση μιας μη απορροφητικής ταινίας ή τσιμούχας σε περιοχές που είναι πάντα 
ξηρές. 

β. Αποστράγγιση από Ανομοιογενή Υλικά 
Σε σημεία που παρουσιάζεται αποστράγγιση από ανομοιογενή υλικά που είναι σε επαφή με το 

αλουμίνιο, θα εφαρμοστεί ένα στρώμα προστατευτικής βαφής, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση 

του χρώματος του αλουμινίου. 

γ. Σκυρόδεμα 
θα εφαρμοστούν δύο στρώματα βαφής με χρώμα ασφαλτικής βάσης στα σημεία που το αλουμίνιο 

έρχεται σε επαφή με σκυρόδεμα. 

13.7.3 Καθαρισμός 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα καθαριστούν τα κουφώματα, τα υαλοστάσια και τα 

πλαίσια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να μην χρησιμοποιηθούν μέσα που είναι 

καυστικά, όξινα ή μπορούν να προκαλέσουν εκδορές στην επιφάνεια. 
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13.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

θα προστατευθούν όλα γενικώς τα κουφώματα - θύρες - παράθυρα - υαλοστάσια -

υαλοπετάσματα από ζημιές (κτυπήματα) ή λέρωμα από άλλα υλικά με πλαστικό ή χάρτινο 

αυτοκόλλητο ή απλό φιλμ. Πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποδοχή τους, θα 

επισκευαστούν όλες οι ζημιές στα προφίλ του αλουμινίου στην αρχική τους κατάσταση ή θα 

αλλαχθούν με καινούργια. 
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14 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  

14.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση των υαλοπινάκων 

κάθε κατηγορίας και προέλευσης, καθώς και των κάθε κατηγορία προϊόντων της ύαλου που 

αναφέρονται στα τιμολόγια και τα άλλα στοιχεία της μελέτης. 

14.2 ΥΛΙΚΑ 

Για τους υαλοπίνακες  που θα ενσωματωθούν  στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει πιστοποιητικό ποιότητας από αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης όπου θα 
βεβαιούται ότι έχουν δοκιμαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις στεγανότητας, διείσδυσης αέρα και 
νερού και είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά DIN κανονισμούς. 
Όλοι οι υαλοπίνακες και διαφώτιστα υαλοπετάσματα άλλων υλικών που αναφέρονται στις 
παρακάτω παραγράφους (π.χ. πετάσματα πλήρη και διάτρητα από πλεξιγκλάς ή 
πολυκαρβονικές ίνες) πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένοι από ανωμαλίες και 
φυσαλίδες και να έχουν επιφάνεια ομοιόμορφη, χωρίς κυματισμούς και ιριδισμούς. Ειδικότερα οι 
διαφανείς υαλοπίνακες πρέπει να έχουν τέλεια διαφάνεια και να μην παραμορφώνουν τα 
αντικείμενα που βρίσκονται πίσω τους. 
Όλα τα τεμάχια των κάθε είδους υαλοπινάκων που τοποθετούνται στο έργο είναι μονοκόμματα, 
εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο ή στα άλλα στοιχεία της μελέτης. 
Τα κρύσταλλα ασφαλείας τύπου αρμέ και τα άλλα ειδικού τύπου κρύσταλλα που αναφέρονται 
στα Τιμολόγια και άλλα στοιχεία της μελέτης, πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
απαιτήσεις και τις επίσημες προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στην Επίβλεψη το εργοστάσιο από το 
οποίο θα προμηθευτεί τα κρύσταλλα. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μαζί με τα 
κρύσταλλα επίσημο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου οργανισμού ελέγχου, σχετικά με την 
ποιότητα κάθε είδους κρυστάλλου που τοποθετείται στο έργο. 
Ειδικότερα για τα κρύσταλλα τύπου αρμέ ή σεκιουρίτ ή μούλτιπλεξ τύπου ΡΥΒ ή για τα 
υαλοπετάσματα πλεξιγκλάς ή πολυκαρβονικά, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
πιστοποιητικό ελέγχου εργαστηρίου χώρας μέλους της Ε. Ε. για το υαλοπέτασμα καθώς και 
βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής σε απλή μετάφραση στα Ελληνικά ότι τα διάφορα 
εξαρτήματα κινήσεως και μανδαλώσεως καθώς και τα πάσης φύσεως παρεμβύσματα είναι 
προέλευσης ή έγκρισης του αυτού εργοστασίου. 
Τα κρύσταλλα των καθρεφτών θα είναι διαφανή και κατάλληλης ποιότητας για την κατασκευή 
καθρεφτών και σύμφωνα με όσα στην παράγραφο 10.02.1 γράφονται. Η επαργύρωση γίνεται 
με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης αργύρου. Η επιφάνεια του αργύρου προστατεύεται με 
μεμβράνη από χαλκό που αποτίθεται ηλεκτρολυτικά και με ισχυρή βαφή από ειδικό βερνίκι. 
Η τυχόν υπάρχουσα μολυβδύαλος ακτινοπροστασίας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
μελέτης ακτινοπροστασίας. 
Υαλοπίνακες, καθρέφτες και κάθε είδους προϊόντα ύαλου θα φέρον σε κάθε τεμάχιο το σήμα 
του εργοστασίου παραγωγής των, το οποίο δεν θα αφαιρείται πριν από την παραλαβή των 
εργασιών. 
Όλα τα υλικά στερέωσης και στεγάνωσης πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα που 
κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά και θα έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

14.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ» 
του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και των όρων της παρούσης 
Τ.Π. 
Οι υαλοπίνακες θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα 
είδωλα. Μετά την τοποθέτηση τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη.  
Το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι  με το αυτό που περιγράφεται στα αντίστοιχα τιμολόγια 
της μελέτης και δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις. 
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Όλα τα διπλά κρύσταλλα θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια με πυριτικά άλατα για την συνεχή 
αποξήρανση του αέρα των διακένων. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σωστή κοπή την ικανοποιητική κατάσταση των σόκορων 
(γρέζια, τριχοειδείς αρμοί)  και την σωστή διαστασιολόγηση των τεμαχίων. Επίσης για την 
σωστή τοποθέτηση των τάκων έδρασης των υαλοπινάκων. 
Τα κρύσταλλα των εξωτερικών κουφωμάτων στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες 
μαστίχες. Τα κρύσταλλα των εσωτερικών κουφωμάτων τοποθετούνται με παρεμβύσματα 
ηβορΓβη διατομής «Π» εκτός από κρύσταλλα τύπου πιυΐϋρίβχ ΡΥΒ οπότε επιβάλλεται το ξύλο ή 
άλλα πλαστικά υλικά. Γενικά τα κρύσταλλα, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι όπως περιγράφονται 
στον Πίνακα Κουφωμάτων και στα σχέδια της μελέτης. 
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνεται με σύστημα πηχίσκου συγκράτησης και 
αντικραδασμικού ελαστικού παρεμβλήματος αποφεύγοντας εντελώς το στόκο. 
Ειδικά στα διπλά κρύσταλλα θα στεγανοποιηθεί πλήρως η κάτω πατούρα με μαστίχα σιλικόνης, 
ώστε να σχηματιστεί τριγωνική διατομή από σιλικόνη, αφού προηγούμενα επικαλυφθεί το 
κρύσταλλο και η διατομή αλουμινίου με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία ενδεικτικού τύπου 
ΑΜΟΡΕ, ώστε το μαστιχάρισμα να προκύψει ευθύγραμμο. 
Η διάτρηση των πετασμάτων από διαφώτιστα υλικά για την μετάδοση του ήχου θα γίνεται με 
οπές διαμέτρου 2 χιλ. το πολύ και σε κάνναβο με κανονικές αποστάσεις. Ο ανάδοχος μπορεί να 
προσκομίσει δείγματα έτοιμων σχετικών προϊόντων προκειμένου η επίβλεψη να αποφασίσει 
σχετικά. 
Οι υαλοπίνακες θα παραδίδονται σε ειδικά όρθια κιβώτια με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον για 
την τοποθέτηση των υαλοπινάκων με ελάχιστη κλίση προς τα μέσα. Μεταξύ τους θα έχουν 
διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. 
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα καθαριστούν τα κουφώματα, τα υαλοστάσια και τα 

πλαίσια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να μην χρησιμοποιηθούν μέσα που είναι 

καυστικά, όξινα ή μπορούν να προκαλέσουν εκδορές στην επιφάνεια. 

Θα προστατευθούν όλα γενικώς τα υαλοστάσια από ζημιές (κτυπήματα) ή λέρωμα από άλλα 
υλικά με πλαστικό ή χάρτινο αυτοκόλλητο ή απλό φιλμ. Πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και 
την αποδοχή τους, θα επισκευαστούν όλες οι ζημιές στα προφίλ του αλουμινίου στην αρχική 
τους κατάσταση ή θα αλλαχθούν με καινούργια. 

14.4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Οι υαλοπίνακες επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα τοποθετημένης επιφάνειας. 

