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TΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τους τεχνικούς συµβατικούς όρους 
σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την 
διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε τους οποίους, σε συνδυασµό και µε τα 
υπόλοιπα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, όπως αυτά ορίζονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και 
σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι οικοδοµικές 

εργασίες ανέγερσης του έργου µε τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

ΜΥΤΙΚΑ» 
     
 
1.2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

 Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τις 
δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και των εργασιών 
που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα µε την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, στα υπόλοιπα συµβατικά στοιχεία του έργου καθώς επίσης και στις Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, στα Πρότυπα του 
ΕΛ.Ο.Τ., στους κανονισµούς και νόµους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους 
συµβατικούς όρους και στα άρθρα του ΑΤΟΕ, και τέλος σε κάθε άλλη  νεώτερη διάταξη, νόµο, 
κανονισµό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συµπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.   
 Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί 
(DIN),  οι Αµερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή 
ή προµηθευτή. 
 Όπου σηµειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και 
οποιοδήποτε άλλο σχήµα εκπροσωπεί νόµιµα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε 
συνεννόηση πάντοτε µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες µηχανικοί που έχουν 
οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι µελετητές, ειδικοί σύµβουλοι ή οι 
έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη 
των εγκρίσεων έχει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
κυρίου του έργου. 
 
 Όπου σηµειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσηµα σχέδια της µελέτης του 
έργου που έχουν συνταχθεί µε ευθύνη των µελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
2.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
2.1. ΥΛΙΚΑ 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της καλύτερης 
ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και να είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές 
καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά την προέλευση, 
την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση 
τους. 
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 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου 
να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω.  
 Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
εµποδίζεται η οµαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, η 
εναπόθεση υλικών στο χώρο των αρχαίων, ή σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του 
αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών 
θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των 
προµηθευτών του κάθε είδους.  
 
 Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις αυτές θα κατατεθούν στην 
Υπηρεσία. 
 
 
2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις 
προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, µπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους  κανονισµούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 
 Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα παραπάνω 
και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα 
άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα 
χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 
2.3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

 Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε 
δαπάνες και φροντίδα του αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το 
θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως και πλήρως προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 
 
 Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.), 
στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα από το ∆ηµόσιο 
ιδιωτικά εργαστήρια µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί τόπου του 
έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους - µε 
δικές του δαπάνες.  
 Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών 
όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές ή µε νεώτερες 
διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο. 
 Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή 
αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσει τον 
ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή µεθόδων κατασκευής. 
 Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί 
τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή 
κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 
 Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των υλικών 
που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των διαφόρων 
τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής 
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έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη 
δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την διαδικασία της δειγµατολειψίας υλικών και 
εργασιών. 
 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
3.1. ΝΕΡΟ 

 Σε όλες γενικά τις δοµικές εργασίες θα χρησιµοποιηθεί νερό καθαρό, διαυγές και πόσιµο 
απαλλαγµένο οξέων και γενικά επιβλαβών προσµίξεων που µπορεί να προκαλέσουν δυσµενείς 
χηµικές επιδράσεις σε άλλα υλικά.  
 Το νερό πρέπει σε κάθε περίπτωση να  πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στον 
«Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» Απόφ. ∆14/19164/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 
315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002) µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002). 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υπόγειων νερών, απόβλητα εργοστασίων, νερά ελών και 
παροµοίων προελεύσεων και ποιοτήτων νερά, καθώς και θαλασσινού, για κάθε χρήση και σε 
οποιοδήποτε τµήµα του έργου. 
 Η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει την χηµική ανάλυση του νερού που θα χρησιµοποιηθεί, ο δε 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του φροντίδα και δαπάνες να κάνει την ανάλυση προκειµένου 
να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  µε δικές του δαπάνες και φροντίδα να κάνει όλες τις 
αναγκαίες διαδικασίες, εγκαταστάσεις και παροχές για να εξασφαλίσει όλη την απαιτούµενη για το έργο 
ποσότητα νερού καθώς και την διοχέτευση του στις θέσεις εργασίας, σε επαρκή ποσότητα και πίεση 
δικτύου.  
 
3.2.   ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗ 
 Ο ασβέστης που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του πολτού ασβέστη πρέπει να 
προέρχεται από καθαρό ασβεστόλιθο καλά ψηµένο µε περιεκτικότητα σε οξείδιο του ασβεστίου και 
οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95 %, να είναι λευκός, να µην έχει υαλοποιηθεί, πρόσφατος, να 
µην έχει αλλοιωθεί καθόλου από τον αέρα, την βροχή και την υγρασία, να είναι σε µεγάλα κοµµάτια, 
χωρίς σκόνη και κατά το δυνατό οµοιόχρωµος. Σε περίπτωση που είναι σε βώλους πρέπει να 
προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, µε φρύξη που έχει γίνει µε αέρα καύσης.  
 Ο πολτός ασβέστη που προκύπτει µετά το σβήσιµο του ασβέστη µε άφθονο νερό πρέπει να 
έχει διπλάσιο όγκο από τον άσβεστο ασβέστη, να εµφανίζει δε φύραµα γλοιώδες χωρίς κοµµάτια 
λίθων, άµµου και πάσης φύσης αδρανών υλικών. Αν χρησιµοποιηθεί σκόνη ασβέστη, αυτή πρέπει να 
περνά από κόσκινο οπής 0.25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. 
 Ο ασβέστης (εφ’ όσον αποθηκεύεται µέσα σε ασβεστόλακκο) θα προστατεύεται από τον 
ατµοσφαιρικό αέρα µε πλαστικό φύλλο. 
 Η χρησιµοποίηση του πολτού ασβέστη πρέπει να γίνεται µετά την απόψυξη του και όχι 
νωρίτερα από 5 ηµέρες από το σβήσιµο του για τα κονιάµατα δόµησης και 20 ηµέρες για τα κονιάµατα 
των επιχρισµάτων. 
 Γενικά στα συνδετικά κονιάµατα των πλινθοδοµών θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση 
ασβέστη. Αντί του ασβέστη, θα χρησιµοποιούνται ειδικά βιοµηχανικής παραγωγής έτοιµα προς χρήση 
υδατοδιαλυτά  υποκατάστατα χωρίς διαβρωτική δράση. 
 
 
3.3.   ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
 Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου. 
 Γενικά όπου χρησιµοποιείται τσιµέντο και δεν αναφέρεται άλλη ειδική ένδειξη εννοείται τσιµέντο 
πόρτλαντ Ελληνικού τύπου. Κατά τον χρόνο της χρησιµοποίησης του πρέπει να  πληροί τις απαιτήσεις 
του Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Τσιµέντων του ΕΛΟΤ (απόφαση Σ.Π. 40-01/2001-03-01), 
καθώς και της απόφασης 16462/29/2001 «Τσιµέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεµα» (ΦΕΚ 
9178/17-7-2001). Τσιµέντου Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα 
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ισχύει το DIN 1164.  
 Το τσιµέντο πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, 
να προσκοµίζεται µέσα σε χάρτινα σακιά µε ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας ή να αποθηκεύεται 
µέσα σε ειδικά µεταλλικά ΣΙΛΟ. 
 Η πήξη του τσιµέντου πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον µετά από τρεις ώρες και να τελειώνει το 
αργότερο µετά 19 ώρες. ∆εν πρέπει να περιέχει οξείδιο του µαγνησίου περισσότερο του 2%, τα δε 
κονιάµατα στα οποία θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο όταν υποστούν τις ανάλογες δοκιµές να µην 
αλλοιώνονται. 
 Γενικά ο ανάδοχος πριν από κάθε προµήθεια τσιµέντου πρέπει να γνωρίζει στην Υπηρεσία το 
εργοστάσιο προµήθειας και µόνο κατόπιν έγκρισης της να το προµηθεύεται. 
 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου εργαστηριακή δοκιµή τσιµέντου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του DIN 1164, µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Τσιµέντο ακατάλληλο 
ή µη σύµφωνο προς το DIN 1164 θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
 Το τσιµέντο εάν δεν αποθηκεύεται σε ΣΙΛΟ αλλά σε σακιά, πρέπει να προστατεύεται τελείως 
από την υγρασία ή τις καιρικές µεταβολές, να είναι προφυλαγµένο µέχρι την στιγµή της 
χρησιµοποίησής του σε κλειστές αποθήκες που θα αερίζονται, επάνω σε ξύλινα δάπεδα τουλάχιστον 
30 cm ψηλότερα από το έδαφος. Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει πάντοτε η αναγκαία ποσότητα 
τσιµέντου ώστε να µην προκληθεί ποτέ καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών σε περίπτωση 
έλλειψής του. Κάθε τέτοια καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών θα βαρύνει αποκλειστικά και 
µόνον τον ανάδοχο. 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποθηκεύει χωριστά κάθε παραλαβή τσιµέντου έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η δειγµατοληψία και ο εν συνεχεία εντοπισµός των αποτελεσµάτων αυτής σε 
καθορισµένη ποσότητα. 
Τσιµέντο που έχει αλλοιωθεί από την πολυκαιρία ή έχει όγκους ή σβώλους ή έχει σκληρύνει σε τέτοιο 
βαθµό ώστε να µην αποσυντίθεται µε ελαφρά συµπίεση των χεριών, θα αποµακρύνεται αµέσως από 
το εργοτάξιο. 
 
   Λευκό τσιµέντο. 

 Τα λευκά τσιµέντα που θα χρησιµοποιηθούν όπου απαιτούνται, θα είναι Ελληνικής 
Κατασκευής τύπου LEFARGE, θα έχουν τις ιδιότητες και προδιαγραφές των τσιµέντων Πόρτλαντ και 
επί πλέον θα είναι λευκού χρώµατος. 
 Η λευκότητα τους όταν µετρηθεί µε ηλεκτροφωτόµετρο FISHER σε εκατοστιαία κλίµακα 
(λευκότητα καθαρού οξειδίου του µαγνησίου) δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 82%. Από άποψη 
φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων τα λευκά τσιµέντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ελληνικών κανονισµών για τσιµέντα υψηλής αντοχής. 
 
3.4.   ΓΥΨΟΣ ΚΟΙΝΟΣ 

 Ο γύψος που θα χρησιµοποιηθεί στις δοµικές εργασίες πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 
απαιτήσεις 

• Να έχει φαινόµενο βάρος µεταξύ 900 και 1000 kg/m
3
   

• Λεπτότητα  άλεσης  τέτοια  ώστε το υπόλοιπο που παραµένει στο κόσκινο  A.S.T.M.  Ν
ο 

45  
να  είναι µικρότερο του 20% (χονδρός γύψος). Ειδικά όπου αναφέρεται λεπτός γύψος το 
παραπάνω  υπόλοιπο πρέπει να είναι <2% 

• Η έναρξη  της πήξης πρέπει να αρχίζει σε χρόνο µεταξύ 2' και  15'  και  να τελειώνει  µεταξύ  
10'  και 40'. Τέλος απαγορεύεται αυστηρά η  χρησιµοποίηση έστω  και ελάχιστου γύψου 
στα εξωτερικά επιχρίσµατα. 

 
3.5.   ΑΜΜΟΣ 
 Η άµµος πρέπει να  πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στον «Ελληνικό Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» Απόφ. ∆14/19164/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315/8/17-4-1997), όπως 
ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002) µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002). Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν 
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το DIN 1045 και DIN 4226.  
 Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται και τα κατωτέρω: 
 Η άµµος πρέπει να είναι προέλευσης λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, καθαρή, 
απαλλαγµένη από ξένες επιβλαβείς προσµίξεις (χουµώδεις, γαιώδεις κλπ.), να προέρχεται από υγιές 
και ανθεκτικό πέτρωµα, και να έχει την κατάλληλη για τον προορισµό της κοκκοµετρική σύνθεση. Όταν 
την σφίγγουµε στην παλάµη πρέπει να τρίζει χωρίς να προσκολλάται και να την ρυπαίνει. 
 Πρέπει να είναι απαλλαγµένη ουσιών που θα µπορούσαν να προκαλέσουν βλαβερές 
αντιδράσεις µε τα αλκαλικά στοιχεία του τσιµέντου. ∆ηλαδή να µην είναι µεγαλύτερες σε χλωρικά του 
0.05% και σε θειϊκά του 2% κατά βάρος τσιµέντου.  
 Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί στα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσµατα, στα αρµολογήµατα 
καθώς και στα κονιάµατα επενδύσεων (πλακάκια πορσελάνης, κλπ.) πρέπει να έχει µέγεθος κόκκων 
ανάλογο προς το είδος και τον σκοπό του κονιάµατος. 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση άµµου θαλάσσης ή ποταµού στα κονιάµατα της τελευταίας 
στρώσης των επιχρισµάτων. Στις πλινθοδοµές θα χρησιµοποιηθεί χονδρόκοκκος άµµος. 
 Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί στα σκυροδέµατα οπλισµένα ή όχι πρέπει να έχει τέτοια 
κοκκοµετρική σύνθεση ώστε το διάγραµµα της να περιλαµβάνεται µέσα στην άριστη περιοχή των 
καµπυλών που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισµούς.  
 
3.6.   ΣΚΥΡΑ 
 Τα σκύρα πρέπει να πληρούν τις  προδιαγραφές που ορίζονται στον «Ελληνικό Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» Απόφ. ∆14/19164/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315/8/17-4-1997), όπως 
ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002) µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002). Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν 
το DIN 1045 και DIN 4226.  
 Πέραν των ανωτέρω ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται για την άµµο στην παράγραφο 3.5. των 
προδιαγραφών αυτών, µε µεγαλύτερο µέγεθος σκύρων 2.5 έως 3.0 cm. 
 Η κοκκοµετρική σύνθεση των σκύρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την σωστή 
διακίνηση του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσα στις ράβδους του σιδηρού οπλισµού ώστε αυτές να 
καλύπτονται και να περιβάλλονται από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών. Η 
απαίτηση αυτή όµως δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αντοχής και των λοιπών προδιαγραφόµενων 
από την µελέτη ιδιοτήτων του σκυροδέµατος. 
 