14.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στην ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή των υαλοπινάκων και των καθρεφτών, ανεξάρτητα από το 
είδος και το μέγεθος τους, περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και της επί τόπου του έργου 
μεταφοράς και τοποθέτησης σε οποιαδήποτε στάθμη και θέση του έργου, τα απαραίτητα υλικά 
τοποθέτησης και στερέωσης και τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα και μηχανισμοί για την 
ανύψωση και τοποθέτηση, ο επιμελής καθαρισμός των υαλοπινάκων και καθρεφτών μετά την 
τοποθέτηση τους και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο αυτό, είναι όμως 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση των εργασιών. 
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15 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

15.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παρόν άρθρο αφορά στις επιστρώσεις γενικά δαπέδων, με πλακίδια και στις μαρμαρικές 
εργασίες. των Π.Τ.Π. 

15.2 ΥΛΙΚΑ 

α)Από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ανωτέρω κατασκευές, το νερό, ο ασβέστης, το 
τσιμέντο και τα αδρανή πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας 
Τ.Π. Επίσης πρέπει να συμφωνεί και ο τρόπος παρασκευής των διαφόρων κονιαμάτων με τα 
αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσης Τ.Π. 

β)Η σκληρότης των μαρμάρων που χρησιμοποιούνται στις επιστρώσεις δαπέδων, βαθμίδων 
κλιμάκων κ.λ.π. καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του ΑΤΟΕ 1976. Οι διαστάσεις, η 
προέλευση, η διάταξη και ο χρωματισμός αναφέρονται στη μελέτη και στο Τιμολόγιο. Τα φυσικά 
μάρμαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους, να είναι συμπαγή, να μην 
έχουν κηλίδες, κομμούς και υαλώδεις στρώσεις και να ανταποκρίνονται στους όρους του 
Κεφαλαίου ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ του ΑΤΟΕ 1976. 

γ) Οι τσιμεντόπλακες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό τελείως ομοιογενές , να είναι 
ομοιόμορφα σκληρές και καλά ψημένες, ομοιόμορφα χρωματισμένες και όταν χτυπηθούν 
μεταξύ τους να παράγουν ήχο οξύ, να είναι ελεύθερες από χώματα άλατα και άλλα επιβλαβή 
συστατικά ώστε να μην αλλοιώνεται το χρώμα τους να μην εκβάλλουν ( ξερνούν ) στην 
επιφάνεια τους άλατα να μην ιδρώνουν, να μην τρίβονται, να μην έχουν σχισμάδες ή τριχοειδής 
χαραγές ή φυσαλίδες ή εξάρσεις ή κοιλότητες , να μην επιτρέπουν να μεταδίδεται δια αυτόν η 
υγρασία και να μην σπάνε. Οι ορατή τους όψη πρέπει να έχει επιφάνεια τελείως επίπεδη, ομαλή 
και λεία στην αφή και να περιγράφεται από ακμαίες οξείες και υγιείς. 
 
δ)Τα κεραμικά πλακίδια κατασκευάζονται από μίγμα αργίλου, αστρίου, σχιστόλιθου, χαλαζία 
κ.λ.π., ψημένο σε ψηλές θερμοκρασίες. Δεν επηρεάζονται από οξέα, βάσεις, διαλυτικά και λίπη. 
Τα κεραμικά πλακίδια και τα πλακίδια πορσελάνης επιστρώσεων δαπέδων και τοίχων πρέπει 
να έχουν γενικά την ποιότητα και τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη και στο Τιμολόγιο 
και να είναι απόλυτα ορθογωνισμένα, ακέραια και απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ίχνος 
φθοράς. 

ε)Τα οξύμαχα κεραμικά πλακίδια πρέπει να είναι εφυαλωμένα ή ματ και να είναι τελείως 
απρόσβλητα από τα οξέα και αντιολισθηρά. 
 
Στ)Οι μαρμαροψηφίδες που χρησιμοποιούνται για τις επιστρώσεις μωσαϊκού πρέπει να 
προέρχονται από το σπάσιμο υγιών μαρμάρων και να έχουν τις διαστάσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα του Τιμολογίου σε συσχετισμό με τους αντίστοιχους αριθμούς του εμπορίου. 
 

ζ) Οι εμφανείς κεραμικοί πλίνθοι θα έχουν μεγάλη σκληρότητα, δεν θα παρουσιάζουν 
στρεβλώσεις στην επιφάνεια και εμφανή ελαττώματα, όπως για παράδειγμα κόκκους από 
άνυδρη άσβεστο και σε κρούση μεταξύ τους παράγουν οξύ μεταλλικό ήχο. Οι ιδιότητες τους θα 
επιτρέπουν να μένουν ανεπηρέαστοι από παγετό, αναλλοίωτοι στη φθορά του χρόνου, τις 
καιρικές συνθήκες και τους ρύπους. Η επιφάνεια των πλίνθων μπορεί να είναι λεία ή 
επεξεργασμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις αισθητικής του κτιρίου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν όπως στον κατωτέρω πίνακα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΡΙΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Διαστάσεις 

Αποκλίσεις 
Μήκος : 2% 
Πλάτος : 3% 
Ύψος : 4% 

DIN 105 Teil 1 

Αντοχή σε θλίψη min 75 N/mm2 DIN 105 Teil 1 

Αντοχή σε παγετό απαιτείται DIN 105 Teil 1 

Υδατοαπορροφητικότητα έως 6% DIN 51056 

Σκληρότητα επιφάνειας σε χάραξη 
min 5 

(κλίμακας Mohs) 
DIN 105 Teil 4 

Ειδικό βάρος min 2 gr/cm2 DIN 105 Teil 1 

Σταθερότητα σε χρώμα και φως απαιτείται DIN 51094  

Αντοχή σε οξέα απαιτείται 
DIN 51091 ή 
DIN 51102 

Αντοχή σε αλκάλια απαιτείται DIN 51091 

Ποιότητα επιφάνειας περιγράφεται DIN 105 Teil 4 

 

η)Τα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου θα είναι κατασκευασμένα από αλεσμένο άργιλο με μικρή 
κοκκομετρία. Θα επακολουθεί πλήρης ομογενοποίηση της αργίλου  έτσι ώστε το παραγόμενο 
κεραμίδι να έχει μεγάλη ξηρά πυκνότητα, να ελαχιστοποιούνται οι πόροι ενώ παράλληλα να 
εξαλείφεται και ο κίνδυνος ασυνέχειας της αργίλου. 
Τα τεχνικά στοιχεία των κεραμιδιών θα είναι τα εξής: 

Διαστάσεις (μέθοδος prEN 1024:1993)  
 Μέγιστες αποκλίσεις μέσης τιμής 2% σύμφωνα με prEN 1304:1994   

Κυρτότητα (μέθοδος prEN 1024:1993)   
μέσος συντελεστής κυρτότητας R<1,5% σύμφωνα με prEN 1304:1994   
στην πάνω και κάτω επιφάνεια επαφής.   

Στρέβλωση (μέθοδος prEN 1024:1993)   
μέσος συντελεστής στρέβλωσης C<1,5% σύμφωνα με prEN 1304:1994   

Αντοχή σε κάμψη (μέθοδος ΕΝ 538:1994)   
θραύση σε φορτίο >1200 Ν σύμφωνα με prEN 1304:1994   

Υδατοδιαπερατότητα (μέθοδος ΕΝ 539-1:1994)   
συντελεστής υδατοδιαπερατότητας ICXi=0 κατάταξη στην πιο αυστηρή κατηγορία 1: μέσο 
ICXi<0,8 και μεμονωμένα ICXi<0,85 σύμφωνα με prEN 1304:1994   

Πυροπροστασία    
Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/ΕΚ/EEL   267/19-10-96 τα προϊόντα ως προς 
την αντίδραση στη φωτιά ανήκουν χωρίς δοκιμή στην κλάση Α "δεν συμβάλει στη φωτιά" που 

προβλέπεται από την απόφαση 94/611/ΕΚ.  

 

Τα υλικά του παρόντος κεφαλαίου (πλακίδια, μαρμαρικά κ.λ.π.) που θα ενσωματωθούν στο 
έργο πρέπει να είναι τελικής έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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Για τις μαρμαρόπλακες ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά των 
προμηθευτών που θα βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνονται ως προς την ποιότητα στους όρους των 
σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και των όρων της παρούσης Τ.Π.  

Για τις τσιμεντόπλακες και τα κεραμικά πλακίδια ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πιστοποιητικά ποιότητας από αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης όπου θα βεβαιώνεται ότι 
τα υλικά αυτά είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της ΕΣΥ. Επιπλέον για όλες τις πλάκες επιστρώσεων θα 
προσκομισθούν στην υπηρεσία διευκρινιστικά φυλλάδια για έλεγχο και έγκριση από την 
επίβλεψη.  
Υλικά κάθε είδους που προσκομίσθηκαν και απορρίφθηκαν από την Επίβλεψη 
απομακρύνονται αυθημερόν από το Εργοτάξιο με δαπάνες του Ανάδοχου χωρίς αντίρρηση. 

15.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» 
του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. 
 Πριν από κάθε εργασία πρέπει να προηγηθεί επιμελημένος καθαρισμός των τοίχων και 
δαπέδων και διαβροχή τους με άφθονο νερό 
Οι αναλογίες των κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζονται στο Τιμολόγιο και τα άλλα 
στοιχεία της μελέτης. 
Η τοποθέτηση των πλακιδίων και των πλακών  γίνεται έτσι ώστε οι αρμοί να είναι συνεχείς και 
σταθερού πλάτους, αυστηρά κατακόρυφοι ή οριζόντιοι και γεμίζονται σύμφωνα με το Τιμολόγιο 
ή τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης. Γενικά εφαρμόζεται η διάταξη των στρώσεων και 
επενδύσεων που φαίνεται στα σχέδια της μελέτης ή οποιαδήποτε άλλη εγκρίνει η επίβλεψη , 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Ειδικότερα, όπου αναφέρονται στεγανοί αρμοί , πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι προδιαγραφές και οδηγίες του εργοστασίου ' παραγωγής των στεγανωτικών υλικών 
(μείγματα εποξειδικής κόλλας κ.λ.π.) και οι οδηγίες της Επίβλεψης. 
Κατά την εφαρμογή των πλακιδίων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των ειδών υγιεινής και 
των εξαρτημάτων τους, ώστε να εμφανισθούν τελικά τοποθετημένα συμμετρικά προς τους 
κατακόρυφους αρμούς και σε περίπτωση που οι διαστάσεις τους είναι πολλαπλάσιες των 
διαστάσεων των πλακιδίων , να υπάρχουν γύρω τους ολόκληρα και όχι κομμένα πλακίδια, Στην 
περίπτωση αυτή τα κομμένα πλακίδια τοποθετούνται μόνο στα κράσπεδα των τοίχων. 
Η διάνοιξη των οπών ή η κοπή τμημάτων των πλακιδίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με 
ηλεκτροκίνητα μηχανικά μέσα και εργαλεία. 
Οι ψημένες πλάκες, πλακίδια από άργιλο (κεραμικά), πλακίδια πορσελάνης οι πλάκες 
αργιλοπυριτικές που τυχόν θα ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι του είδους που 
περιγράφεται στο Τιμολόγιο ή τα άλλα στοιχεία της μελέτης. 
Πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό τελείως ομοιογενές , να είναι ομοιόμορφα σκληρές 
και καλά ψημένες, ομοιόμορφα χρωματισμένες και όταν χτυπηθούν μεταξύ τους να παράγουν 
ήχο οξύ, να είναι ελεύθερες από χώματα άλατα και άλλα επιβλαβή συστατικά ώστε να μην 
αλλοιώνεται το χρώμα τους να μην εκβάλλουν ( ξερνούν ) στην επιφάνεια τους άλατα να μην 
ιδρώνουν, να μην τρίβονται, να μην έχουν σχισμάδες ή τριχοειδής χαραγές ή φυσαλίδες ή 
εξάρσεις ή κοιλότητες , να μην επιτρέπουν να μεταδίδεται δια αυτόν η υγρασία και να μην 
σπάνε. Οι ορατή τους όψη πρέπει να έχει επιφάνεια τελείως επίπεδη, ομαλή και λεία στην αφή 
και να περιγράφεται από ακμαίες οξείες και υγιείς. 
Οι στιλβωτικές επαλείψεις (γκλασούρες) πρέπει να έχουν γίνει σε φούρνο στερεά και 
ομοιόμορφα και να μην παρουσιάζουν ελαττώματα. 
Ειδικότερα τα περιγραφόμενα πλακίδια στο Τιμολόγιο ή τα άλλα στοιχεία της μελέτης κάθε 
είδους (οξύμαχα, ψημένα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. 
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15.4 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ 

Πριν την επίστρωση καθαρίζεται επιμελώς το υπόστρωμα από χώματα, κονιάματα κ.λ.π. και 
πλένεται με άφθονο νερό. Στην συνέχεια ετοιμάζεται μείγμα τσιμέντου και λιθοσυντρίμματος 
(γαρμπίλι) αναλογίας όγκων 1*3 διαστρώνεται στο δάπεδο με μυστρί και πήχη και διαβρέχεται. 
Επακολουθεί κυλίνδρωση τις στρώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις με κύλινδρο βάρους 50και" 
μέχρι να συμπιεστεί τόσο καλά ώστε να μην παρατηρούνται μετακινήσεις των κόκκων του 
λιθοσυντρίμματος . 
Πάνω  στο πιο πάνω συμπιεσμένο  υπόστρωμα διαστρώνονται μαρμαροψηφίδες χρωματιστές 
ή όχι, σύμφωνα με την μελέτη και το Τιμολόγιο, ώστε το πρώτο στρώμα να καλυφθεί πλήρως. 
Επακολουθεί κυλίνδρωση της δεύτερης στρώσης προς όλες τις κατευθύνσεις με κύλινδρο 
βάρους 75 – 100 Kg , με ταυτόχρονο ράντισμα με νερό ώστε να λάβουν οι ψηφίδες αμετακίνητη 
θέση. Στην συνέχεια χύνεται πυκνόρρευστο διάλυμα τσιμέντου και νερού (αριάνι) με χρώμα ή 
όχι , ώστε οι ψηφίδες και των δύο στρωμάτων να καλυφθούν και τα κενά τους να πληρωθούν με 
τσιμεντοκονίαμα. Επακολουθεί δεύτερη κυλίνδρωση με βρεγμένο κύλινδρο και επακολουθεί 
απίσωση της επιφάνειας με το μυστρί. 
Η ποσότητα τσιμέντου που αναλογεί για την κατασκευή 1 m2 μωσαϊκού πάχους 2,5 εκ πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 14 Kg. 
Το είδος του τσιμέντου (κοινό, ημίλευκο, λευκό), το χρώμα και το μέγεθος των ψηφίδων καθώς 
και το χρώμα του αριανιού καθορίζεται από την μελέτη. Η τελική επιλογή θα γίνει από την 
επίβλεψη, με βάση τα δείγματα που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος επί τόπου του έργου και τα 
οποία θα φυλάξει η Επίβλεψη για την σύγκριση τους με την τελική επίστρωση . 
Μετά από 1 ημέρα αν η εργασία γίνεται σε θερμές καιρικές συνθήκες ή 3 ημέρες αν γίνεται σε 
ψυχρές καιρικές συνθήκες, ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας του μωσαϊκού με ειδική μηχανή 
και σμυριδόπετρα Νο 36 και προς τις δυο διευθύνσεις της επιφάνειας του δαπέδου ώστε να 
αποφεύγονται οι κυματισμοί, πλύσιμο με άφθονο νερό και γενικό στοκάρισμα με τσιμεντοκονία 
που έχει τι ίδιο χρώμα με το μωσαϊκό, ώστε να κλείσουν όλες οι τυχόν οπές. Τα μέρη της 
επιφάνειας που δεν προσιτά στην μηχανή τρίβονται με μηχανικό τριβείο χεριού (σβουράκι), οι δε 
γωνίες με τάκους χεριού. 
Μετά το τέλος του πρώτου τριψίματος, ακολουθεί, κατά το ίδιο τρόπο τρίψιμο με σμυριδόπετρα 
Νο 100-140 και τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο N0 Ο μέχρι ώστε η επιφάνεια του μωσαϊκού 
λειανθεί και απισωθεί τέλεια. 

15.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων  κεφαλαίων  του 
ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. 
Οι επιστρώσεις με φυσικό μάρμαρο σε πλάκες και λωρίδες πρέπει να εκτελούνται με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kgr, εκτός αν στην μελέτη αναφέρεται διαφορετικά. Η άμμος του 
τσιμεντοκονιάματος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από χρωστικές ουσίες. 
Το σχήμα, πάχους και διαστάσεις των πλακών και των λωρίδων θα είναι εκείνα που ορίζονται 
στο Τιμολόγιο ή τα άλλα στοιχεία της μελέτης . Τα μάρμαρα θα τοποθετούνται στις 
καθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ενιαία επιφάνεια 
επίστρωσης, ευθύγραμμη συνέχεια των αρμών και τέλεια επαφή των πλακών μεταξύ τους με 
μηδενικό  αρμό. 
Κατά την διάρκεια της επίστρωσης καθαρίζονται οι αρμοί από την περίσσια κονιάματος με την 
βοήθεια σπάτουλας ώστε να είναι καθαρή την επόμενη που θα γίνει το αρμολόγημα των 
πλακών. Αν απαιτείται μηδενικός αρμός εν τούτοις την επόμενη από την επίστρωση 
σφραγίζονται με μαρμαρόκολλα χρωματισμένοι στην απόχρωση των μαρμάρων. 
Οι πλάκες επενδύσεως των πατημάτων και ριχτιών των σκαλοπατιών θα είναι 
μονοκόμματες εφόσον το μήκος της βαθμίδας είναι μικρότερο από 2,00μ και τοποθετημένες 
όπως ορίζεται στα σχέδια και τα άλλα στοιχεία της. 
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15.6 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟΥΣ 

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ» 
του ΑΤΟΕ 1976, των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. 
Σε κάθε περίπτωση η κλίση της στέγης με τα κεραμίδια τοποθετημένα δεν πρέπει να 
υπολογίζεται μικρότερη από 30%. 
Τα κεραμίδια αλληλοκαλυπτόμενα μειώνουν την κλίση κατά 8%, το οποίο πρέπει να 
συνυπολογίζεται για το τελικό αποτέλεσμα.  
Τα κεραμίδια πρέπει να τοποθετούνται σε τεγίδες ευθύγραμμες οι οποίες βρίσκονται σε σωστές 
αποστάσεις μεταξύ τους. 
Τα κεραμίδια πρέπει να τοποθετούνται, ξεκινώντας από το γείσο της στέγης και προχωρώντας 
προς την οροφή με τους εξής τρόπους: 
α) Τα γαλλικά και γερμανικά, από δεξιά προς αριστερά και σε οριζόντιες γραμμές, παράλληλες 
προς το γείσο της στέγης. 
β) Τα ολλανδικά και ρωμαϊκά, από δεξιά προς αριστερά, σε σειρές κάθετες προς το γείσο της 
στέγης. 
Τα κεραμίδια πρέπει να δένονται ή να καρφώνονται στην τεγίδα. Πρέπει να προσέχουμε κατά 
την τοποθέτηση να μην σπάζουν, να μην ραγίζουν και να μην λερώνονται με λάσπες και 
γενικώς να μην παρουσιάζουν ελαττώματα. 