3.7.   ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ (γαρµπίλι) 
 Το σύντριµµα (γαρµπίλι) πρέπει να πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στον «Ελληνικό 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» Απόφ. ∆14/19164/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315/8/17-4-
1997), όπως ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002) µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002).Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα 
ισχύουν το DIN 1045 και DIN 4226.  
 Πέραν των ανωτέρω ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται για την άµµο στις προδιαγραφές αυτές. 
 Όπου δεν αναφέρονται ειδικά τα όρια κοκκοµετρικής σύνθεσης του συντρίµµατος εννοείται 
σύντριµµα 4 έως 10 mm. Το σύντριµµα µπορεί να αντικατασταθεί µε λεπτοχαλίκια, όπου το 
επιτρέπουν οι συνθήκες και εφ' όσον πληρούνται οι απαιτήσεις του σχετικού κανονισµού. 
 
3.8.   ΛΙΘΟΙ ΑΡΓΟΙ 
 Οι λίθοι θα προέρχονται από τα καλύτερα λατοµεία της περιοχής από την οποία προβλέπεται 
από την µελέτη να χρησιµοποιηθούν λίθοι, θα είναι σκληροί, δεν θα αποσαθρώνονται από την 
επίδραση των καιρικών συνθηκών, δεν θα είναι επιφανειακοί, θα είναι συµπαγείς, άθραυστοι, 
ελάχιστης υδροπερατότητας, χωρίς φλέβες, και χωρίς ξένες ουσίες. 
 Λίθοι που προέρχονται από κατεδαφίσεις σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν στο έργο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου για ειδικούς αρχιτεκτονικούς λόγους 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια λίθων (γωνιόλιθοι, αγκωνάρια κλπ.) µετά όµως από 
σχετική έγκριση της επίβλεψης για το είδος και την έκταση χρησιµοποίησης παλαιών λίθων. 
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3.9.   ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 
 Όλοι οι οπτόπλινθοι από άργιλλο πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε µηχανική πίεση, να µην 
έχουν µάργα, κοµµάτια ασβέστη ή άλλες ουσίες που µπορεί αργότερα να προξενήσουν αποφύλλιση. 
 
 Επίσης πρέπει να είναι ακέραιοι, σκληροί, ηχηροί, όχι εύθραυστοι, ψηµένοι καλά, όχι 
υαλοποιηµένοι, µε κανονικό σχήµα, ευθύγραµµοι και µε καλώς µορφωµένες τις ακµές τους. 
 
 Οπτόπλινθοι που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 
στο έργο. Οι διαστάσεις των οπτοπλίνθων που θα χρησιµοποιηθούν καθορίζονται στα αντίστοιχα 
άρθρα του τιµολογίου, πρέπει δε να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:  

• Ακρίβεια διαστάσεων µε επιτρεπόµενες  αποκλίσεις για τα µήκη +2mm και για τα ύψη και 
πλάτη +1 mm. 

• Μέση αντοχή σε θλίψη >30 kg/cm2 µε ελάχιστη µεµονωµένη >25 kg/cm2. 

•  Οµοιόµορφη κατανοµή των οπών. 

• Υδαταπορρόφηση  που  να  µην υπερβαίνει το 18% του βάρους της ξηράς οπτοπλίνθου. 

• Φαινόµενο βάρος < 1.300 kg/m3. 

• Ποσοστό ελαττωµατικών δηλαδή οπτοπλίνθων µε αποτµήσεις,ρήγµατα κλπ. µικρότερο του 
10% του συνόλου. 

 
3.10.   ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 
 Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να έχουν ακρίβεια διαστάσεων και ορθές γωνίες. Η κάτω επιφάνεια 
τους πρέπει να είναι αδρή για καλύτερη πρόσφυση του κονιάµατος τοποθέτησης. 
 
  Ειδικότερα οι τσιµεντόπλακες πεζοδροµίων και δωµάτων, πρέπει να είναι στεγανές και όταν 
υποβληθούν σε δοκιµασία στήλης νερού 50 cm επί 24 ώρες να µην παρουσιάζουν πτώση σταγόνων. 
Η αντοχή τους σε κάµψη µε ελεύθερο άνοιγµα 25 cm πρέπει να είναι > 35 kg/cm

2
. Η επάνω επιφάνεια 

τους πρέπει να είναι άγρια για να µην γλυστράνε. Επίσης δεν πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής 
για να µην υποστούν συστολή κατά την διάρκεια της παραπέρα σκλήρυνσής τους. 
 
3.11.   ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ-ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 
 Τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου, κεραµικά, πορσελάνης, πλάκες αργιλλοπυριτικές κλπ. πρέπει 
να προέρχονται από τα καλύτερα εγχώρια εργοστάσια, ή σε περίπτωση που τα αναφερόµενα στο 
τιµολόγιο της µελέτης δεν παράγονται στην Ελλάδα από ξένα ανεγνωρισµένα εργοστάσια. 
 
 Τα πλακίδια πρέπει να παρουσιάζουν τις κάτωθι γενικές ιδιότητες εκτός των ειδικών όπου 
αυτές αναφέρονται στο τιµολόγιο της µελέτης: 

• να είναι κατασκευασµένα από οµοιογενή ύλη,  

• να είναι σκληρά, όταν τα κτυπάµε δε µεταξύ τους να βγάζουν οξύ ήχο, και να µην έχουν στη 
µάζα τους χώµατα, άλατα ή άλλες ξένες επιβλαβείς ουσίες. 

• να είναι οµοιόµορφα,  σκληρά και καλά ψηµένα,  

• να είναι οµοιόµορφα χρωµατισµένα, χωρίς σκασίµατα, τριχιάσµατα, φυσαλίδες κλπ. 
ελαττώµατα. Η ορατή τους επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη, οµαλή και λεία. Οι 
ακµές τους να είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισµένες µε ακρίβεια διαστάσεων. 

• οι επαλείψεις στίλβωσης (γκλασούρες) πρέπει να έχουν γίνει σε φούρνο και να 
παρουσιάζουν οµοιοµορφία στο χρώµα και στην αντοχή χωρίς κανένα απολύτως ελάττωµα. 

 
 Ειδικά τα πλακίδια δαπέδου πρέπει να είναι µονόπυρα ή άλλου τρόπου ψησίµατος που 
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα, να είναι αντιολισθηρά, υψηλής µηχανικής αντοχής, χαµηλής 
υδατοαπορροφητικότητας (<3%), να έχουν σκληρότητα επιφανείας 8 της κλίµακας MOHS, καθώς και 
αντοχή στα οξέα, τα αλκαλικά, το ψύχος κλπ. σύµφωνα τουλάχιστον µε την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 
ΕΝ 176. 
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3.12.   ΞΥΛΕΙΑ 
 Η κάθε είδους ξυλεία, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου, που θα 
χρησιµοποιηθεί στο έργο πρέπει να είναι ευθύϊνος, χωρίς ρωγµές, ξηρή, σκληρή, να µην έχει σκουλήκι 
(σαράκι), πυκνούς ρόζους και γενικά να είναι χωρίς ελαττώµατα. ∆εν πρέπει να έχει υλοτοµηθεί 
πρόσφατα (τουλάχιστον πριν δύο χρόνια) να αντέχει στις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας και τις 
εναλλαγές της υγρασίας και της ξηρασίας. 
 
 Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί στα κουφώµατα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας µε 
σύνθεση τουλάχιστον 50% UNSORTED και το πολύ 50% πέµπτα (V). Η ξυλεία ποιότητας UNSORTED 
θα χρησιµοποιηθεί για τα τµήµατα των ξύλινων κατασκευών που υφίστανται εντονότερη καταπόνηση, 
τα δε πέµπτα (V) για τα υπόλοιπα ξύλινα τµήµατα. 
 
 Η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% του βάρους του 
ξερού ξύλου. Η ξυλεία, τα κουφώµατα και τα υπόλοιπα ξύλινα µέρη πρέπει να είναι προφυλαγµένα στο 
εργοτάξιο από την βροχή, την υγρασία και γενικά τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
 
3.13.   ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
 Οι τεχνητές ξύλινες πλάκες µοριοσανίδων (νοβοπάν), και ινοσανίδων (MDF) θα είναι εγχώριας 
προέλευσης, εκτός αν αναφέρεται στο τιµολόγιο διαφορετική προέλευση, ανεγνωρισµένων 
εργοστασίων. 
 
 Οι πλάκες θα είναι ενιαίες, χωρίς µατίσεις, απολεπίσεις και γενικά ελαττώµατα. Οι κόλλες που 
θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε περίπτωση συγκόλλησης τους θα είναι οι κατάλληλες για την κάθε 
περίπτωση.  
 

Ινοσανίδες (M.D.F.) 
Σαvίδες που κατασκευάζονται από υπολείµµατα ξύλων µεγέθους < 5 cm αποξηραµένα και 

αναµεµιγµένα µε ρητίνη ουρίας φορµαλδεύδης  πρεσσαρισµένα σε πολύ µεγάλη θερµοκρασία. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαστάσεις πλάκας :                                       3,66 Χ 1,83 cm 

• Πάχος :      από 4 mm µέχρι 40 mm 

• Πυκνότητα (Η.∆.) απόκλιση ± 5% :  16 mm και 20 mm 675 kg/m
3
  

30 mm 640 kg/m
3
. 

• ∆υνατότητα κάµψης (MOR):   16 mm και 20 mm 280 kg/cm
2
 

30 mm 250 kg/cm
2
 

• Αντοχή σε Εφελκυσµό:    16 mm και 20 mm 7 kg/cm
2
 

30 mm 6,5 kg/cm2. 

• Αντίσταση σε κράτηµα βίδας στην επιφάνεια 16 mm και 20 mm 130 kος ± 5 
                                                                               mm, µήκος ± 5mm τετραγωνικά  

σχήµατος ±2 mm/m
2
 

 
Η επεξεργασία των πλακών M.D.F. γίνεται όπως του ξύλου. 
Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε µε οποιασδήποτε µορφής κόλλα, είτε µε βίδες κυλινδρικές 

µε στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε µε καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσµένη. 
 
Οι βίδες πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να λαδώνονται για µεγαλύτερη ευκολία, η δε 

απόστασή τους να µην είναι µικρότερη από 30 mm. 
 
Τα καρφιά πρέπει να µην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα άκρα, η δε απόσταση 

αυτών να µην είναι µικρότερη από 150 mm. 
 
3.14.   ΚΑΠΛΑΜΑ∆ΕΣ 

 Οι καπλαµάδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητος από αυτούς που 
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κυκλοφορούν στην αγορά. Θα παρουσιάζουν οµοιοµορφία χρωµατισµού, θα είναι ισοπαχείς σε όλη 
τους την επιφάνεια και δεν θα έχουν σχισίµατα.  
 
 Εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία ή από τους µελετητές οι καπλαµάδες θα αγοράζονται και θα 
χρησιµοποιούνται σε ζευγάρια εν σειρά. 
 
3.15.   ΦΟΡΜΑΪΚΕΣ 

 Οι φορµάϊκες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης 
εξωτερικού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα στοιχεία της µελέτης. 

Όλα τα φύλλα θα έχουν ενιαίο πάχος τουλάχιστον 1.2 mm, χωρίς αυξοµειώσεις είτε στο ίδιο 
φύλλο είτε µεταξύ των φύλλων.  

Η ποιότητα, ο χρωµατισµός και η υφή της φορµάϊκας θα καθορισθούν από την επίβλεψη βάσει 
της µελέτης και δειγµάτων που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. 
 Οι κόλλες συγκόλλησης θα είναι οι πλέον κατάλληλες για κάθε περίπτωση συγκόλλησης. 
 
3.16.   ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 

 Οι σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στην απόφαση 
Β21538/2228/87 του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας   «Χάλυβας οπλισµού 
σκυροδέµατος» (ΦΕΚ 702/8/4-12-1987), στην απόφαση ΟIΚ15283/Φ7/422/95 του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας «Έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος» 
(ΦΕΚ 746/8/30-8-1995), καθώς και στον  «Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
(ΚΤΧ» - Απόφ. ∆14/360/10/2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 381/8/24- 3-2000),  και τους όρους που θέτουν 
οι σχετικές προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛ.Ο.Τ. 959/94, 971/94, ΕΛ.Ο.Τ. 656/88, ΕΛ.Ο.Τ. 
1045/88 κλπ.  
 
 Οι προσκοµιζόµενοι στο εργοτάξιο χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος, οποιασδήποτε 
ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ και τα απαραίτητα 
παραστατικά έγγραφα εµπορίας και διακίνησης που θα αναγράφουν την ποιότητα τους. Μετά τον 
έλεγχο από την επίβλεψη των στοιχείων αυτών θα επιτρέπεται κατ' αρχήν η εκφόρτωση στο εργοτάξιο 
των σιδηρών οπλισµών. 
 
 Η Υπηρεσία µε δαπάνες και µέριµνα του αναδόχου θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους, για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σιδηρών οπλισµών που έχουν 
προσκοµιστεί στο εργοτάξιο πριν επιτρέψει την χρησιµοποίηση τους στο έργο.  
 
 Κάθε ποσότητα σιδήρου για την οποία τα αποτελέσµατα ελέγχου δεν είναι σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς και τις προδιαγραφές, απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί στο έργο και πρέπει να 
αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
 
3.17.  ΣΙ∆ΗΡΟΣ- ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 
 Ο σίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί στα διάφορα τµήµατα του έργου πρέπει να είναι της 
καλύτερης ποιότητας, µαλακός, ευκατέργαστος (εν ψυχρώ και εν θερµώ), όχι εύθραυστος, να 
συγκολλάται εύκολα, να έχει λεπτό κόκκο, να είναι οµοιογενής, χωρίς πετάλες, φολίδες και ραγάδες και 
µε εξωτερική επιφάνεια λεία και καθαρή χωρίς σκουριές. Οπου χρησιµοποιηθούν µορφοσίδηροι και 
σιδηροδοκοί πρέπει να είναι ευθύγραµµοι, οµοιόµορφοι µε πλήρη διατοµή και να πληρούν τους 
σχετικούς Γερµανικούς κανονισµούς DIN. 
 
 Όλα τα υπόλοιπα µέταλλα που θα χρησιµοποιηθούν δηλαδή χυτοσίδηρος, λαµαρίνα µαύρη και 
γαλβανισµένη, µόλυβδος, ορείχαλκος, χαλκός και αλουµίνιο σε ράβδους και φύλλα πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώµατα ή ανωµαλίες και να πληρούν τους σχετικούς Ελληνικούς 
Κανονισµούς και Πρότυπα του ΕΛΟΤ ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τους αντίστοιχους 
Γερµανικούς DIN. 
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 Για τις φέρουσες µεταλλικές κατασκευές θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας µορφής κατηγορίας ST 
37.2 κατά DIN 17100, εκτός εάν ορίζεται διαφορετική ποιότητα στα σχέδια της µελέτης. 
 
 Αλουµίνια 
 Ειδικά για το αλουµίνιο όλες οι µορφές από κράµατα αλουµινίου που θα έχουν κατασκευασθεί 
µε φιλιέρα, θα είναι τύπου AGS, του οποίου τα χηµικά και φυσικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 
 Χηµική Σύνθεση. 

• Μαγνήσιο       0,6 %  

• Πυρίτιο           0,4 %  

• Αλουµίνιο     99,0 % 
 Μέσοι όροι χαρακτηριστικών. 

• Φορτίο θραύσης            Φ.Θ. = 18 έως 22 kg/mm
2
  

• Όριο ελαστικότητας      Ο.Ε. = 14 έως 18 kg/mm
2
  

• Επιµήκυνση                       Ε. =  4 έως  6% 
 Ανοδική οξείδωση. 

 Η  τελική  µορφή  της  επιφάνειας  των  αλουµινίων  θα επιτυγχάνεται  υποχρεωτικά  µε 
ανοδική οξείδωση. Πάχος στρώµατος αλουµίνας 20 µικρόν. 

 Στίλβωση. 
 Οι εµφανείς επιφάνειες των προφίλ θα υποστούν µηχανική στίλβωση. Οι επιφάνειες θα 

είναι ΜΑΤΤ-SΑΤΙΝ στο φυσικό ή άλλο χρώµα όπως καθορίζει η µελέτη. 
 
 Ηλεκτροστατική Βαφή. 

 Σε περίπτωση που από την µελέτη προβλέπεται η χρήση διατοµών αλουµινίου ηλεκτροστατικά 
βαµµένων σε φούρνο αυτή θα γίνεται ως εξής:  

• Προηγείται προετοιµασία των διατοµών η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο 
καθαρισµό τους και το βερνίκωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών ( µη ορατών ) 
µε βερνίκι αλουµινίου, σε πάχος 6 µ.  

• Ακολουθεί χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των επιφανειών που θα βαφούν µε 
πολυεστερική πούδρα, ψήσιµο, πολυµερισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 
200 Cο  

• Το πάχος της επικάλυψης µε πούδρα είναι από 60 µέχρι 120 µ σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του  Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου.  

• Η πούδρα είναι ενδεικτικού τύπου SYNTHA-PULVIN 34 NE 83 προέλευσης Γερµανίας και 
περιέχει σκληρυντικό TGIC  

• Tα χρώµατα είναι σταθερά τύπου RAL που θα πληρούν την προδιαγραφή DIN 54003. 

• Η χηµική οξείδωση θα είναι µε βάση την προδιαγραφή DIN 50939,η συνοχή του χρώµατος 
µε βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα µε βάση την προδιαγραφή 
DIN  53153, η αντοχή σε κρούση σύµφωνα µε το DIN 53156 ή ASTM D 2794,η ευκαµψία µε 
βάση το TEST στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε 
καιρικές συνθήκες µε βάση το TEST DIN 50018 και του TEST µε αλατονέφωση DIN 50012 
ή ASTM B 117.  

• Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να  παρουσιάζουν  απόλυτη 
οµοιοχρωµία  µεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει από την Υπηρεσία πριν την κατασκευή των 
κουφωµάτων το ακριβές χρώµα µε βάση το χρωµατολόγιο που θα έχει προσκοµίσει σ' 
αυτήν. 

 
3.18.   ΜΑΡΜΑΡΑ 

 Τα µάρµαρα που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες επιστρώσεις, επικαλύψεις, επενδύσεις 
κλπ. θα είναι άριστης ποιότητας, οµοιογενούς υφής, δεκτικά στίλβωσης, χωρίς στίγµατα ή σκουριές, 
χωρίς ρωγµές και διαχωριστικά στρωσιγενών επιφανειών (κοµµούς) και γενικά χωρίς ελαττώµατα. Η 
προέλευση των µαρµάρων, οι διαστάσεις τους, τα πάχη καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  
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καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
 Τα µάρµαρα ανά είδος και κατηγορία πρέπει να προέρχονται από το ίδιο λατοµείο, και ή 
δυνατόν από τους ίδιους όγκους µαρµάρου για λόγους οµοιογένειας και οµοιοµορφίας των τεµαχίων 
µαρµάρου. Ο ανάδοχος θα προµηθευτεί τα µάρµαρα µόνο κατόπιν έγκρισης δείγµατος από την 
Υπηρεσία.  
 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µαρµάρων θα είναι:  

• φαινόµενο ειδικό βάρος της τάξεως του 2.700 

• αντοχή σε θλίψη της τάξεως των 700 Kgr/cm2 

• αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη της τάξεως των 130 Kgr/cm2 

• αντοχή σε φθορά από τριβή 0.9 mm. 
 
3.19 ΑMMOΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙ∆ΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ  
 Η άµµος και οι ψηφίδες µαρµάρου θα προέρχονται από θρυµµατισµό λευκού ή έγχρωµου 
συµπαγούς µαρµάρου και γενικά πρέπει να προέρχονται από πετρώµατα που αντέχουν στις 
ατµοσφαιρικές επιδράσεις, είναι καθαρής απόχρωσης και επιδέχονται καλή λείανση και στίλβωση. 
 
 Τα πετρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να έχουν κατά το δυνατό ίδιο βαθµό 
σκληρότητας για να έχουµε οµοιόµορφη φθορά. Οι ψηφίδες και η άµµος µαρµάρου πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από γαιώδεις, αργιλώδεις ή άλλες ξένες ουσίες, θα προσκοµίζονται δε στο εργοτάξιο 
κατά χρώµα µέσα σε σακιά 
  
 Η µαρµαρόσκονη (άχνη) πρέπει να είναι αµιγής, τελείως λευκή και απαλλαγµένη επίσης από 
γαιώδεις, αργιλώδεις ή άλλες ξένες ουσίες. 
 
3.20.   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 Τα εξαρτήµατα των ξύλινων, των µεταλλικών, και των  κουφωµάτων από αλουµίνιο πρέπει να 
είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, στερεά, καλά επεξεργασµένα, 
να λειτουργούν άριστα και να είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα όλων των εξαρτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, µετά δε 
την έγκριση τους από την Υπηρεσία να τα προµηθευτεί. 
  
3.21.   ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 Γενικά 

 Οι υαλοπίνακες, καθρέπτες κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν, ασχέτως πάχους, θα είναι της 
καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στο εµπόριο, η δε επιφάνεια τους πρέπει να είναι 
οµοιόµορφη, οµαλή, στιλπνή, χωρίς κυµατισµούς, φυσσαλίδες, µικροφυσσαλίδες, οιδήµατα, φλέβες, 
αραχνοειδείς ίνες, νύγµατα και γενικά ελαττώµατα τέτοια ώστε να αλλοιώνεται το χρώµα και το σχήµα 
των αντικειµένων που φαίνονται µέσα από αυτούς.  
 
 Οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν πρέπει να αποτελούνται από µονοκόµµατα τεµάχια, 
χωρίς αποτµήσεις, να παρουσιάζουν οµαλή επιφάνεια, στιλπνή, χωρίς φυσαλίδες, µικροφυσαλίδες, 
εξογκώµατα, φλέβες, αραχνοειδείς ίνες, ξυσίµατα και γενικά ελαττώµατα, θα έχουν δε διαστάσεις που 
θα εξασφαλίζουν επαρκή υποδοχή µέσα στα πλαίσια για τα οποία προορίζονται. 

 
Το πάχος των υαλοπινάκων θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το κούφωµα που προορίζεται, 

και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη µελέτη και τα άρθρα του τιµολογίου. 
 
 Οι υαλοπίνακες θα έχουν σε κάθε τεµάχιο το σήµα του εργοστασίου παραγωγής τους που δεν 
θα αφαιρείται πριν την παραλαβή τους. 
 
  Θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες 
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 Για την κατασκευή των δίδυµων θερµοµονωτικών υαλοπινάκων µε εσωτερικό διάκενο 
αφυδατωµένου αέρα, θα χρησιµοποιηθούν υαλοπίνακες µε τις παραπάνω ιδιότητες και µε πάχος 
κρυστάλλων όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου, θα πληρούν δε τις 
προδιαγραφές του Π.∆. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 ∆) "Περί εγκρίσεως κανονισµού δια την 
θερµοµόνωσιν των κτιρίων". 
 
 Θα είναι πλήρως υδατοστεγούς κατασκευής, ώστε να µην υπάρξει περίπτωση συµπύκνωσης 
υδρατµών εσωτερικά, και µε εντελώς καθαρή την εσωτερική επιφάνεια πριν την συναρµογή τους.  

 
Τα διπλά θερµοµονωτικά κρύσταλλα, θα ανταποκρίνονται στις αρχές της διπλής σφράγισης 

καθώς και στις επίσηµες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής τους. Ειδικότερα: 

• Η πρώτη σφράγιση θα είναι µε ελαστοµερή προϊόντα πολυθεϊκών ενώσεων (Polysylphide) 

απαγορευοµένης της χρήσης σιλικόνης. 

• Το υγροαπορροφητικό υλικό θα είναι ακόρεστος ζεόλιθος (πυριτικά άλατα). Περιµετρικά τα 

διπλά θερµοµονωτικά κρύσταλλα θα έχουν προστατευτικά πλαίσια από αλουµίνιο ή 

ανοξείδωτο χάλυβα µε στεγανοποίηση των αρµών µε σιλικόνες ή προϊόντα βουτυλικής ή πολυ-

θετικής βάσης. Το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα.  

• Το πάχος του σφραγίσµατος των διπλών τζαµιών καθορίζεται από το κενό µεταξύ των δύο 

γυαλιών. Το ύψος του σφραγίσµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm. 

• Απαραίτητος όρος είναι να παραµένουν διαφανή και να µην θολώνουν. Αυτό σηµαίνει να µην 
υπάρχει κατάλοιπο σκόνης, ο δε εσωτερικός αέρας να αποξεραίνεται µετά τη στεγανοποίηση. 

• Ειδικά υγροσκοπικά πυριτικά άλατα απορροφούν τυχόν υδρατµούς που θα διαπεράσουν τα 
περιφερειακά υλικά στεγανώσεως. 

• Για λόγους ηχοµόνωσης ο εξωτερικός υαλοπίνακας πρέπει να έχει 1 mm µεγαλύτερο πάχος 
από τον εσωτερικό. 

• Ακόµη ο εξωτερικός υαλοπίνακας θα είναι φωτοαπορροφητικός. 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι: 

Ηχοαπορροφητικότητά: µεταξύ 40-50 dB  

  Θερµοµονωτική ικανότητα < 3,5 Kcal/µ
2
HC

0   

 Οι δίδυµοι υαλοπίνακες θα έχουν εγγύηση έναντι συµπύκνωσης υδρατµών εσωτερικά, 
τουλάχιστον 10 ετών, θα πληρούν δε τους γενικούς όρους που αφορούν τους υαλοπίνακες σύµφωνα 
µε τις Προδιαγραφές αυτές. 
 
  Καθρέπτες 

Τα κρύσταλλα των καθρεπτών θα είναι διαφανή πάχους 5 mm, κατάλληλα για την κατασκευή 

καθρεπτών ποιότητος, ελαφρά µπιζουταρισµένα στις άκρες  

Η επαργύρωση συνίσταται σε χηµική εναπόθεση αργύρου. Η επιφάνεια του αργύρου θα 

προστατευθεί µε µεµβράνη ηλεκτρολυτικά εναποτιθεµένου χαλκού και στην συνέχεια θα γίνει βαφή µε 

ειδικό βερνίκι. 

 

3.22.   ΧΡΩΜΑΤΑ 
 Γενικά 
 Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις επόµενες παραγράφους, τα υλικά και οι εργασίες που 
καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα και τα 
DIN 18363 (χρώµατα διασποράς µε ανόργανη βάση – χρώµατα Υδρυάλου) DIN 18366, DIN 52615, 
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DIN 53778 (1, 2, 3, 4) DIN 55928 (1-9), DIN 55945, ISO 9001, ISO 14001, DIN 68800. 
 
 Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν δηλαδή ριπολίνες, βερνικοχρώµατα, βερνίκια, 
ντουκοχρώµατα, πλαστικά χρώµατα, ακρυλικά χρώµατα, τσιµεντοχρώµατα, κλπ. ειδικά χρώµατα, 
καθώς και τα αντίστοιχα αστάρια τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συµβατά µε τις επιφάνειες 
επάνω στις οποίες θα εφαρµοσθούν,  και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα προσκοµίζονται  
στο εργοτάξιο µέσα στα δοχεία της αρχικής τους συσκευασίας που θα φέρουν ετικέτες µε πληροφορίες 
για το είδος του υλικού, το εµπορικό όνοµα, την προτιθέµενη χρήση του, αριθµό παρτίδας κατασκευής 
καθώς και ηµεροµηνία κατασκευής.  
 