15.7 ΑΝΟΧΕΣ 

Η απόκλιση των επιστρώσεων από οριζόντιο επίπεδο δεν θα είναι μεγαλύτερη από ένα τοις 
χιλίοις (1 ο/οο) εκτός από τις περιπτώσεις που η μελέτη προβλέπει κλίσεις. Η ανοχή στην 
επιπεδότητα των επιφανειών κάθε είδους επιστρώσεων, όταν ελέγχονται με πήχη 4.00 δεν θα 
είναι μεγαλύτερη από 3 χλσ. 

15.8 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Όλα τα είδη επιστρώσεων δαπέδων και τοίχων επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα. 
Οι επενδύσεις βαθμίδων, τα κάθε είδους περιθώρια (σουβατεπιά), οι αύλακες απορροής 
ομβρίων, οι διανοίξεις αρμών και οι διαχωριστικές ταινίες επιμετρούνται σε μέτρα μήκους, 

15.9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδος των πλακοστρώσεων περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
όλων των πλακών και των υλικών των κονιαμάτων, η παρασκευή των κονιαμάτων, ο 
καθαρισμός και η διαβροχή των επιφανειών που θα καλυφθούν, η βύθιση σε νερό των πλακών 
πριν την τοποθέτηση τους, η τοποθέτηση των πλακών και το αρμολόγημα. 
Στις τιμές μονάδος των στρώσεων δαπέδων με τσιμεντόπλακες και με πλακίδια 
περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των υλικών  μετά των ειδικών 
τεμαχίων και των υλικών των κονιαμάτων, η παρασκευή των κονιαμάτων, ο καθαρισμός και 
διαβροχή και τυχόν επίχρυση των επιφανειών που θα καλυφθούν, η βύθιση σε νερό των 
πλακιδίων πριν την τοποθέτηση τους, η τοποθέτηση των πλακιδίων και το αρμολόγημα 
Στις τιμές μονάδος των μαρμαρικών εργασιών περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου όλων των μαρμάρων μετά των ειδικών τεμαχίων, των υλικών κατεργασίας και των υλικών 
κονιαμάτων, η παρασκευή των κονιαμάτων, ο καθαρισμός και διαβροχή των επιφανειών που θα 
καλυφθούν, το βούτηγμα με νερό των πλακών πριν την τοποθέτηση τους, η τοποθέτηση των 
μαρμάρων, οι φθορές, λειάνσεις, η τοποθέτηση, το αρμολόγημα και η νέα λείανση και στίλβωση 
μετά το πέρας του έργου εάν απαιτηθεί από την Επίβλεψη, το άνοιγμα οπών για την διέλευση 
κάθε είδους σωληνώσεων, η διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση διακοπτών ή ρευματοδοτών, η 
διάνοιξη φωλιών στα κατακόρυφα οικοδομικά στοιχεία για την στήριξη των πλακών που θα 
καλύψουν, η προμήθεια ανοξείδωτων αγκυρίων για την ανάρτηση των πλακών, η προμήθεια 
των υλικών και η σύνθεση ικριωμάτων επιπέδων εργασίας και προσπέλασης προσωπικού, η 
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αποσύνθεση αυτών και απομάκρυνση των υλικών και τέλος κάθε τι απαραίτητο για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
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16 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

16.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παρόν άρθρο αφορά τις απαραίτητες προετοιμασίες και τον χρωματισμό των επιφανειών του 
κτιρίου. 

16.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο όρος χρωματισμοί όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο περιλαμβάνει πολυεστερικές, 
πλαστικές, ακρυλικές, εποξειδικές βαφές, βερνικοχρώματα γυαλιστερής  σατινέ η ματ επιφάνειας, 
βερνίκια.   
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προέλευσης Ε.Ε. αναγνωρισμένης εταιρείας  και τα 
οποία θα πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Οι αποχρώσεις θα είναι της επιλογής του αρχιτέκτονας μελετητή. 
Πριν από κάθε παραγγελία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταστήσει εγγράφως γνωστούς 
στην Επίβλεψη τους διάφορους προμηθευτές των χρωμάτων, προσδιορίζοντας για κάθε υλικό το 
όνομα της βιομηχανίας, τον τίτλο και τον αριθμό του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων του 
υποστρώματος ασταριού, των διαλυτών και των χρωστικών ουσιών καθώς και τον κατάλογο του 
κατασκευαστή περιγράφοντας πλήρως κάθε υλικό ως προς το περιεχόμενο, την προτεινόμενη 
χρήση και τη μέθοδο προετοιμασίας και εφαρμογής. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης πίνακα που 
θα καθορίζει τις σχετικές επιφάνειες που θα δεχθούν τα διάφορα υλικά χρωματισμού και δεν θα 
παρεκκλίνει από τον πίνακα αυτό μετά την έγκριση του. Θα προσκομίσει επίσης δείγματα τα οποία 
παραμένουν στα χέρια της Επίβλεψης για την σύγκριση των με αυτά που θα προσκομισθούν κατά 
μάζες στο εργοτάξιο. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή ή 
της κατασκευάστριας εταιρείας στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνονται στους όρους των 
σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. και τα οποία θα πρέπει να 
αντέχουν στις συνθήκες του έργου. 
Τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής και θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τις τυπωμένες οδηγίες του κατασκευαστή. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την επικάλυψη της επιφάνειας με χρώμα να προχωρήσει 
στην κατασκευή δειγμάτων όπου και όπως το υποδείξει η επίβλεψη. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται υαλοπίνακες, και ήδη άλλες χρωματισμένες 
επιφάνειες, πατώματα κλπ 
Τα υλικά των χρωματισμών θα αναμιγνύονται πολύ καλά ώστε να αποκτούν ομαλή συνοχή και 
πυκνότητα προτού χρησιμοποιηθούν και να γίνεται υπολογισμός της ποσότητας για να 
αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία. 

16.3 Υλικά  

θα χρησιμοποιηθούν υλικά που περιέχουν πολυεστερικές και εποξειδικές ρητίνες ή συνδυασμό 
εποξειδικών και πολυκαρβονικών ρητινών.  
α. Ειδικό Χρώμα με βάση αμιγείς βινυλικές ρητίνες, αραιούμενες με διαλύτη και απολύτως σταθερές, 
χρωστικές κατάλληλο για εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες όπως : Εμφανές μπετόν, Κονιάματα 
κάθε σύστασης, Εξωτερικά επιχρίσματα κλπ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ειδικό βάρος                   1.2-1.25 gr/cc 
Ιξώδες               ΓΕ4 / 70 /150set 
Kreps – Units               75-80 
Λεπτότητα κόκκων              20μ 
Περιεκτικότητα σε στερεά ρητίνη   23% min 
Σε χρωστικές και λοιπά στερεά   30% max 
Χρόνος ξήρανσης               20 - 30 λεπτά 
Απόδοση                       3.5 – 4 m2 (για δύο διαστρώσεις) 

ΑΝΤΟΧΕΣ 

Σε αλατονέφωση άριστη 
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Σε οξέα άριστη 
Σε αλκάλια άριστη 
Σε διαλύματα αλάτων άριστη 
Σε ατμούς 304 άριστη 
Σε γλυκύ και θαλάσσιο νερό άριστη 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε δύο διαστρώσεις με : αραίωση 5—15% διαλυτικό 
ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος. 
Η απόχρωση θα είναι της επιλογής της επίβλεψης. Η δεύτερη διάστρωση δύναται να εφαρμοσθεί 2 
ώρες μετά την πρώτη διάστρωση. 
 