 Μετά το άνοιγµα των κουτιών, δηλαδή όταν το χρώµα βρίσκεται µέσα στο δοχείο της αρχικής 
του συσκευασίας δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα κάτωθι προβλήµατα: 
Ιζήµατα: γενικά µέσα στο δοχείο δεν πρέπει να δηµιουργούνται ιζήµατα ή εάν υπάρχουν να 
οµογενοποιούνται µε µία καλή ανάδευση. 
Συσσωµατώµατα: είναι µικρά σκληρά "κοµµάτια" µέσα στο χρώµα τα οποία δεν οµογενοποιούνται µε 
την ανάδευση. Αυτά γίνονται ορατά µόνο κατά την εφαρµογή πάνω σε υγρό φιλµ. Η ατέλεια αυτή δεν 
µπορεί να διορθωθεί. 
Ιξώδες: το ιξώδες είναι το µέγεθος που µετράει την ευκολία µε την οποία ρέει ένα χρώµα, πρέπει δε να 

διατηρείται σταθερό. Μικρές µεταβολές του ιξώδους αντιµετωπίζεται µε την προσθήκη κατάλληλης 
ποσότητας διαλυτικού. Η περίπτωση πολυµερισµού του χρώµατος (τζελάρισµα) δεν είναι 
αναστρέψιµη. 
Πέτσιασµα: είναι η δηµιουργία µεµβράνης στην επιφάνεια του χρώµατος στο δοχείο. Πρακτικά το 
χρώµα δεν αλλοιώνεται και το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την αφαίρεση της µεµβράνης. 
∆υσάρεστη οσµή: οφείλεται στην δηµιουργία ξένων ενώσεων µέσα στο χρώµα λόγω της διάσπασης 
ορισµένων συστατικών τους. 
Κατά την εφαρµογή του χρώµατος δεν πρέπει να εµφανίζονται τα κάτωθι προβλήµατα: 
Φουσκάλες: εµφανίζονται πάνω στο υγρό φιλµ και παρουσιάζονται όταν η επιφάνεια έχει υγρασία, 

όταν περαστούν παχιά στρώµατα χρώµατος και όταν έχει επιλεγεί ένα ακατάλληλο σύστηµα βαφής. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει η προς βαφή επιφάνεια να είναι καθαρή και στεγνή, το σύστηµα βαφής να 
είναι κατάλληλο και να µεσολαβεί αρκετός χρόνος ανάµεσα στα χέρια ώστε να στεγνώσουν καλά. 
Κρατήρες: πολλές φορές δηµιουργούνται µικρά κοιλώµατα που αφήνουν ακάλυπτο το γυµνό µέταλλο, 
που οφείλεται σε κακή απολίπανση του µετάλλου. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα καλός 
καθαρισµός της µεταλλικής επιφάνειας µε διαλυτικό ή κατάλληλο απολυπαντικό.  
Τρέξιµο: παρατηρείται σε κατακόρυφες επιφάνειες και έτσι έχουµε άλλα σηµεία µε µεγαλύτερο και 
άλλα µε µικρότερο πάχος. Το λάθος αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε λάθος εφαρµογής (εφαρµόζεται 
πολύ µεγάλο πάχος) είτε σε ελάττωµα του χρώµατος (είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την απαραίτητη 
θιξοτροπία). 
Ματάρισµα: όταν, κατά την εφαρµογή ή το στέγνωµα,σε ορισµένα σηµεία χάνεται η γυαλάδα της 

επιφάνειας του φιλµ. Κύριες αιτίες για την εµφάνιση του προβλήµατος αυτού είναι η ύπαρξη υγρασίας ή 
η χρήση λανθασµένου διαλυτικού. 
Πορτοκάλι: όταν η επιφάνεια που δηµιουργείται µοιάζει µε του πορτοκαλιού. Συνήθως εµφανίζεται σε 

χρώµατα που εφαρµόζονται µε πιστόλι, όταν το πιστόλι κρατείται πολύ κοντά, πολύ µακριά ή σε λάθος 
γωνία. Επίσης, µπορεί να εµφανιστεί αν η εφαρµογή γίνει όταν επικρατούν υπερβολικά χαµηλές 
θερµοκρασίες. 
Κακό στρώσιµο: η αδυναµία του χρώµατος µετά την εφαρµογή να απλώσει οµοιόµορφα έτσι ώστε να 
καλύψει τα ίχνη του πινέλου, το πορτοκάλι, κλπ. Το πρόβληµα λύνεται µε χρήση βαρύτερου διαλυτικού 
ή µεγαλύτερη αραίωση. 
Μετά το στέγνωµα του χρώµατος δεν πρέπει να εµφανίζονται τα κάτωθι προβλήµατα: 
Κιµωλίωση: είναι η αποσύνθεση του φιλµ µε την εµφάνιση µιας άσπρης σκόνης που όµως µπορεί να 
σκουπιστεί και να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση συνεχών επαναβαφών, είναι χρήσιµο να έχει προηγηθεί 
µια ελαφρά κιµωλίωση, γιατί έτσι δεν σχηµατίζεται πολύ παχύ φιλµ κατά τις επαναβαφές, γεγονός που 
θα οδηγούσε σε ξεφλούδισµα. Η κιµωλίωση σπανίζει όταν περαστεί ένα καλό βερνίκι.  
Κροκοδείλωση: είναι το σπάσιµο του χρώµατος µε την δηµιουργία ακανόνιστων σχηµάτων. Εάν 
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οφείλεται στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος δεν θεωρείται ατέλεια, διαφορετικά µπορεί να 
παρουσιαστεί εάν έχει εφαρµοστεί πολύ παχύ στρώµα φιλµ, ή υπάρχει µαλακό υπόστρωµα, ή εάν 
έχουν στεγνώσει πλήρως τα ενδιάµεσα στάδια βαφής.  
Αποκόλληση (ξεφλούδισµα): είναι από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα, το οποίο οφείλεται στη 
µείωση της πρόσφυσης. Μπορεί να προκύψει εάν η επιφάνεια δεν καθαριστεί καλά πριν την εφαρµογή 
του συστήµατος βαφής ή αν το σύστηµα βαφής που εφαρµόζεται δεν είναι το κατάλληλο για την 
συγκεκριµένη επιφάνεια. 
Φούσκωµα (lifting):  όταν η πρώτη στρώση µαλακώνει και ρυτιδώνεται κατά την εφαρµογή της 
επόµενης. Οφείλεται  κυρίως στους διαλύτες. 
 
 Κάθε υλικό που δεν θα ανταποκρίνεται στα ανωτέρω, στις προδιαγραφές των άρθρων του 
τιµολογίου ή του κατασκευαστή θα απορρίπτεται. 
 
 Όλα τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Οι έγχρωµες βαφές πρέπει να περιέχουν 
µόνο µόνιµες και σταθερές χρωστικές ουσίες. 
 
 Όλα τα χρώµατα γενικά πρέπει να αποτελούν σύστηµα βαφής και να προέρχονται από 
εργοστάσιο παραγωγής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO ή ΕΛΟΤ. 
Ειδικότερα για τα βασικά υλικά βαφών ισχύουν τα κάτωθι: 
 
 Λινέλαιο. 
 Η ποιότητα του λινέλαιου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αµερικάνικες προδιαγραφές 
(Α.S.T.M.). Το ειδικό βάρος του λινέλαιου πρέπει να κυµαίνεται για µεν το ωµό από 0,926 έως 0,931 
για δε το βρασµένο από 0,926 έως 0,940. Η οξύτητα πρέπει να είναι 4 για το ωµό και 7,5 για το 
βρασµένο. Αριθµός σαπωνοποίησης 189 - 195. Αριθµός ιωδίου 177 για το ωµό και 170 για το 
βρασµένο. 
 
 Τσίγκος.  

 Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και πράσινης σφραγίδας. Θα είναι ψευδαργύρου ή 
µολυβδούχος και δεν θα είναι νοθευµένος µε πούδρα ταλκ ή γύψο ή βαρυτίνη. 
 
 Τερεβινθέλαιο (νέφτι). 
 Πρέπει να είναι διαυγές, άχρωµο, λεπτόρρευστο και µε ειδικό βάρος 0,855 έως 0,880. 
 
 Στεγνωτικό. 

 Πρέπει να αποτελείται από διάλυση σαπώνων λινέλαιου µε µόλυβδο, µαγγάνιου ή κοβάλτιου ή 
ανθρακικών ή βορικών αλάτων των παραπάνω µετάλλων σε τερεβινθέλαιο, βενζίνη ή βενζόλιο. 
 Η αναλογία σάπωνος κατά βάρος να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο όριο σε 25% 
 
 Μίνιο σε σκόνη - υγρό µίνιο. 

 Το µίνιο σε σκόνη θα είναι άριστης ποιότητας και της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Το υγρό µίνιο 
θα αποτελείται από λινέλαιο βρασµένο, νέφτι, στεγνωτικό, τσίγκο και σκόνη µινίου, εναλλακτικά δε θα 
µπορεί να είναι βάσης αλκυδικών ρητινών. 
 Πρέπει να έχει χρόνο ξήρανσης µέχρι 12 ώρες, ανθεκτικότητα σε διάλυµα ανθρακικού νατρίου 
1% επί µία ώρα και σε διάλυµα θειϊκού οξέως 1% επί µία ώρα. 
 
 Εποξειδικά χρώµατα. 
 Τα εποξειδικά χρώµατα και τα χρώµατα πολυουρεθάνης θα είναι δύο συστατικών (Α+Β), θα 
παρέχουν πολύ καλή προστασία, πρόσφυση, χηµικές και µηχανικές αντοχές, θα προσκοµίζονται δε 
συσκευασµένα σε χωριστά δοχεία.  
 
 Βερνικοχρώµατα. 
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 Τα βερνικοχρώµατα θα είναι βάσης αλκυδικών ρητινών κατάλληλων για οικοδοµική χρήση σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, και θα στεγνώνουν µετά 4-5 ώρες από την εφαρµογή τους 
(ASTM D-1640), θα παρουσιάζουν δε τέλεια, επίπεδη, στιλπνή και υαλώδη επιφάνεια, καθώς και 
εξαιρετική αντοχή στο νερό χωρίς να αλλοιώνεται η πρόσφυση και η στιλπνότητα τους (ΕΛΟΤ 693). 
 
 Πλαστικά χρώµατα. 
 Τα πλαστικά χρώµατα θα είναι υδατικής διασποράς, θα έχουν βάση το συνθετικό ελαστικό, θα 
στεγνώνουν µετά 6 ώρες το πολύ από την εφαρµογή τους, θα αντέχoυν σε καταπόνηση καθαρισµού  
(τουλάχιστον 4000 παλινδροµικές κινήσεις σε συσκευή έκπλυνσης κατά ASTM D-2486), και θα  
παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην ατµοσφαιρική ρύπανση και στην καταστρεπτική επίδραση 
των καιρικών συνθηκών (ΕΛΟΤ 824). 
 
 Ακρυλικά πλαστικά χρώµατα. 
 Τα ακρυλικά χρώµατα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, πρέπει να είναι υδατικής διασποράς 
βάσεως ακρυλικών ρητινών, και να παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση πάνω σε 
επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (ΕΛΟΤ 788@5,4, ΕΛΟΤ 405, ΕΛΟΤ 693), επιπλέον να 
παρουσιάζει µεγάλη αντοχή σε πλύσιµο - τρίψιµο (ASTM D-2486), και στην επίδραση δυσµενών 
καιρικών συνθηκών (ΕΛΟΤ 824).  
 
 Συντηρητικά ξύλου 

 Τα συντηρητικά ξύλου για την προληπτική προστασία του ξύλου από προσβολές µυκήτων και 
ξυλοφάγων εντόµων, άχρωµα ή σε φυσικές αποχρώσεις, πρέπει να είναι υδατοαπωθητικά, διαφανή, 
από συνθετικές ρητίνες οργανικού διαλύτη βάσης αλκυδικών ρητινών που περιέχουν δραστικές 
µυκητοκτόνες ουσίες, κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, προστατεύοντας και 
διακοσµώντας ταυτόχρονα τις ξύλινες επιφάνειες. 
 Πρέπει επίσης να έχει µεγάλη χηµική σταθερότητα, σηµείο ανάφλεξης τους 45οC, να µην 
σχηµατίζει υµένα, να µην σκάει και να µην απολεπίζεται, να είναι δε σύµφωνο µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ 20,21,46,48,49 και 113. 
 
3.23.   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  
 Τα πρόσθετα θα χρησιµοποιούνται για να επηρεάσουν ευµενώς ορισµένες ιδιότητες των 
σκυροδεµάτων. Η χρησιµοποίηση τους όµως, πρέπει να γίνει µόνο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας 
αφού έχουν προηγηθεί σχολαστικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της βελτίωσης που πραγµατικά 
προκαλούν και των τυχόν δυσµενών παρενεργειών που ενδεχοµένως έχουν. 
 
 Τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριµένα από δηµόσιο ή 
επιστηµονικό φορέα ελληνικό ή του εξωτερικού. 
 
 Η χρησιµοποίηση των πρόσθετων θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον «Ελληνικό 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» Απόφ. ∆14/19164/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315/8/17-4-
1997), όπως ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002). 
 
 Η δοσολογία και η δραστηριότητα των πρόσθετων αυτών θα προσδιορισθούν τόσο από τις 
Προδιαγραφές του προµηθευτή όσο και από ειδικά δοκίµια ελέγχου που θα ληφθούν για τον σκοπό 
αυτό. 
 
 
 

Αφρογόνος παράγων κυψελωτού κονιοδέµατος 
Ο αφρογόνος παράγων είναι χηµικός παράγων, επιτυγχανόµενος µέσω ειδικής διαδικασίας 

µετασχηµατισµού φυσικών µακροµορίων, µε βάση την κερατίνη, υδρολυµένα σε διάλυµα ύδατος. 
Αποτελείται από οργανικά άλατα, µε βάση το νάτριο και το ασβέστιο, σε χαµηλήποσότητα, 

είναι δε απολύτως ατοξικό. 
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Πληρεί τις προδιαγραφές ASTM C 869-80 και έχει χρώµα καστανό. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ειδικό βάρος στoυς + 15
ο
 C : 1,12 ±0,02 kg/lit. 

• Ιξώδες στους + 20
o
 C: 17 ± 5

o
 C 

• ∆ιαλuτότης στο Η2Ο : απεριόριστη 

• ΡΗ: 6,7 ± 0,3 

• Σηµείο πήξεως: -15
ο 
C 

 
3.24.   ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ 
 Ο διογκωµένος περλίτης είναι φυσικό προϊόν, προέρχεται από απότοµη πύρωση ορυκτού 
ηφαιστειακής προέλευσης (φυσικού περλίτη) µε µέγεθος κόκκων 0 - 4 mm. 
 Η περιεκτικότητα σε λεπτούς κόκκους πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του 
AMERICAN PERLITE INSTITUTE. Βάρος µονάδας όγκου 100 kg/m

3
. 

 
3.25.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
 Όλα τα θερµοµονωτικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα της αγοράς, Θα 
είναι σύµφωνα µε τις περιγραφές των αντίστοιχων άρθρων του τιµολογίου και οι προδιαγραφές τους 
(φαινόµενη πυκνότητα και συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας) θα είναι τέτοιες ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως προς το Π.∆. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 ∆) "Περί εγκρίσεως Κανονισµού δια 
την θερµοµόνωσιν των κτιρίων".  
 
 Ο συντελεστής θερµοαγωγιµότητας των θερµοµονωτικών υλικών, που θα πιστοποιείται µε 
πιστοποιητικό επίσηµου φορέα, δεν θα είναι µικρότερος του λ=0.035 KCal/MHoC. 
 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διογκωµένων συνθετικών υλικών βάρους µικρότερου των 20 
kg/m

3
. 

 
 Τα θερµοµονωτικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα πρέπει να απορροφούν υγρασία, 
δεδοµένης της επαφής τους µε την ατµόσφαιρα µέσω των διακένων των επενδύσεων. 
 Ειδικότερα για τα βασικά θερµοµονωτικά υλικά ισχύουν τα κάτωθι: 

  
Πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης 

Πλάκες σκληρές θερµοµονωτικές από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, που παράγεται µε 
ειδική τεχνολογία. Έχουν οµοιόµορφη κλειστή κυψελωτή δοµή, στην οποία οφείλεται ο χαµηλός 
συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ, η µεγάλη αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας και οι πολύ 
καλές µηχανικές ιδιότητες. 

 
Οι πλάκες έχουν διαµορφωµένες κλιµακωτά τις επιµήκεις πλευρές τους για να αποφεύγονται 

κατά την τοποθέτηση τους οι θερµογέφυρες και η διείδυση νερού από τους αρµούς. 
Είναι ελαφρές και κόβονται εύκολα µε µαχαίρι, κοπίδι κλπ. Επίσης είναι άκαµπτες και 

διατηρούν το σχήµα τους.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ελάχιστη πυκνότητα:      28-38 kg/m
3
 κατά DIN 18164  

• Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ σε µέση 

• θερµοκρασία δοκιµής 10
ο
 C (90 ηµέρες):  0,027-0,035 W/mk   

0,023-0,030  Kcal/mh  
κατά DIN 52612 

• Αντίσταση διαπερατότητας υδρατµών µ (Αέρας µ=1): 100-200 κατά DIN 52615 

• Απορρόφηση νερού (δείγµα 28 ηµερών):  0,1-0,5  % κατ' όγκο  
κατά DIN 53434 

• Τριχοειδή αγγεία:     0 
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• Συµπεριφορά στην φωτιά:    κατηγορία Α κατά BS 3837 
 

Προφυλάξεις 
Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια σε περιοχές 

υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.  
 
Οι πλάκες περιέχουν πρόσθετο επιβραδυντή καύσης για να αποτραπεί τυχαία ανάφλεξη από 

µια µικρή εστία φωτιάς. Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφάνειας, οι πλάκες πρέπει να 
προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, όταν αποθηκεύονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στο 
ύπαιθρο. Ένα ελαφρά χρωµατισµένο φύλλο πλαστικού είναι κατάλληλη προστατευτική κάλυψη. 
Σκούρα ή διαφανή υλικά πρέπει να αποφεύγονται, γιατί είναι δυνατόν να αναπτυχθεί πολύ υψηλή 
θερµοκρασία κάτω από αυτά.  

 
Αν οι πλάκες έρθουν σε επαφή µε υλικά τα οποία περιέχουν πτητικά συστατικά, θα υποστούν 

διαλυτική επίδραση. Πρέπει να προσέχουµε, ώστε οι πλάκες να προστατεύονται από φλόγες ή άλλες 
αιτίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.  
 

Ορυκτοβάµβακας (Περοβάµβακας) 
Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα πρέπει να παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες. 
 
Αντοχή στη φωτιά  
Οι ίνες του ορυκτοβάµβακα να αντέχουν σε περισσότερους από 1000

ο
C χωρίς να λιώνουν ενώ 

το συνδετικό (binder) χάνεται στους 250
ο
C. Όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 250

ο
 C το συνδετικό 

εξατµίζεται αλλά οι ίνες να παραµένουν ακέραιες εξ' αιτίας της δοµής τους. Έτσι το υλικό διατηρεί τη 
σκληρότητα του εξασφαλίζοντας την ακαυστότnτα, τη µη διάδοση της φωτιάς και τις αναλλοίωτες 
διαστάσεις και ιδιότητες του. 
 

Αντοχή στο νερό και την υγρασία  
Είναι γνωστό ότι η υγρασία αφαιρεί τις µονωτικές ιδιότητες ενός υλικού. Ο ορυκτοβάµβακας 

συχνά φαίνεται υγρός όταν εκτεθεί στην βροχή, όµως µόνο λίγα χιλιοστά της επιφάνειας του είναι 
πραγµατικά υγρά. Απορροφά νερό µόνο κατόπιν πίεσης και όταν η πίεση σταµατήσει το νερό και η 
υγρασία εξατµίζονται από τους πόρους του και το υλικό επανέρχεται στην στεγνή αρχική του µoρφή. 
 

Ηχοµόνωση - Ηχοαπορρόφηση 
Η δοµή των ινών του δεν επιτρέπει την δηµιουργία ανακλάσεων του ήχου πετυχαίνoντας έτσι 

εξαιρετικούς δείκτες ηχοµόνωσης και ηχοαπορρόφησης. Το υλικό επιτρέπει στα κύµατα του ήχου να 
περάσουν µέσα από αυτό προκαλoύν έτσι παλινδρόµηση στις ίνες του οι οποίες µετατρέπουν την 
ενέργεια του ήχου σε θερµότητα. 
 

∆οµή των Ινών 
Τα προϊόντα ορυκτοβάµβακα να εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στην πίεση και στις 

καταπονήσεις λόγω της ειδικής δοµής των ινών τους. Η πλειοψηφία των ινών να είναι δοµηµένες 
οριζόντια ενώ οι υπόλοιπες σχεδόν κάθετα.  

 
Η άτακτη αυτή δοµή εγγυάται την σκληρότητα και την εξαιρετική αντοχή του υλικού που 

διατηρεί τις διαστάσεις του και κατά συνέπεια δεν χάνει καµία από τις µονωτικές ιδιότητες του. 
 

Σταθερότητα διαστάσεων 
Τα προϊόντα ορυκτοβάµβακα να διατηρούν τις διαστάσεις τους ενάντια στις πιο απότοµες 

θερµοκρασιακές αλλαγές. ∆οκιµασµένα µε διεθνείς κανονισµούς έχουν εξαιρετική αντοχή σε µηχανικά 
φορτία και άλλες καταπονήσεις. 
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Τοξικότητα 
Ο ορυκτοβάµβακας είναι χηµικά αδρανές υλικό, συµβατό µε όλα τα δοµικά υλικά και δεν συµβάλλει 
στην διάβρωση των µετάλλων. Στην επαφή του µε τη φωτιά δεν αναδύει τοξικά αέρια. 
 

Βιολογία - Υγιεινή  
Είναι ανόργανο υλικό, δεν περιέχει θρεπτικές ουσίες και έτσι δεν προσβάλλεται από 

µικροοργανισµούς (µύκητες, βακτήρια κτλ).  
Πρέπει να φέρει πιστοποιητικό απολύτως αβλαβούς ίνας σύµφωνα µε την Νόρµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. (97/69/EC NoteQ) περί µη καρκινογενών ινών. 
 
3.26.   ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την υγροµόνωση των καθέτων και οριζοντίων 
εξωτερικών επιφανειών, θα είναι τα καλύτερα της αγοράς, Θα είναι σύµφωνα µε τις περιγραφές των 
αντίστοιχων άρθρων του τιµολογίου και τις ειδικές προδιαγραφές του εργοστασίου παρασκευής τους. 
Στις περιπτώσεις που συµµετέχουν στην θερµοµόνωση του κτιρίου θα πληρούν ταυτόχρονα τις 
προδιαγραφές του Π.∆. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 ∆) "Περί εγκρίσεως Κανονισµού δια την 
θερµοµόνωσιν των κτιρίων". 
 
 Τα υλικά υγροµόνωσης είτε είναι πρόσµικτα που τοποθετούνται κατά την παρασκευή των 
κονιαµάτων, είτε επαλειφόµενα ασφαλτικής ή τσιµεντοειδούς βάσης είτε τέλος στεγανωτικές µεµβράνες 
ασφαλτικής ή συνθετικής βάσης, ανάλογα µε τα σηµεία εφαρµογής τους πρέπει να συνεργάζονται 
πλήρως µε τα υπόβαθρα επάνω στα οποία εφαρµόζονται. 
 
 Όλα τα υλικά ανάλογα µε το σηµείο εφαρµογής τους πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές 
προδιαγραφές: 

• µικρό δείκτη απορρόφησης νερού 

• προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων 

• µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς γενικά καιρικές συνθήκες µεγάλη αντοχή στο όζον και την 
ηλιακή ακτινοβολία 

• τα βατά υλικά να έχουν µεγάλη προστασία βατότητας 

• µεγάλη αντοχή σε έντονες και συνεχείς συστολοδιαστολές  

• αντοχή στις καταπονήσεις και ταλαιπωρίες εφαρµογής  

• µεγάλη αντοχή στη γήρανση 

• να είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας 
 Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών κανονισµών (ASTM, DIN 
κλπ). 
  Ειδικότερα για τα βασικά υγροµονωτικά υλικά ισχύουν τα κάτωθι: 
 
 Ασφαλτικό Γαλάκτωµα 

Θα είναι ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα µε τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις προ-

διαγραφές ASTM - D - 1227 και D-2939 και τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μηδενική υδατοπερατότητα. 

• Μηδενική ροή στους 100°C. 

• Ανηγµένη επιµήκυνση µετά από γήρανση 150%. 

 Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό του ΚΕ∆Ε που θα αποδεικνύεται ότι µπορεί να παρου-

σιάζει δυνατότητα επιµήκυνσης πριν και µετά την γήρανση 24 ωρών τουλάχιστον κατά 150% 

 
3.27.   ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 

Σφραγιστικά υλικά. 
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Γενικά κατά την εφαρµογή των σφραγιστικών υλικών θα χρησιµοποιούνται µόνον µέθοδοι 
εφαρµογής αποδεδειγµένης επιτυχίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σφραγιστικά υλικά θα 
αποθέτονται σε οµοιόµορφες συνεχείς λωρίδες χωρίς διάκενα ή θύλακες αέρος, µε πλήρη «διάβρεξη» 
των επιφανειών συναρµογής του αρµού εξ ίσου και από τις δύο πλευρές.  

 
Εκτός εάν έχει υποδειχθεί διαφορετικά, το αυλάκι τοποθετήσεως του σφραγιστικού υλικού θα 

γεµίσει τόσο ώστε να δηµιουργήσει µια ελαφρώς κυρτή επιφάνεια λίγο κάτω από τις διπλανές 
επιφάνειες.  

 
Εκεί όπου υπάρχουν οριζόντιοι αρµοί µεταξύ µιας οριζοντίου επιφάνειας και µιας κατακόρυφης 

επιφάνειας, το γέµισµα του αρµού θα σχηµατίζει µια µικρή κοιλότητα έτσι ώστε να µην µαζεύεται 
υγρασία και σκόνη στον αρµό. Θα χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο για να διαµορφώνονται οµαλές οι 
επιφάνειες. 
  
Τα σφραγιστικά υλικά θα εισχωρούν στο βάθος που θα έχει υποδείξει ο κατασκευαστής των υλικών 
αυτών. 
 
 Αρµοκάλυπτρα 

 Τα αρµοκάλυπτρα θα είναι σύνθετα από συνδυασµό µεταλλικών διατοµών (χάλυβας, 
ανοδειωµένο αλουµίνιο ή αλουµίνιο ειδικής ανθεκτικής βαφής) και νεοπρένιο, απλού ή βαρέως τύπου, 
ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση και κυκλοφορία του χώρου.  
  
 Επίσης προβλέπονται αρµοκάλυπτρα απλής µορφής από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ή 
αλουµινίου κατάλληλα στραντζαρισµένων, που στερεώνονται κατάλληλα στα δοµικά στοιχεία.  
  
 Τα αρµοκάλυπτρα πρέπει να εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και ικανότητα απορρόφησης 
των κινήσεων, τέλεια πρόσφυση, µόνιµη ελαστικότητα, αντοχή σε γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία 
και γενικά αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες και στη χρήση. 
 
 Η παράδοση των µαστιχών θα γίνεται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις κατάλληλες ενδείξεις, και 
θα αποθηκεύονται σε συνθήκες µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η παράδοση των αρµοκαλύπτρων θα γίνεται 
µε προστατευτικό χαρτί και θα αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση. 
 