β.  Ριπολίνη με ιδιαίτερα γυαλιστερή εμφάνιση, κατάλληλη για κουφώματα εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, επίσης και για χρωματισμούς τοίχων, που έχουν προηγούμενα προετοιμαστεί 
κατάλληλα, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες πόρτες πυράντοχες γενικώς, κιγκλιδώματα 
εξωτερικά δωμάτων, εξωτερικές μεταλλικές πόρτες με περσίδες κλπ. Ύστερα από κατάλληλη 
προεργασία και αφού έχουν περαστεί με αντισκωριακό αστάρι. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Δημιουργεί εξαιρετικά γυαλιστερή επιφάνεια, που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και του καλοκαιρινούς μήνες. Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. 
Αντέχει στις καιρικές επιδράσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ειδικό βάρος                      1,18 gr/cc 
Ιξώδες (Ρ Ο4 / 20° Ο)            240 sck 
Λεπτότητα κόκκων              5μ 
Απόδοση                           10-11 m2 στο κιλό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αραιώνεται με καθαρό νέφτι ή διαλυτικό σε ποσοστό 8 - 10% και εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη 
επιφάνεια με πινέλο. 
Οι αποχρώσεις θα είναι της επιλογής του αρχιτέκτονας μελετητή. 

16.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα χρώματα θα παραδοθούν σε σφραγισμένα δοχεία με εμφανή αναγραφή του ονόματος, του 
τύπου ή του προδιαγραμμένου αριθμού, του αριθμού παρτίδας, του χρώματος, της ποσότητας, της 
ημερομηνίας παραγωγής, τις οδηγίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. Όλα τα παραπάνω πρέπει 
να είναι ευδιάκριτα όταν θα χρησιμοποιηθούν τα χρώματα. 
Η συσκευασία των χρωμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 25 λίτρα. Τα υλικά θα συμφωνούν με τις 
παρούσες προδιαγραφές. Τα χρώματα δεν θα περιέχουν μόλυβδο. Η αποθήκευση και ανάμιξη των 
υλικών θα περιορίζεται σε χώρους που ορίζονται από την Επίβλεψη. 

16.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» του 
ΑΤΟΕ 1976 των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί την επίβλεψη τρεις μέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει ο 
χρωματισμός. 
 

16.5.1 Θέση Και Τύπος Επιφανειών Που Θα Βαφτούν 

Επιφάνειες που βάφονται 
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Όπου καθορίζεται ένας χώρος ή επιφάνεια για χρωματισμό, το βάψιμο θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα, εκτός αν δείχνεται διαφορετικά. 
α. Οι κατακόρυφες οικοδομικές επιφάνειες των εσωτερικών διαχωριστικών και οι οροφές από 
επίχρισμα και μετά την αποκατάσταση των μερεμετιών, να προετοιμασθούν άριστα προς 
αποκατάσταση κάθε υπάρχουσας ατέλειας, ήτοι να τριφτούν, ούτως ώστε να μην παρουσιάζουν 
κυματώσεις, να σπατουλαριστούν, να λαδωθούν κ.λ.π. επιφάνειες που μετά από την τελική 
στρώση βαφής δεν έχουν άψογη εμφάνιση, θα επανακατασκευάζονται υπ' ευθύνη του 
αναδόχου εργολάβου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε επιφάνειες που έχουν 
ήδη κατασκευασθεί κατά την εκτέλεση του έργου και δεν θα βαφούν, να μην λερωθούν και να 
μην βαφούν. Οι τελικές αποχρώσεις των χρωματισμών όλων των επιφανειών θα δοθούν από 
τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

β. Όλα τα τμήματα των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των τοιχίων των προσόψεων , 
των στηθαίων σε όλο το μήκος του κτιρίου καθώς και οι οροφές από επιμελημένης μορφής 
ορατό ξυλότυπο, (betoform), θα χρωματισθούν, με τα ίδια υλικά χρώματος που 
προαναφέρονται, αφού προηγηθεί επεξεργασία για την αποκατάσταση κάθε υπάρχουσας 
ατέλειας. 
 
γ. Οι επιφάνειες των ειδικών μεταλλικών κατασκευών, ήτοι γενικώς εσωτερικά κιγκλιδώματα 
σκαλών, πλατύσκαλων, κρεμαστά τερματικά κούτελα ψευδοροφών ανοιγμάτων σκάλας, κάσες 
από διαμορφούμενο χαλυβδοέλασμα με σκοτία  (των   χώρων   υγιεινής) αφού αποκατασταθούν 
από τυχόν μερεμέτια και αφού προετοιμασθούν με τα αντίστοιχα υλικά βάσει των 
προδιαγραφών τους, ανάλογα των παρακάτω τελικών υλικών χρωματισμού, θα βαφούν με 
ριπολίνη ιδιαίτερης γυαλιστερής επιφάνειας (εξωτερικές επιφάνειες και πόρτες πυρασφάλειας) 
ως προδιαγράφεται παραπάνω ή για εσωτερικές. Η απόχρωση του τελικού χρώματος είναι της 
επιλογής του αρχιτέκτονας επιβλέποντος του έργου. 
 
δ. Επιφάνειες πίσω από κινητά και αναρτήσιμα αντικείμενα που εύκολα μετακινούνται με την 
αφαίρεση των στερεωμάτων όπως βίδες και γάντζοι θα χρωματισθούν με τα αντίστοιχα υλικά. 
ε. Υπάρχουσες επιφάνειες που φθείρονται κατά τη διάρκεια των εργασιών. 5.2   Καθαρισμός και  

16.5.2 Προετοιμασία των Επιφανειών 

α.  Γενικά. 
Σιδηρικά, εξαρτήματα σιδηρικών, μεταλλικές επιφάνειες, φωτιστικά σώματα πυροσβεστικοί 
κρουνοί ή στοιχεία εντοπισμού πυρκαγιά και άλλα παρόμοια είδη τα οποία δεν πρέπει να 
βάφουν, αλλά βρίσκονται σε επαφή με επιφάνειες που χρειάζονται βαφή, πρέπει να 
αφαιρούνται, να καλύπτονται με αυτοκόλλητη ταινία ή να προστατεύονται κατάλληλα πριν 
αρχίσει η προετοιμασία των επιφανειών και ο χρωματισμός. Η αφαίρεση τέτοιων αντικειμένων -
πρέπει πάντοτε να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας. Εκτεθειμένα 
καρφιά : και άλλα αντικείμενα από σίδερο, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με επιφάνειες που 
πρόκειται να βάφουν, πρέπει να έχουν προηγουμένως υποστεί προεργασία με τοπικό 
υπόστρωμα. 
Οι επιφάνειες προς βαφή, θα καθαρίζονται πριν αρχίσει η προεργασία ή η βαφή. Οι επιφάνειες 
που δεν δέχονται βαφή πρέπει να είναι σε καινούργια κατάσταση, αλλιώς θα καθαριστούν με 
μεταλλικές βούρτσες και θα ρετουσαριστούν, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ίχνος οξείδωσης ή 
αμυχής. Οι λιπαρές ουσίες θα αφαιρούνται με την βοήθεια καθαρού υφάσματος και 
καθαριστικών διαλυτικών υγρών πριν από το μηχανικό καθαρισμό. Τα διαλυτικά υγρά θα είναι 
χαμηλής τοξικότητας με σημείο ανάφλεξης πάνω από το 80 Ο. Ο καθορισμός και η βαφή θα 
προγραμματιστούν έτσι ώστε η σκόνη ή άλλα σωματίδια μετά τον καθορισμό να μη 
κατακαθίσουν στην υγρή, βαμμένη επιφάνεια. 
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β.     Επιφάνειες Σκυροδέματος – τσιμεντοκονίας. 
Οι επιφάνειες που χρειάζονται χρωματισμό θα καθαριστούν από υπολείμματα ασβέστη, σκόνη, 
ακαθαρσίες λίπη, λάδια άσφαλτο, πίσσα κονίαμα και θα εκτραχυνθούν καταλλήλως. Τυχόν 
υπάρχοντα ρινίσματα σιδήρου θα αφαιρεθούν πριν αρχίσει η βαφή. 

γ.   Επιφάνειες με Ασβεστώδη Επιχρίσματα. 
Οι επιφάνειες επιχρίσματος θα καθαρίζονται, θα είναι απαλλαγμένες από κόκκους άμμου, από 
υπολείμματα επιχρίσματος και από επιφανειακές ανωμαλίες. 