3.28.   ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 Γενικά 
 Η τοποθέτηση των ψευδοροφών γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια ψευδοροφών και τις σχετικές 
λεπτοµέρειες της µελέτης, και αφορά όλους τους τύπους ψευδοροφών.  
 
 Ειδικότερα για κάθε είδος ψευδοροφών προβλέπονται τα κάτωθι: 
 
 Ορυκτών ινών. 

 Αποτελούνται από άκαυστες πλάκες ορυκτών ινών διαφόρων διαστάσεων και αφανή µεταλλικό 
σκελετό ανάρτησης. 
 Οι πλάκες θα έχουν πάχος 15-20 mm, θα παρέχουν µεγάλη θερµική µόνωση και ηχητική 
απορρόφηση, η δε κατασκευή του σκελετού θα επιτρέπει την επέκταση της ψευδοροφής και την 
εύκολη συντήρηση των ενσωµατωµένων συστηµάτων. Ο µεταλλικός σκελετός ανάρτησης θα είναι από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα αποτελείται από κύριους και εγκάρσιους οδηγούς και περιµετρική 
γωνιά. 
 
 Γυψοσανίδας 

 Αποτελούνται από πλάκες γυψοσανίδων (απλών, ανθυγρών, πυράντοχων, διάτρητων, ειδικών 
κλπ.) και σκελετό ανάρτησης µε προφίλ από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ντίζες, συνδετήρες, βύσµατα, 
βίδες κλπ. υλικά µε προδιαγραφές ποιότητας ισοδύναµες ή καλύτερες των προϊόντων που στην αγορά 
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είναι γνωστά µε την επωνυµία Knauf.  
 Οι αρµοί µεταξύ των πλακών και οι βίδες στοκάρονται µε ειδικό γυψόστοκο. 
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4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1.   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΧΑΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
 Ο ανάδοχος µόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την έναρξη των εργασιών, οφείλει να 
συντάξει ακριβές τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου µε δαπάνες του και υπό τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας καθώς και διατοµές του εδάφους για τον ακριβή υπολογισµό του όγκου των εκσκαφών και 
επιχώσεων. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει µε δική του δαπάνη και ευθύνη να χαράξει στο έδαφος τα 
θεµέλια και γενικά όλα τα στοιχεία του έργου και να τοποθετήσει σταθερά σηµεία σήµανσης σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 Κάθε κακή χάραξη και εφαρµογή θα αποκαθίσταται αµέσως µόλις διαπιστωθεί. Κάθε ζηµιά 
που πιθανόν συµβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από την κακή χάραξη ή εφαρµογή, θα βαρύνει 
αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει µε 
δαπάνη του το κατάλληλο έµπειρο προσωπικό µε τα ανάλογα όργανα και εργαλεία. 
 
4.2.   ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
πλήρως µε τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, τις τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις, του 
Π.∆. 778 της 19/26-8-1980 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών", του Π.∆. 1073 της 12/16-9-81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" και 
του Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126 Α) "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα". 
 
 Οι εκσκαφές (γενικές - τάφρων - θεµελίων) θα εκτελεσθούν όπως προβλέπονται στα σχέδια 
της µελέτης και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου, χωρίς καµία µεταβολή των διαστάσεων ή σταθµών 
θεµελίωσης. 
Εάν ο ανάδοχος σκάψει περισσότερο από όσο ορίζεται στα σχέδια και τις προδιαγραφές, δεν θα του 
καταβληθεί καµία απολύτως αποζηµίωση για τις επιπλέον ποσότητες. Σε τέτοια περίπτωση που θα 
προκύψουν ορύγµατα µε µεγαλύτερες από τις συµβατικές διαστάσεις, ο ανάδοχος οφείλει να γεµίσει τα 
κενά µε δική του δαπάνη µε κατάλληλο υλικό επίχωσης µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Ο πυθµένας κάθε ορύγµατος θα είναι οριζόντιος εκτός εάν η Υπηρεσία καθορίσει διαφορετικά. 
Για να µην δηµιουργηθούν καταπτώσεις ο ανάδοχος οφείλει µε δική του δαπάνη, να παίρνει τα 
κατάλληλα µέτρα αντιστήριξης των παρειών έχοντας την υποχρέωση σε περίπτωση καταπτώσεων να 
τακτοποιήσει τις παρειές και να γεµίσει τα κενά όπως περιγράφεται παραπάνω µε δικές του δαπάνες. 
 
 Οι ποσότητες των εκσκαφών (γενικών - τάφρων - θεµελίων) θα κατανεµηθούν ποσοστιαία 
(ενιαία για όλο το έργο ή κατά τµήµατα αυτού) σε τρείς κατηγορίες γαίες - ηµίβραχος και βράχος. 
 
 Για τον προσδιορισµό των ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµός των εδαφών) θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 49 του Π.∆. 6/1973 (ΦΕΚ 142 Α) και θα ληφθούν υπ' 
όψη τα κριτήρια της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής Χ1 "Εκτέλεσις χωµατουργικών έργων 
οδοποιίας κλπ" (απόφαση Υ.∆.Ε. Γ.2515/1966 εγκύκλιος Γ.8/1966 ΦΕΚ 264/1966). 
 Τα προϊόντα εκσκαφών που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις θα 
εναποθέτονται δίπλα στα ορύγµατα µέχρι την χρησιµοποίησή τους και µε τέτοιο τρόπο που να µην 
εµποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών. Τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρύνονται από το 
εργοτάξιο. 
 
 Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των εκσκαφών χρειαστεί να γίνει χρήση εκρηκτικών υλών 
πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και τα παρακάτω πέραν αυτών που καθορίζουν οι νόµοι του κράτους, οι 
αστυνοµικές κλπ. διατάξεις. 

• Χρήση  εκρηκτικών  υλών µόνο σε απόσταση  µεγαλύτερη των 50m από κτίρια ή έργα που 
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υπάρχουν στην περιοχή. 

• Πρόβλεψη να µην γίνουν ζηµιές σε παρακείµενα  κτίρια ή έργα. 

• Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για  οποιασδήποτε φύσης  ατύχηµα  ήθελε  συµβεί  
λόγω  της  χρήσης των εκρηκτικών, είναι δε υποχρεωµένος να  καταβάλει όλες τις 
αποζηµιώσεις που απαιτούνται από το λόγο αυτό. 

 
 Εάν χρειαστεί, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, να κατασκευασθούν πρανή αυτά θα έχουν 
µέγιστη κλίση 1 βάση: 3 ύψος και µε τέτοιο όγκο θα πληρωθούν στην επιµέτρηση σαν εκσκαφή και σαν 
επίχωση. 
 
 Πρανή µε µικρότερη κλίση θα πληρωθούν µε την κλίση που έχουν, ενώ πρανή µε µεγαλύτερη 
κλίση θα πληρωθούν µε κλίση 1:3. 
 
4.3.   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 Οι επιχώσεις θα γίνουν µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από το 
συγκεκριµένο έργο ή σε περίπτωση που δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν  µε δάνεια προϊόντα 
εκσκαφών σύµφωνα µε τα σχέδια και τα άρθρα του τιµολογίου. 
 
 ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικών επίχωσης που περιέχουν βλαβερές οργανικές ύλες 
όπως φύλλα, ρίζες, κλαδιά, βούρκο κλπ. 
 
 Η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει να µην χρησιµοποιηθούν υλικά επιχώσεων που κρίνει ότι είναι 
ακατάλληλα για επιχώσεις. Στη περίπτωση αυτή  ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί. 
Όλες οι επιχώσεις θα γίνουν σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, που θα καταβρέχονται και θα 
συµπιέζονται µε δονητικές πλάκες. 
 
 Πριν από τις επιχώσεις θα γίνεται καταµέτρηση και έλεγχος από την Υπηρεσία όλων των 
αφανών εργασιών που θα καλυφτούν µε την επίχωση. 
 
4.4.   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει εκτός του εργοταξίου όλα τα ακατάλληλα για 
επίχωση ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών. Καµία αποζηµίωση δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο για 
µετακινήσεις εντός ή εκτός του εργοταξίου προϊόντων εκσκαφών που έκανε για διευκόλυνσή του. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνη του να προσκοµίσει δάνεια υλικά κατάλληλα για 
επιχώσεις σε αντικατάσταση αυτών που αποµάκρυνε από το εργοτάξιο για διευκόλυνσή του. 
 
 Τα προϊόντα εκσκαφών που πρέπει σύµφωνα µε τα παραπάνω να αποµακρυνθούν από  το 
εργοτάξιο θα µεταφερθούν στις κοντινότερες χωµατερές, όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η 
απόρριψη τους όπου και θα διαστρωθούν.    
 
4.5.   KONIAMATA 
 Τα κονιάµατα γενικά και τα τσιµεντοκονιάµατα θα παρασκευασθούν επί τόπου µόνο µε χρήση 
κατάλληλων κατά περίπτωση µηχανικών µέσων ή θα χρησιµοποιηθούν έτοιµα κονιάµατα που θα 
πληρούν πλήρως τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 
 
 Σε ορισµένες περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παρασκευή µικρών ποσοτήτων 
κονιαµάτων µε τα χέρια. Στις περιπτώσεις αυτές η κατεργασία των κονιαµάτων θα γίνει επάνω σε 
ανθεκτική και καθαρή επιφάνεια (σκυρόδεµα, πλακόστρωτο, ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια), αφού 
προηγηθεί πρώτα "εν ξηρώ" η ανάµιξη της άµµου µε το τσιµέντο µέχρις ότου το µίγµα αποκτήσει ενιαίο 
χρώµα και κατόπιν θα προστεθεί η αναγκαία ποσότητα πολτού ασβέστη υπό µορφή γαλακτώµατος, θα 
γίνει δε η ανάµιξη επί τόσο χρόνο ώστε να προκύψει οµοιογενές κονίαµα. 
 
 Η ανάµιξη των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να είναι πλήρης και να συνεχίζεται µέχρις ότου 
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το µίγµα παρουσιάζει τέλεια οµοιογένεια και ενιαίο χρώµα. Κονίαµα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρης 
ανάµιξη των υλικών απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί στο έργο. Κονίαµα (χαρµάνι) που για 
οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα αποµακρύνεται από το έργο µε φροντίδα και 
δαπάνη του αναδόχου. 
 
 Κονίαµα (χαρµάνι) που έχει ξεραθεί τόσο ώστε να µην µπορεί να επανέλθει στην αρχική του 
κατάσταση χωρίς την προσθήκη νερού, απορρίπτεται και δεν επιτρέπεται να αναµιχθεί µε νέο χαρµάνι. 
 
 Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων καθορίζονται κάθε φορά από τα αντίστοιχα 
άρθρα του τιµολογίου και του ΑΤΟΕ. 
 
 Εάν ο ανάδοχος χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας τροποποιήσει τις συµβατικές αναλογίες 
των κονιαµάτων και εκτελέσει µικρά ή µεγάλα τµήµατα του έργου είναι υποχρεωµένος να τα καθαιρέσει 
εάν η Υπηρεσία τον διατάξει και να τα αποκαταστήσει µε δαπάνη του. 
 
 Ο έλεγχος των κονιαµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την αριθ. Ε. 10308/632/10-3-59 ∆ιαταγή του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων. 
 
4.6.   ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   
 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας 
οπλισµένου ή όχι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς τις κάτωθι διατάξεις, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά, τις τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις, τους: 

 
α) Το Π.∆. 798/80 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών».  
β) Το Π.∆. 1073/81 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών 

και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» όπως έχουν συµπληρωθεί.  
γ)  Ο Νόµος 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας σε οικοδοµές και 

λοιπά ιδιωτικά Τεχνικά Έργα» (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1993).  
δ)  Ο Ν. 1430/84 «Κύρωσης της 62ης ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µε 
αυτή» (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984 ).  

ε) Η Απόφαση 130646/84 «Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας» (ΦΕΚ154/8119-3-1984).  
στ) Ο Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/6-4-88) και µε το Ν.2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94).  
ζ)   Το Π.∆. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, 

επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 
138/Α/21-6-88).  

η) Το Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 10/Α/18/1/96).  

θ) Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη θεµελίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α/18-1-
96), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 159/99 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99).  

ι)   Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας  
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ» -(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).  

ια) Όλες οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των παραπάνω 
Νόµων και Π. ∆ιαταγµάτων.  

ιβ)  Ο «Κανονισµός φορτίσεως δοµικών έργων» - Β.∆. 10-11-45 (ΦΕΚ 325/Α/1945 µε 
αναδηµοσίευση λόγω σφαλµάτων στο ΦΕΚ 171/Α/1946).  

ιγ) Το Β.∆. 18-2-54 «Περί Κανονισµού δια την µελέτην και εκτέλεσιν οικοδοµικών έργων εξ 
οπλισµένου σκυροδέµατος» (ΦΕΚ 160/Α/26- 7-1954) για όσα άρθρα του ισχύουν σήµερα µετά 
από τη δηµοσίευση του Π.∆. 244/80 (ΦΕΚ 69/Α/24-3-1980) καθώς και των Αποφάσεων 1) 



∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ και  ΝΗΠΙΑΓ.  ΜΥΤΙΚΑ     |     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ     |    (V-1)           Σελ.   23 (43) 

 

 23

Ε∆2α/01/21/85 (ΦΕΚ 266/8/9-5-1985), 2) ∆ 11ε/0/30123/91 (ΦΕΚ 1068/8/31-12-1991), 3) ∆ 
14/19164/97 (ΦΕΚ 315/8/17-4-1997) και 4) ∆14/36010/2000 (ΦΕΚ 381/8/24-3- 2000).  

ιδ) Ο «Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα» 
(Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000) - Απόφαση ∆17α/116/4/Φ.Ν. 429/18-10-2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 
1239/8/6- 11-2000) και ∆17α/160/5/Φ.Ν. 429/2000 (ΦΕΚ 1564Α/22-12-2000) και Απόφαση 
50248/2001 καθώς και Εγκ. 45403/1/2001.  