δ.     Ξύλινες Επιφάνειες. 
Οι ξύλινες επιφάνειες όπου υφίστανται θα δεχθούν υπόστρωμα PRIMER (αστάρι) 
σπατουλάρισμα λαδερό - τρίψιμο - κοντράρισμα και τελικές στρώσεις ελαιοχρώματος σατινέ ή 
γυαλιστερού, απόχρωσης της επιλογής του επιβλέποντα μηχανικού. Οι ξύλινες επιφάνειες που 
πρόκειται να βάφουν θα καθαρίζονται από ακαθαρσίες, άλατα και άλλες ξένες ουσίες με την 
βοήθεια οινοπνεύματος, ξυστικού εργαλείου και γυαλόχαρτου. Οι ορατές επιφάνειες θα 
λειανθούν με γυαλόχαρτο. 
Τα περιθώρια των θυρών που πλανίστηκαν κατά την εφαρμογή και την τοποθέτηση θα δεχθούν 
αμέσως 2 στρώσεις του προδιαγραφόμενου υποστρώματος (ασταριού). 
Οι μικροί ξεροί ρόζοι θα ξυστούν επιφανειακά, θα καθαριστούν επιμελώς και θα επιχρισθούν με 
μια λεπτή στρώση υλικού σφραγίσεως ρόζων πριν από την εφαρμογή του υποστρώματος 
(ασταριού). Ρητίνη επάνω σε μεγάλους ανοικτούς νωπούς ρόζους και θρόμβοι ή γραμμώσεις 
ρητίνης θα ξυστούν ή αν η ρητίνη είναι ακόμα νωπή, θα αφαιρεθούν με οινόπνευμα ή 
τερεβινθίνη (νέφτι) και ακολούθως τα σημεία αυτά θα επιχρισθούν με υλικό σφραγίσεως ρόχων 
Οι επιφάνειες θα ελεγχθούν ώστε τυχόν καρφιά να έχουν τοποθετηθεί στο σωστό βάθος και 
όλες οι οπές και ατέλειες στις ορατές επιφάνειες να έχουν καλυφθεί με υπόστρωμα (αστάρι). 
Μετά την εφαρμογή του υποστρώματος, οι οπές και οι λοιπές ατέλειες θα καλυφθούν με στόκο 
ή άλλο πλαστικό υλικό σφραγίσεως ξύλου. Ακολούθως, ο στόκος θα αφεθεί. 

16.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Όλες οι χρωματισμένες επιφάνειες επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα επαυξημένα για την 
κάθε επιφάνεια με τον αντίστοιχο συντελεστή από τον ΑΤΟΕ. 

16.7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στις τιμές μονάδος των χρωματισμών περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου 
του έργου όλων των χρωμάτων, η ανάμειξη, ο καθαρισμός των επιφανειών, αστάρωμα  και  
διάστρωση.
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17 ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

17.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου των Π.Τ.Π. αποτελούν οι διάφορες μονώσεις που 

απαιτούνται στο έργο  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Πριν από κάθε παραγγελία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταστήσει εγγράφως γνωστό 

στην Επίβλεψη τους διάφορους προμηθευτές των υλικών των υγρομονώσεων και 

θερμομονώσεων για έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, δέκα μέρες πριν από την έναρξη των εργασιών μόνωσης κάθε 

είδους, να προσκομίσει δείγματα μαζί με διευκρινιστικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής 

των, για έλεγχο και έγκριση στον Επιβλέποντα Μηχανικό. Τα δείγματα παραμένουν στα χέρια 

της Επίβλεψης για την σύγκριση των με αυτά που θα προσκομισθούν κατά μάζες στο 

εργοτάξιο. 

Τα μονωτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προέλευσης Ε.Ε. και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνονται στους 
όρους των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και της παρούσης Τ.Π. 
Η Επίβλεψη έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο των υλικών και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον εκτελέσει σε αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
Οι μεμβράνες πρέπει να καλύπτουν η μια την άλλη κατά 10εκ. τουλάχιστον και να σφραγίζονται 

σε όλο τους το μήκος και πλάτος, εκτός αν αλλιώς γράφεται στις Προδιαγραφές τους ή διατάξει 

η Επίβλεψη. 

Τα μονωτικά υπό μορφή γαλακτώματος η σκόνης θα προσκομίζονται σε δοχεία η σάκους 
αντίστοιχα και θα φυλάσσονται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Οι μεμβράνες πρέπει να καλύπτουν η μια την άλλη κατά 10 εκ. τουλάχιστον  και να 
σφραγίζονται σε όλο το μήκος και το πλάτος, εκτός αν αλλιώς γράφεται στις προδιαγραφές τους 
ή επιβάλλει η επίβλεψη. 
Η εφαρμογή των όλων των μονωτικών θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

17.2 ΥΛΙΚΑ 

17.2.1 Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστηρόλης 

Όπου προβλέπεται εξηλασμένη πολυστυρόλη στις μονώσεις πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

παραπάνω προδιαγραφές και να τηρούνται οι εξής προφυλάξεις. Η εξηλασμένη πολυστυρόλη 

χρησιμοποιείται συνήθως στις μορφές με εμπορική ονομασία ΚΟΟΡΜΑΤΕ 31- και 

8ΤΥΡΟΡΟΑΜ ΙΒ σε χρώμα ομοιόμορφο γαλάζιο, κυκλοφορεί όμως και σε άλλα χρώματα με 

διάφορες εμπορικές ονομασίες άλλων παραγωγών. Ο τύπος που θα εγκρίνει η επίβλεψη με 

βάση τα δείγματα που θα ; προσκομίσει ο ανάδοχος πρέπει να φέρει ορθογωνικό δίκτυο 

αυλακώσεων, και αδρή τελική επιφάνεια για να ευνοείται η πρόσφυση του σκυροδέματος κατά 

τη σκυροδέτηση.  

Οι πλάκες από εξηλασμένη πολυστυρόλη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με πηγές υψηλής 

θερμοκρασίας. Επειδή διαλύονται όταν έλθουν σε επαφή με υλικά που περιέχουν πτητικά 

συστατικά, για την επιλογή της κόλλας πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς οι συστάσεις του 

εργοστασίου κατασκευής των πλακών. 

Επειδή η ηλιακή ακτινοβολία προσβάλλει τις πλάκες, όταν αποθηκεύονται στο ύπαιθρο για 
πολύ χρονικό διάστημα πρέπει να καλύπτονται, χωρίς ταυτόχρονα να αναπτύσσονται λόγω του 
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είδους της κάλυψης υψηλές θερμοκρασίες στις πλάκες. Οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται 
από φλόγες και άλλες εστίες ανάφλεξης. 
Οι πλάκες περιέχουν πρόσθετα επιβραδυντή καύσης ώστε να αποτρέπεται τυχαία ανάφλεξη 
τους. Αν εκτεθούν σε συνεχή φωτιά καίγονται γρήγορα. 
Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια μακριά από εύφλεκτα 
υλικά. Όταν αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο πρέπει να αερίζονται έτσι ώστε ο αέρας να αλλάζει 
2 φορές την ώρα. 

17.2.2 Πλάκες Από Διογκωμένη Πολυστερίνη 

Όπου τυχόν στις μονώσεις προβλέπεται διογκωμένη πολυστερίνη (τύπου Α ή Β), πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις Ελληνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου (380/20-9-69 ΦΕΚ 

627Β/15-10-69) και να τηρούνται οι προφυλάξεις που αναφέρονται για την εξηλασμένη 

πολυστυρόλη. 

17.2.3 Ελαστομερή - Επαλειπτικά 

Ακρυλικό στεγανωτικό καουτσούκ, με ελαστικότητα και αντοχή σε γήρανση, ατμοδιαπερατό. 
Γεφυρώνει ρωγμές έως 0.5mm άοπλο και έως 2mm οπλισμένο με τον πολυεστερικό οπλισμό. 
Θα προσφύεται σε όλες τις οικοδομικές επιφάνειες καθώς και σε ΡVC, τσίγκο, γαλβανιζέ 
επιφάνειες, ασφαλτικές στρώσεις κλπ. 
Κατανάλωση: 0.75 -1 lit/m2 (1 lit = 1,3kg).  

17.2.4 Στεγανοποίηση - Σφράγιση Αρμών Διάστρωσης 

Τα υλικά της στεγανοποιήσεως και σφραγίσεως των αρμών κατά την διάστρωση των 

στεγανωτικών φύλλων, απαραίτητα είναι σιλικονούχες μαστίχες που δεν ξηραίνονται, δεν 

αλλοιώνονται και δεν γηράσκουν με την πάροδο του χρόνου και πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και στις απαιτήσεις του Τιμολογίου και 

των άλλων στοιχείων της μελέτης. 

17.2.5 Ασφαλτοπίλημα Υδατοστεγάνωσης Δώματος 

Η επικάλυψη του δώματος θα γίνει με χρήση ασφαλτόπανου (ασφαλτοπιλήματος) μορφής 

ελαστοπλαστικής μεμβράνης πάχους τουλάχιστον 4 χιλ. με ενσωματωμένο πολυεστερικό 

υαλόπλεγμα μεγάλης αντοχής αυτοπροστατευόμενο με φύλλο αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 

80 microns. 