ιε)  Ο «Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97» - Απόφ. ∆14/19164/97 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήµερα (Απόφ. ∆14/50504/2002) µε τις 
απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002).  

ιζ) Ο «Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός- Έκδοση 2000 ΕΑΚ 2000» -Απόφ. 
∆17α/14/141/3/Φ.Ν. 275/15-12-99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΚ 2184/8/20-12-1999) µε τις διορθώσεις 
σφαλµάτων του ΦΕΚ 4238/12-4-2001, όπως τροποποιήθηκε µε την ∆17α/67/1/Φ.Ν. 275/6-6-
2003 (ΦΕΚ 781/8/2003) απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
την ∆ 17α/115/9/Φ.Ν. 275/7- 8-2003 (ΦΕΚ 1154/8/12-8-2003) και Απόφ. ∆17α/160/5/Φ.Ν. 
429/2000 και Απόφ. 50248/2001 καθώς και οι Εγκύκλιοι 1) Εγκ. 80339/3/2000 (Εγκ. 3/2000) 
και 2) Εγκ. ∆17 α/04/36ΦΝ 275/16/2000 (Εγκ. 16/2000) και 3) Εγκ. 450403/1/2001 (Εγκ. 
1/2001). 

 Kατά κανόνα θα γίνει χρήση έτοιµου σκυροδέµατος, κατηγορίας όπως ορίζεται στις αντίστοιχες 
µελέτες και άρθρα τιµολογίου, µε πλήρη συµµόρφωση του αναδόχου µε την πρότυπη προδιαγραφή 
του Υ.∆.Ε/Υπερ. Οικισµού/∆ 18-305/Αύγουστος 1975 "Έτοιµο σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 1297/Β/10-11-1975). 
 
 Σε τελείως εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση και έγκριση της 
Υπηρεσίας, µπορεί να γίνει κατασκευή στοιχείων µη φερουσών (Β’ φάσης) από σκυρόδεµα κατηγορίας 
µόνο C 12/15, σύµφωνα µε την κατάλληλη µελέτη εφαρµογής, µε παραγωγή του σκυροδέµατος επί 
τόπου του έργου, αλλά πάντοτε κατόπιν ελέγχου της ποιότητος των αδρανών και σύνθεσης του 
σκυροδέµατος και µε τις οδηγίες του ∆ηµόσιου Εργαστηρίου αντοχής υλικών. 
 
 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή των σκυροδεµάτων πρέπει να 
εκπληρώνουν όλους τους όρους των προηγουµένων προδιαγραφών. 
 
 Οι αναλογίες σύνθεσης των σκυροδεµάτων προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
κοκκοµετρική σύνθεση και η µεγαλύτερη αντοχή θα καθορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε 
εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης (µε δαπάνη του αναδόχου) των αδρανών που θα χρησιµοποιηθούν 
κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
 Για την ανάµιξη παντός είδους σκυροδεµάτων θα χρησιµοποιηθούν µόνο µηχανικά µέσα 
(αναµικτήρες) που θα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την ακριβή µέτρηση των υλικών που 
θα αναµιχθούν και  τον κατά βούληση καθαρισµό των αναλογιών των υλικών. 
 
 Ο τύπος του αναµικτήρα, η θέση του σε σχέση µε το έργο και το σύστηµα µεταφοράς του 
νωπού σκυροδέµατος πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
 
 Ο χρόνος µεταφοράς του σκυροδέµατος ή γενικά ο χρόνος από την προσθήκη του νερού στο 
µίγµα µέχρι την τελική διάστρωση και συµπύκνωση του δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3/4 του χρόνου 
έναρξης πήξης του τσιµέντου. Κάθε µίγµα στο οποίο έγινε υπέρβαση χρόνου για οποιονδήποτε λόγο 
θα απορρίπτεται αµέσως σαν τελείως ακατάλληλο. 
 
 Η µέτρηση των υλικών θα γίνεται µε ζύγιση ξηρών χυτών υλικών. Εάν η υγρασία που υπάρχει 
στα αδρανή υλικά ξεπερνάει το 1% του βάρους τους θα γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές. Η 
απαιτούµενη ποσότητα νερού θα µετριέται ακριβώς κατά βάρος. 
 
 Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από τον επιβλέποντα 
µηχανικό των ξυλοτύπων, των οπλισµών, την τοποθέτηση σωλήνων, αγωγών κλπ. εξαρτηµάτων που 
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προβλέπεται από την µελέτη να ενσωµατωθούν µέσα στο σκυρόδεµα.  
  
  Πριν από την διάστρωση η επάνω επιφάνεια του τµήµατος του έργου που θα διαστρωθεί 

(έδαφος, σκυρόστρωτο, ξυλότυπος, υπάρχων σκυρόδεµα κλπ.) πρέπει να καθαρίζεται καλά από ξένα 
σώµατα και να καταβρέχεται πολύ καλά. Η µεταφορά του σκυροδέµατος στις θέσεις που θα 
διαστρωθεί πρέπει να γίνεται µε µηχανικά µέσα ή ειδικούς γερανούς, µε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να 
µην δηµιουργηθούν φθορές, µετακινήσεις κ.λ.π. στον υπάρχοντα σιδηρό οπλισµό, τοποθετηµένες 
σωλήνες, αγωγούς κ.λ.π. 
 
 Επίσης πρέπει το σκυρόδεµα να µεταφέρεται στις θέσεις διάστρωσης αµέσως και µε ιδιαίτερη 
φροντίδα ώστε να µην έχουµε διαχωρισµό ή απώλεια συστατικών. 
 
 Αµέσως µετά την διάστρωση, το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές µάζης από 
έµπειρους τεχνίτες ώστε να φεύγουν οι φυσαλίδες αέρα από την µάζα του σκυροδέµατος, να µην 
δηµιουργούνται κενά και να έχουµε τέλεια πρόσφυση σκυροδέµατος και σιδηρών οπλισµών. Η 
διάρκεια δόνησης πρέπει να είναι η απαραίτητη για την συµπύκνωση του υλικού χωρίς να υπάρχει ο 
κίνδυνος διαχωρισµού των συστατικών του σκυροδέµατος. 
 
 ∆ιακοπές στη διάστρωση των  σκυροδεµάτων θα γίνονται µόνο µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, σε προκαθορισµένες θέσεις και µε εγκεκριµένο τρόπο σύνδεσης του νωπού σκυροδέµατος 
µε το σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί 
 
 ∆οκίµια θα λαµβάνονται κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας και θα στέλνονται µε δαπάνη του 
ανάδοχου στα εργαστήρια του Υ.∆.Ε. ή του Ε.Μ.Π.για διαπίστωση της αντοχής τους. 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρέχει το σκυρόδεµα δύο φορές την ηµέρα επί 8 ηµέρες 
συνέχεια µε άφθονο νερό. 
 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται απόλυτα και να διευκολύνει τον 
ανάδοχο που εκτελεί τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου ειδοποιώντας τον έγκαιρα 
πριν από την διάστρωση των σκυροδεµάτων. 
 
4.7.   ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ   
 Γενικά για την κατασκευή των ξυλοτύπων, την ασφάλεια και την αφαίρεση τους ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω για τα σκυροδέµατα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, 
τις τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις.  
 
 Η συµπλήρωση των ξυλοτύπων µε µικροσανίδες, τενεκέδες κλπ. δεν επιτρέπεται. Θα δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των διαφόρων επιφανειών και στις λεπτοµέρεις του ξυλοτύπου, 
όπως προβλέπεται από τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Θα τηρείται µε σχολαστικότητα η 
ακρίβεια της κατασκευής του ξυλοτύπου για όλα τα στοιχεία του, οριζόντια και κατακόρυφα, έτσι που 
να αποκλείονται παραµορφώσεις (βέλη κάµψης, αποκλίσεις κατακορύφων ή οριζοντίων στοιχείων 
κλπ.). 
 
 Σε όλες τις θέσεις επαφής των φερόντων κατακορύφων στοιχείων µε τα µη φέροντα 
τοιχώµατα, οφείλει να τοποθετηθεί υλικό για να αποφεύγεται η συνεργασία των υλικών ή να 
εξασφαλίζεται πλήρης συνεργασία µε κατάλληλο οπλισµό και τρόπο σκυροδέτησης, όταν αυτό 
επιβάλλεται από αντισεισµική συµπεριφορά του Φ.Ο. 
 
 Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις, και γενικά κατασκευές στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις 
ανάγκες των ηλεκτροµηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή συµπληρωµατικών 
οικοδοµικών εργασιών, θα εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση του επιθυµητού 
αποτελέσµατος (µόρφωση οπών, αυλακιών κλπ.). 
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 Μετά την κατασκευή του Φ.Ο., απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση οριζόντιων και κατακόρυφων 
τοµών από τα διάφορα συνεργεία, για τη διέλευση σωληνώσεων, στα υποστυλώµατα - τοιχώµατα ή 
δοκούς του σκελετού.   
 
4.8.   ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 Ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές που  
αφορούν τους κοινούς ξυλότυπους έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, συµπληρώνονται δε µε τα 
παρακάτω: 
 
 Χρησιµοποίηση επιµεληµένων ξυλοτύπων θα γίνει µόνο όπου από τα υπόλοιπα συµβατικά 
στοιχεία της εργολαβίας προβλέπεται ότι οι επιφάνειες του σκυροδέµατος θα παραµείνουν 
ανεπίχρηστες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη επιµέλεια στην κατεργασία, σύνθεση 
και αποσύνθεση προκειµένου να έχουµε λείες, επίπεδες, οµαλές και καλαίσθητες επιφάνειες 
σκυροδέµατος. 
 
 Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί (σανίδες ή τυποποιηµένα στοιχεία ξυλοτύπου BETOFORM 
κλπ.) πρέπει να είναι καινούργια και να χρησιµοποιηθεί το πολύ πέντε (5) φορές στο έργο (εκτός εάν 
για ειδικούς λόγους ορίζεται διαφορετικά στο τιµολόγιο της µελέτης), να είναι ισόπαχη, ισόφαρδη και 
χωρίς στρεβλώµατα ή αποτµήσεις. 
 
 Απαγορεύεται η συµπλήρωση των σανίδων ή BETOFORM µε τεµάχια ξύλου, νοβοπάν, 
χαρτονιών, λαµαρίνας ή άλλου υλικού.  
 
 Σε όλες τις εµφανείς ακµές θα χρησιµοποιηθούν φαλτσογωνιές 2,5Χ2,5 cm. Επίσης εάν 
προβλέπονται σκοτίες ή υποδείξει η επίβλεψη αυτές θα γίνουν τοποθετώντας στα κατάλληλα σηµεία 
πήχεις αναλόγων διατοµών. Οι αρµοί (µατίσεις) διακοπής του σανιδώµατος των ξυλοτύπων θα γίνουν 
στις θέσεις που θα καθορίσει η επίβλεψη. Η δαπάνη φαλτσογωνιών, πήχεων κ.λ.π. περιλαµβάνονται 
στην προσαύξηση ανά τετραγωνικό µέτρο λόγω εµφανών. 
 
 Πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος οι επιφάνειες του ξυλοτύπου θα επαλειφθούν µε 
ειδικό υλικό που εµποδίζει την πρόσφυση του σκυροδέµατος στους ξυλοτύπους και διευκολύνει την 
εύκολο αποξήλωση τους. 
 
 Πέραν των παραπάνω, ειδικά για την σύνδεση (δεσίµατα) των πάσης φύσης ξυλοτύπων 
εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος στις περιπτώσεις τοιχωµάτων, υποστυλωµάτων, δοκών, 
στηθαίων κλπ. απαγορεύεται τελείως η χρησιµοποίηση τρυπόξυλων και η σύνδεση µε ράβδους 
σιδηρού οπλισµού, των οποίων µετά την αποσύνθεση των ξυλοτύπων κόβονται τα άκρα που εξέχουν. 
Οι παραπάνω συνδέσεις θα γίνουν µόνο µε τη χρήση ειδικών πλαστικών σωλήνων, που 
τοποθετούνται σε συµµετρικές θέσεις, διαµέσου των οποίων περνάνε οι ράβδοι του σιδηρού οπλισµού. 
Στις άκρες των ράβδων αυτών προσαρµόζονται από ένας ταχυσφιγκτήρας τύπου  TEMPOSCHALER ή 
παρεµφερούς τύπου µε την σύσφιγξη των οποίων επιτυγχάνουµε το απαραµόρφωτο των ξυλοτύπων. 
 
 Μετά τη πήξη του σκυροδέµατος αφαιρούνται οι ράβδοι που βρίσκονται µέσα στον πλαστικό 
σωλήνα, ο οποίος στη συνέχεια θα σφραγισθεί µε τσιµεντοκονίαµα. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω 
εργασίες περιλαµβάνεται στην ανά m2 προσαύξηση της τιµής λόγω εµφανών επιφανειών των 
σκυροδεµάτων. 
 
 Σε περίπτωση που η εµφάνιση των εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, κατά την απόλυτο 
κρίση της επίβλεψης, δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους του τιµολογίου και των προδιαγραφών αυτών ή  
παρουσιάζει κακοτεχνίες,  ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες αυτές µε 
τρόπο και µέθοδο της απόλυτης κρίσης της επίβλεψης, ακόµη και µε πλήρη καθαίρεση των στοιχείων 
αν οι κακοτεχνίες είναι εµφανείς και δεν επιδέχονται αποκατάσταση. Επιπλέον κάθε δαπάνη υλικών και 
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ηµεροµισθίων που θα απαιτηθούν για την κατά την κρίση της Υπηρεσίας εξάλειψη των παραπάνω 
παραβάσεων (µερεµετίσµατα, τσιµεντοκονιάµατα, αρµολογήµατα κλπ.) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο 
τον ανάδοχο. Η δαπάνη αυτή θα καταβληθεί από τον ανάδοχο ή θα εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες αυτές 
µε δαπάνη του.  
 