Το υλικό πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, σταθερότητα 

σχήματος σε θερμοκρασία 120 βαθμών Κελσίου, και να διατηρεί την ελαστικότητα του στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

Επίσης πρέπει να παρουσιάζει : Ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή σε γήρανση, καλή συγκολλητικότητας, 
σταθερότητα στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου, αντοχή σε ριζοβολία, αντοχή σε 
προσβολή από τρωκτικά και τερμίτες, αντοχή σε διαλύματα οξέων, βάσεων και αλάτων, να είναι 
υλικό βιολογικά ουδέτερο, να χαρακτηρίζεται από ασφαλτοφιλία, αντοχή σε αποσύνθεση, υψηλή 
πολυαξονική εκτακτότητα, και να μην επιδρούν πάνω του οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όζον, βροχή. 
Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά τεμάχια ή να έχει την απαραίτητη ευκολία 
προσαρμογής προκειμένου να στεγανοποιούνται οι τυχόν διελεύσεις των ΗΛΜ εγκαταστάσεων 
και τα στηρίγματα των κατασκευών στο δώμα. 
Η εφαρμογή του ασφαλτοπιλήματος θα γίνεται με την διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώματος 
του ίδιου προμηθευτή σε μία ή δύο στρώσεις (αστάρι και δεύτερη συγκολλητική επάλειψη)και με 
εφαρμογή ελαφρός φλόγας προπανίου για την εκτέλεση της συγκόλλησης, εργασίες που 
περιλαμβάνονται στην τιμή της εργασίας. 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 68 
 

Ή επίστρωση θα γίνει μετά από επιμελημένο καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής από σκόνη, 
υγρασία, σκόνη τσιμέντου, κλπ με σάρωθρα και μηχανικό απορροφητήρα- Η εργασία αυτή 
επίσης περιλαμβάνεται στην τιμή της βασικής εργασίας. 
Της εργασίας της επίστρωσης της στεγάνωσης θα προηγηθεί η κατασκευή περιθωρίου 
(τσιμεντόλακου) περιμετρικά στο δώμα, ανεπτυγμένου πλάτους το πολύ 30 εκ. και ακτίνας 4-6 
εκ. πάνω στο οποίο θα διαστρωθεί το ασφαλτοπίλημα και θα επικολληθεί στον περιμετρικό 
τοίχο κατά 15 εκ. περίπου. Η εξασφάλιση της στερεότητας και στεγανότητας του περιμετρικού 
ορίου της στεγάνωσης θα γίνει με σύμφωνα με τα υλικά και τις προδιαγραφές εκτέλεσης της 
προμηθεύτριας εταιρίας και σε περίπτωση που αυτές λείπουν σύμφωνα με τις προτάσεις του 
αναδόχου και την έγκριση της επίβλεψης. 
Το προϊόν πρέπει να είναι προέλευσης χώρας της Ε. Ε. και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
δοκιμών αναγνωρισμένου ινστιτούτου. 

17.2.6 Εξαεριστική Στρώση 

Πρόκειται για ελαφρό πλαστικό φύλλο διάτρητο με τρύπες κυκλικού σχήματος 3-5 εκ. σε 
κανονικά διαστήματα με κύριο ρόλο του την σχετική ελευθερία κίνησης του στεγανωτικού 
ασφαλτοπιλήματος σε σχέση με το υπόστρωμα, και την δυνατότητα εκτόνωσης των υδρατμών 
του εγκλωβιζόμενου νερού μέσω εξαεριστικών εξαρτημάτων ανά 50 μ2 επιφανείας δώματος. 
Ενδεικτικά προτείνεται το προϊόν ESHAVENT της ESHA. 

17.2.7 Στεγανωτικές Επιστρώσεις (Φράγμα Υδρατμών) 

θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα με βάση το τσιμέντο, υδατοδιαλυτά κατά την παρασκευή του 
γαλακτώματος εφαρμογής τους, που να παρουσιάζουν μεγάλη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, 
αντοχή σε αμφίπλευρη ή μονόπλευρη υδροστατική πίεση, να έχει αττλή εφαρμογή με πινέλο ή 
βούρτσα. 
Προτείνονται ενδεικτικά τα υλικά : 
α) NEOPRESS (ΚΟΝΙΑ ΝΕΟΤΕΧ 506) σε συνδυασμό συμπολυμερές λάτεξ βελτιωτικό των 
τσιμεντοκονιαμάτων ενδ. Τύπου REVINEX ή 
β) CERESIT-CR-65 & CERESIT- CC-81 ή 
γ) VΑΝΤΕΧ ΒΒ 75 ή WΗΙΤΕ της ΕSHA. 

Η εφαρμογή τους θα γίνει σε καθαρή από άλλα υλικά επιφάνεια σκυροδέματος. Η εφαρμογή του 
θα γίνει σε μία στρώση ασταρώματος και σε τουλάχιστον δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή, με διάστρωση της δεύτερης αμέσως μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση και 
κάθετα προς αυτήν. 

17.2.8 Πλέγμα Ενίσχυσης Επικάλυψης - Μόνωσης Τοίχων  

Πρόκειται για πλέγμα από ίνες ύαλου ή πολυεστερικά πολυμερή με μορφή πλέγματος βρόγχου 
και τοποθετούνται σταθερά και ομοιόμορφα στερεωμένα στους οπλισμούς του μανδύα 
σκυροδέματος επικάλυψης της θερμομόνωσης τοίχων, για να ενισχυθεί το σκυρόδεμα και να 
αποφευχθεί η εμφάνιση μικρορωγμών στην επιφάνεια του. 
Το υαλόπλεγμα τοποθετείται με συγκόλληση απευθείας στο φρέσκο επίχρισμα. Στο εξωτερικό 
συνήθως απλώνεται με το μυστρί μια στρώση περίπου 1,5-2mm κονιάματος όπου βυθίζεται το 
πλέγμα και μετά καλύπτεται από μια δεύτερη στρώση πάχους περίπου 2mm. Κατόπιν 
επακολουθεί το αστάρι πρόσφυσης και η τελική επίστρωση προστασίας συνήθως από 
λεπτόκοκκο επίχρισμα βαμμένο στη μάζα του που δουλεύεται με τριβίδι. Για τα εν Ελλάδι 
παραγόμενα επιτόπου -in situ- επιχρίσματα, η διαδικασία είναι η εξής: μετά το πεταχτό, το 
λάσπωμα γίνεται σε δύο στρώσεις με το υαλόπλεγμα να εγκιβωτίζεται ανάμεσά τους. Η 
τοποθέτηση γίνεται πάντα από επάνω προς τα κάτω. Βυθίζουμε με προσοχή το πλέγμα μέσα 
στο κονίαμα και το στρώνουμε με ένα μυστρί ή μια σπάτουλα, προσέχοντας να μην 
δημιουργούνται φουσκώματα ή πτυχώσεις. Διαδοχικά τεμάχια πλέγματος πρέπει να 
αλληλεπικαλύπτονται κατά 10cm τουλάχιστον. Αφού τραβήξει καλά η πρώτη στρώση, 
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εφαρμόζεται η δεύτερη που επικαλύπτει τελείως το υαλόπλεγμα. Εάν το υαλόπλεγμα δεν 
επικαλυφθεί καλά, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του. Η σωστή θέση του πλέγματος είναι 
περίπου στο 1/3 του πάχους του επιχρίσματος από τη μεριά του θερμομονωτικού υλικού ή του 
υποστρώματος. 
Κοντά στις γωνίες των παραθύρων όπου αναπτύσσονται πολύ δυσμενείς εντατικές καταστάσεις 
χρησιμοποιούνται κομμάτια από λωρίδες των 30 –35 cm που τοποθετούνται κάθετα στις 
προεκτάσεις των διαγωνίων νοητών αξόνων των παραθύρων. 
Ενδεικνυόμενα βάρη είναι τα άνω των 130gr/m2 με παραμένουσες εφελκυστικές αντοχές άνω 
των 850N/5cm. Προτεινόμενος  τύπος GV 1112 της ΝΕΟΤΕΧ ΑΤΕΕ, άνοιγμα καρέ 11x12,5mm. 

17.2.9 Γεωύφασμα - Νάιλον 

Όπου χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα η νάιλον θα απλώνεται με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10 
εκ. και  θα είναι από μη υφαντές πολυεστερικές ίνες. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων υπογείων αλλά και σε όλα τα αντεστραμμένα δώματα όπου 
φυσικά λειτουργεί και σαν φίλτρο αποστράγγισης. Θα είναι σε ρολά πλάτους 2 m. Το βάρος 
τους κυμαίνεται από 150 gr/m2 και θα καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 

17.2.10 Στεγανωτικά Σκυροδεμάτων Και Κονιαμάτων 

Υδαταπωθητικό στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές 
ιδιότητες.  Προστιθέμενο θα αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το σκυρόδεμα 
κλπ.  
Οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες έχουν ως εξής: 
Για τσιμεντοκονίες: 1% επί του βάρους του τσιμέντου ή 1 kg ανά 100 kg τσιμέντου. 
Για σοβάδες: 1% επί το βάρος του συνδετικού υλικού (τσιμέντου + ασβέστης) ή 1 kg ανά 100 kg 
συνδετικού υλικού.  
Για σκυρόδεμα: 0,8% επί του βάρους του τσιμέντου ή 0,8 kg ανά 100 kg τσιμέντου. 
Τα στεγανωτικά θα προστίθενται στο νερό κατά το στάδιο της ανάμιξης. Πρέπει να γίνεται πολύ 
καλή ανάδευση. Απαγορεύεται η χρήση προϊόντος πέραν της απαιτούμενης δοσολογίας. 
Ενδεικτικός τύπος Adinol-DM της Isomat. 

17.2.11 Υλικά Που Προτείνονται Από Τον Ανάδοχο 

Κάθε πρόταση του αναδόχου για αντικατάσταση υλικών που αναφέρονται ονομαστικά στην 
μελέτη ή καθορίζονται σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να συνοδεύεται αττό πλήρη 
Τεχνική Περιγραφή που να αναφέρεται στην σύνθεση των υλικών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
κατασκευής τους, τις ιδιότητες τους και τον τρόπο ενσωμάτωσης τους στο έργο, καθώς και 
δείγματα των υλικών. 
Η Επίβλεψη έχει κάθε δικαίωμα , αφού λάβει υπ' όψιν της τα προτεινόμενα από τον εργολάβο 
υλικά , να κάνει με δαπάνες του εργολάβου τις δοκιμές και μετρήσεις που θα κρίνει σκόπιμες και 
να αποδεχθεί ή να απορρίψει την σχετική αντικατάσταση κατά την απόλυτη κρίση της. 

17.2.12 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΙ μεμβράνες και τα μονωτικά φύλλα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα καλυμμένης 
οικοδομικής επιφάνειας. 
Τα στεγανωτικά κονιαμάτων και σκυροδεμάτων επιμετρώνται σε κιλά.
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18 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ 

18.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι ακόλουθες προδιαγραφές αφορούν την πλήρωση και το σφράγισμα των αρμών. 

18.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

DΙΝ 18540       Πλήρωση και Σφράγιση Αρμών 

18.3 ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των DΙΝ 
18540 και των παρακάτω αναφερόμενων προδιαγραφών. 

18.3.1 Παράδοση Και Αποθήκευση Υλικών 

Τα υλικά θα παραδοθούν με τις αυθεντικές σφραγισμένες συσκευασίες του κατασκευαστούν με 
ευκρινείς άθικτες ετικέτες που θα αναγράφουν το όνομα και τον τύπο του υλικού, ημερομηνία 
κατασκευής και χρώμα. Οι συσκευασίες των ελαστικών υλικών πληρώσεως και σφραγίσματος 
των αρμών θα έχουν ετικέτες που θα αναγράφουν τον τύπο, την ποιότητα και την χρήση αυτών. 
Τα υλικά θα αποθηκευτούν έτσι ώστε να μην προκληθεί ανάμιξη με άλλα ξένα σώματα ή να 
εκτεθούν σε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς ή κάτω των 4 βαθμών Κελσίου. 

18.3.2 Πλήρωση Και Σφράγισμα Αρμών 

Τα υλικά πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών θα έχουν δοκιμαστεί και θα είναι κατάλληλα για τις 
περιπτώσεις που θα τοποθετηθούν. Τα υλικά πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών για 
εξωτερικές και εσωτερικές τοποθετήσεις θα είναι ελαστικού τύπου. Τα υλικά πληρώσεως και 
σφραγίσεως αρμών θα τοποθετηθούν γύρω από τις κάσες των θυρών, παραθύρων, πλαισίων 
υαλοστασίων, αρμών μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους (προτεινόμενου ενδεικτικά τύπου 
ανάλογα της θέσης που βρίσκεται Rubberflex-Sureseal-Biturefex-Poliyseal) και στους αρμούς 
διαστολής των κατασκευών από μπετόν. 

18.3.3 Αστάρια 

Τα αστάρια πρέπει να μην λεκιάζονται, να είναι γρήγορης πήξεως και σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες προδιαγραφές του κατασκευαστού πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών για την 
ειδική περίπτωση τοποθετήσεως αυτού. 

18.3.4 Υλικά Αποφυγής Προσφύσεως 

Το υλικό αποφυγής προσφύσεως θα προμηθευτεί συμφώνως με τις προτεινόμενες 
προδιαγραφές του κατασκευαστού για την ειδική περίπτωση τοποθετήσεως αυτού. 

18.3.5 Υλικά Πληρώσεως 

Τα υλικά πληρώσεως θα είναι συμβατά με τα υλικά σφράγισης αρμών. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν υλικά στόκου και άλλων απορροφητικών ως υλικά πληρώσεως. 

18.3.6 Διαλυτικά Καθαρισμού 

Οι τύπου διαλυτικών καθαρισμού θα είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες του κατασκευαστή υλικών 
πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών εκτός από τις αλουμινένιες οι οποίες θα έλθουν σε επαφή 
με το υλικό πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών. 
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18.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

18.4.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 38 βαθμών Κελσίου, όταν 
εκτελούνται οι εργασίες πληρώσεως και σφραγίσματος των αρμών. 

18.4.2 Προετοιμασία Επιφανειών 

Οι επιφάνειες θα είναι καθαρές ξηρές στην αφή και ελεύθερες από βρωμιές, πάγο, υγρασία, 
γράσα, μπογιές ή άλλα ξένα σώματα τα οποία μπορούν να καταστρέψουν την καλή πρόσφυση. 
Πριν την επανάληψη του σφραγίσματος υπαρχόντων αρμών, ο στόκος ή η πλήρωση του αρμού 
που ήδη υπάρχει θα αφαιρεθεί. Τα ελεύθερα υπολείμματα θα αφαιρεθούν με ξύσιμο και 
συρματόβουρτσα. Τα προστατευτικά στρώματα θα αφαιρεθούν με χρήση καθαρού διαλυτικού. 

18.4.3 Προετοιμασία Υλικού Πλήρωσης Αρμών 

Δεν πρέπει να προστεθούν υγρά, διαλυτικά ή σκόνες στο μίγμα του υλικού πληρώσεως αρμών. 
Το ελαστομερές πληρώσεως αρμών θα παρασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστού. 

18.4.4 Εφαρμογή 

18.4.4.1 Αναλογία Πλάτους / Βάθους Αρμού 

Το πλάτος του αρμού δεν θα είναι μικρότερο των 6 χιλ. για βάθος 6 χιλ. Οι αρμοί δεν θα είναι 
πλατύτεροι από 15 χιλ. με βάθος το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του μισού και όλου του 
πλάτους. 

18.4.4.2 Προβιομηχανοποιημένοι αρμοί επικάλυψης 

Όπου τυχόν απαιτηθεί τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι το μοντέλο MIGUA FN 
50/20. 

18.4.4.3 Αστάρι 

Αμέσως πριν την τοποθέτηση του υλικού πληρώσεως αρμών, ο αρμός θα καθαριστεί από όλα 
τα επικαθίσματα. Όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή υλικού πληρώσεως αρμών, θα 
τοποθετηθεί αστάρι στους αρμού. Μην τοποθετήσετε αστάρι σε εμφανείς τελειωμένες 
επιφάνειες. 

18.4.4.4 Υλικά Αποφυγής Προσφύσεως 

Τα υλικά αποφυγής προσφύσεως θα τοποθετηθούν στον πυθμένα του αρμού και επί άλλων 
επιφανειών όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή των υλικών πληρώσεως και σφραγίσεως 
των αρμών, για κάθε τύπο αρμού και υλικού πληρώσεως για να προφυλάσσουν την μαστίχα 
από πρόσφυση στις επιφάνειες αυτές. Το υλικό τούτο θα εφαρμόζεται προσεκτικά προς 
αποφυγήν διακοπής ή συνεχίσεως της προσφύσεως επί επιφανειών άλλων εκτός των 
εμφαινομένων. 

18.4.4.5 Πλήρωση και Σφράγισμα Αρμών 

Το υλικό πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών θα είναι συμβατό με τα υλικά στα οποία θα 
εφαρμοστεί και κατά προτίμηση το υλικό που προτείνει ο κατασκευαστής των πιλημάτων. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί υλικό πληρώσεως αρμών το οποίο έχει λήξει η ημερομηνία 
χρήσεως ή έχει ξηρανθεί και δεν είναι δυνατόν να πιεστεί μέσα από πιστόλι με ομαλή ροή. 
Η τοποθέτηση του υλικού πληρώσεως αρμών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστού με πιστόλι έχοντας ακροφύσιο (ΜΠΕΚ) κανονικής διατομής που εφαρμόζει στο 
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πλάτος του εμφαινόμενου αρμού και με άρτια πίεση στις εγκοπές για να φύγει ο αέρας και να 
γεμίσει ο αρμός πλήρως. 
Οι αρμοί θα διαμορφωθούν με εργαλείο μετά την εφαρμογή της πληρώσεως για να 
εξασφαλιστεί η πρόσφυση. Το υλικό θα είναι λείο και ελεύθερο από συρρικνώσεις. 
Μετά το τέλος της τοποθετήσεως του υλικού, σημεία τα οποία παρουσιάζουν εξογκώματα ή 
κενά, θα επεξεργαστούν με επιπλέον υλικό και θα λειανθούν με εργαλεία όπως προδιαγράφεται 
παραπάνω. 

18.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Η προστασία των παραπλεύρως από τους αρμούς επιφανειών από στίγματα υλικού 
πληρώσεως. Χάρτινη ταινία δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό εφόσον 
απομακρυνθεί αυτή σε 5 έως 10 λεπτά από τη πλήρωση των αρμών. 
Το επιπλέον υλικό πληρώσεως και σφραγίσεως αρμών θα αφαιρεθεί με ένα πανί εμβαπτισμένο 
σε διαλυτικό υγρό από μεταλλικές και άλλες μη πορώδεις επιφάνειες. 
 

 

 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