4.9.   ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 Για την επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ισχύουν οι σχετικές διατάξεις  
όπως αυτές ορίζονται στον  «Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ» - 
Απόφ. ∆14/360/10/2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 381/8/24- 3-2000),  και τους όρους που θέτουν οι 
σχετικές προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛ.Ο.Τ. 959/94, 971/94, ΕΛ.Ο.Τ. 656/88, ΕΛ.Ο.Τ. 1045/88 
κλπ. Επίσης ισχύουν οι όροι των σχετικών άρθρων του τιµολογίου, του ΑΤΟΕ και των τεχνικών 
προδιαγραφών εργασιών οπλισµένου σκυροδέµατος. 
 
 Οι προβλεπόµενες από τον κανονισµό διαστάσεις επικάλυψης του οπλισµού πρέπει να 
τηρηθούν σχολαστικά, ιδιαίτερα στις εµφανείς επιφάνειες σκυροδεµάτων, για να µην δηµιουργηθούν 
αποκολλήσεις, εµφάνιση σιδηρού οπλισµού, ή άλλες κακοτεχνίες. 
 
4.10.   ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

 Γενικά 
 Οι κανόνες δόµησης των οπτοπλίνθων είναι οι εξής: 

• Οι αρµοί έδρασης θα είναι οριζόντιοι πάχους 1 cm το πολύ. 

• Οι εγκάρσιες συνδέσεις θα γίνονται µε χρήση ακέραιων πλίνθων. 

• Ισχυρά συµπλέγµατα θα κατασκευάζονται στα τέρµατα, στις      συναντήσεις και στις 
διασταυρώσεις τοίχων. 

• Θα επιδιώκεται οµοιόµορφη κατανοµή και κατάλληλη ποσότητα κονιάµατος. 

• Τα τούβλα θα πρέπει να βρέχονται όταν ο καιρός είναι ζεστός, ακριβώς πριν την 
τοποθέτηση τους, εµβαπτίζοντας τα µέσα σε νερό τόσο όσο είναι απαραίτητο ώστε να µην 
επέρχεται κορεσµός. 

• Μετά το κτίσιµο τους θα πρέπει να πλένονται για να αφαιρούνται τα άλατα. 

• Οι επιφάνειες έδρασης πριν την κατασκευή των πλινθοδοµών, θα καθαρίζονται και θα 
βρέχονται καλά µε πολύ νερό. Πάνω στην επιφάνεια αυτή θα διαστρώνεται αρκετή 
τσιµεντοκονία αναλογίας 1:3 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκόλληση της πρώτης 
στρώσης των τούβλων. 

• To κτίσιµο θα γίνεται σε οριζόντιες στρώσεις µε πολύ κονίαµα και ταυτόγχρονη ολίσθηση 
και πίεση των τούβλων, έτσι ώστε το κονίαµα να βγαίνει από όλα τα σηµεία των αρµών. ∆εν 
θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων σε µία ηµέρα χωρίς την 
άδεια της Υπηρεσίας. 

• Απαγορεύεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων. Στις περιπτώσεις που 
πρέπει να µειωθεί το µέγεθος ενός τεµαχίου το κόψιµο θα γίνει µε δίσκο µαρµάρων. 

• Οι τοιχοποιείες θα κτίζονται εντελώς κατακόρυφα και µε τις δύο όψεις τους παράλληλες και 
πολύ οµαλές, µε χρήση ραµµάτων. Οριζόντιες ή κατακόρυφες κοιλότητες δεν είναι 
αποδεκτές εφόσον υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ανοχών. 

• Σφάλµατα στη χάραξη, διάταξη, ευθυγράµµιση και αποκλίσεις από την κατακόρυφο στις 
επιφάνειες των τοιχοδοµών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ή πολύ παχείς αρµοί κλπ. δεν 
θα είναι αποδεκτά και θα ανακατασκευάζονται µε δαπάνες του αναδόχου. 

• Μετά την κατασκευή του τοίχου, για λόγους προστασίας από παγοπληξία ή απότοµη 
ξήρανση των κονιαµάτων, οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα πρέπει να καλύπτονται σε όλη τους 
την επιφάνεια µε λινάτσες ή ανάλογα υλικά προστασίας για διάστηµα 24 ωρών. 

• Μετά την δόµηση των τοίχων, οι τοιχοδοµές θα καταβρέχονται µία φορά την ηµέρα για 
διάστηµα επτά ηµερών.  

• Κηλίδες από κονίαµα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται µε τρίψιµο και πλύσιµο 
µε καθαρό νερό. Γενικά οι τελειωµένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να 
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προστατεύονται από διάφορους ρύπους, και γενικά να αποφεύγονται µηχανικές 
καταπονήσεις πριν από την εξασφάλιση της αντοχής τους. 

• Η σύνδεση των πλινθοδοµών µε τα κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. θα γίνει αφού προηγηθεί 
πεταχτή τσιµεντοκονία µετά από προηγούµενο κατάβρεγµα, και παρεµβολή ισχυρού 
τσιµεντοκονιάµατος. Η σύνδεση µε τα οριζόντια  στοιχεία (πυθµένες δοκών και οροφής) θα 
γίνει µε τοποθέτηση πλίνθων υπό γωνία και ισχυρή τσιµεντοκονία πάνω από την κανονική 
τοιχοποιϊα, που θα σταµατήσει 10 cm κάτω από τα οριζόντια στοιχεία, και µετά παρέλευση  
χρόνου 3 ηµερών για λόγους συστολής λόγω ξήρανσης του κονιάµατος. 

 
 Αντισεισµικά διαζώµατα (σενάζ) 
 Τα αντισεισµικά διαζώµατα (σενάζ) θα είναι χυτά επί τόπου, από σκυρόδεµα C 12/15 
ελάχιστου ύψους 15 cm και πλάτους όσο το πλάτος της τοιχοποιϊας, θα τοποθετούνται κατ' ελάχιστον 
δύο σενάζ σε όλους τους τοίχους εσωτερικούς και εξωτερικούς, εκ των οποίων το ένα πάνω από το 
ύψος των ανοιγµάτων, ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα και το πρέκι των ανοιγµάτων αυτών. Σε 
περίπτωση τοίχων µε µεγάλο ύψος θα τοποθετούνται σενάζ ανά 2.00 m περίπου.  
 
 O οπλισµός των σενάζ (ποιότητος S500) θα είναι για µεν τους τοίχους πάχους 1 πλίνθου 
(µπατικούς) 3Φ10 κάτω και 3Φ10 άνω µε συνδετήρες Φ6/25, ενώ σε τοίχους δροµικούς 2Φ8 άνω και 
2Φ8 κάτω.  

  
  Σε χώρους µε µεγάλο ύψος θα τοποθετηθούν δύο αντισεισµικά διαζώµατα. 

 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν παράθυρα, σενάζ θα τοποθετηθεί και στο ύψος της ποδιάς 
του παραθύρου. 
 
 Στη φάση κατασκευής του Φ.Ο. των κτιρίων θα προβλεφθεί η τοποθέτηση αναµονών στις 
κατάλληλες θέσεις για την αγκύρωση του οπλισµού των σενάζ-πρεκιών, ή σε περίπτωση που αυτό 
παραληφθεί στη φάση αυτή θα γίνει εκ των υστέρων τοποθέτηση αναµονών (φουρκέτες σχήµατος Π) 
από σιδερόβεργες Φ12, που οι άκρες τους θα εισδύουν σφηνωτά σε βάθος 5 cm από την επιφάνεια 
του σκυροδέµατος, σε οπές που θα διανοιγούν µε διαµαντοτρύπανο, αποκλειοµένης της καθαίρεσης 
σκυροδέµατος του Φέροντα Οργανισµού για την πάκτωση των σενάζ είτε αυτά είναι για εσωτερικούς 
τοίχους είτε για εξωτερικούς. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει τοίχος ελεύθερος στη µία πλευρά του, ο τοίχος θα τελειώνει µε 
κολωνάκι από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
Τοίχοι που δεν φθάνουν µέχρι την οροφή στέφονται επίσης µε σενάζ ανάλογου πάχους. 
 
 Aνοχές 
 Η ανοχή στις διαστάσεις των οπτοπλίνθων καθορίζεται σε ποσοστό 0.5% σε σχέση µε τις 
συµβατικές. 
 
 Οι ελεύθερες επιφάνειες των τοίχων δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαφορές από την 
κατακόρυφη του νήµατος της στάθµης και από οριζόντια ράµµατα που δένονται σε δύο διαδοχικά 
υποστυλώµατα, περισσότερο από 5 mm, σε όλο το µήκος και ύψος του τοίχου αντίστοιχα. 
 
4.11  EΛΑΦΡΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 
 Γενικά 
 Προβλέπεται η κατασκευή ελαφρών διαχωριστικών τοίχων, µόνιµων και κινητών σε διάφορα 
σηµεία του έργου. Στις κατόψεις και τα σχέδια λεπτοµερειών εµφαίνεται η ακριβής θέση, το σχέδιο και 
οι διαστάσεις κάθε είδους διαχωριστικού τοίχου. Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 
 
 Σταθερά χωρίσµατα γυψοσανίδας 

 Οι ελαφροί διαχωριστικοί τοίχοι (τύπου σάντουιτς) από γυψοσανίδα κατασκευάζονται από 
µεταλλικό εσωτερικό σκελετό από διατοµές (προφίλ) γαλβανισµένης λαµαρίνας και αµφίπλευρη 
επένδυση µε φύλλα γυψοσανίδας (κοινής, πυράντοχης, ανθυγρής ή ειδικής κατά περίπτωση), µονής ή 
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διπλής, πάχους 12.5 mm η κάθε µία. 
 
 Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από ορθοστάτες ανά 60 cm το πολύ και στρωτήρες, που 
βιδώνονται επάνω σε παρακείµενα δοµικά στοιχεία. Οι αρµοί µεταξύ των γυψοσανίδων, ή 
γυψοσανίδας και κάθετου τοίχου θα καλύπτονται µε ειδική γάζα και θα σπατουλάρονται µε το 
κατάλληλο υλικό σφράγισης αρµών γυψοσανίδων.  
 
 Μετά την τοποθέτηση των στοιχείων του σκελετού και πριν την τοποθέτηση των γυψοσανίδων 
θα γίνει η τοποθέτηση όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 
 Στα σηµεία επαφής µε τα περιµετρικά δοµικά στοιχεία θα τοποθετηθούν ειδικά αρµοκάλυπτρα 
που θα καλύπτουν τον αρµό, θα προστατεύουν την γυψοσανίδα και θα έχουν άριστη αισθητική 
εµφάνιση.  
 
 Το διάκενο µεταξύ των γυψοσανίδων θα γεµίσει µε πλάκες υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα, 
πάχους και πυκνότητος ικανής για την επίτευξη της επιθυµητής ηχοµόνωσης, σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης.  
 
 Τα ελαφρά διαχωριστικά είναι δυνατόν να είναι πλήρη ή µε υαλοστάσιο σε όλο το ύψος τους ή 
κατά το ήµισυ. 
 
 Τα τοιχοπετάσµατα πρέπει να φθάνουν µέχρι την οροφή  
σκυροδέµατος ή τις οριζόντιες δοκούς, διαπερνώντας την ψευδοροφή, όπου υπάρχει, για 
αποτελεσµατικότερη ηχοµόνωση, πυροπροστασία και στήριξη. 
 
 Όσα αναφέρονται παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις επένδυσεις στοιχείων του έργου µε 
φύλλα γυψοσανίδας, µονής ή  διπλής, που βιδώνονται επάνω σε εσωτερικό µεταλλικό σκελετό από 
διατοµές (προφίλ) γαλβανισµένης λαµαρίνας ή σε σκελετό ξύλινο ή µεταλλικό από κοιλοδοκούς.  
 
4.12.   ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 Όλα τα ξυλουργικά θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τους πίνακες κουφωµάτων, 
τις οδηγίες της επίβλεψης και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων τεµαχίων (εντορµίες, 
φαλτσογωνιές, µόρσα κ.λ.π.). Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι επιµελώς πλανισµένες και τελείως 
λείες, οι δε ακµές ευθείες χωρίς αποφλοιώσεις και σπασίµατα. Η συγκόλληση των διαφόρων ξυλίνων 
µερών πρέπει να γίνεται µε ψυχρή κόλλα. 
 
 Οι επενδύσεις µε κόντρα πλακέ και καπλαµά θα είναι απαραίτητα χωρίς ενώσεις 
(µονοκόµµατες), ανεξάρτητα εάν οι επιφάνειες αυτές χρωµατισθούν ή στιλβωθούν. 
 
 Η επικόλληση των καπλαµάδων θα γίνει µε τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τελική εντύπωση 
κατασκευής από φυσική ξυλεία. Για φόδρα καπλαµά µπορούν να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε 
τεµάχια καπλαµάδων. 
 
 Όταν στην ίδια κατασκευή γίνεται χρήση φυσικής ξυλείας και καπλαµά, θα ληφθεί πρόνοια 
ώστε η τελική εντύπωση να παρουσιάζει εικόνα συνόλου κατασκευής από φυσική ξυλεία. 
 
 Τα πρεβάζια θυρών, αρµοκάλυπτρα κ.λ.π. παρόµοια τεµάχια θα είναι µονοκόµµατα χωρίς 
µατίσεις. 
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θύρες και θυρόφυλλα από ξύλο πολυτελείας (δρυς, 
καρυδιά κ.λ.π.) ώστε να παρουσιάζουν άριστη εµφάνιση. Στην περίπτωση αυτή οι κάσσες θα 
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τοποθετηθούν στη θέση τους στην φάση των χρωµατισµών του κτιρίου. 
 
 Προηγουµένως θα έχουν τοποθετηθεί στα ανοίγµατα ψευτόκασσες από λευκό ξύλο. Οι κάσσες 
και τα θυρόφυλλα από ξυλεία πολυτελείας θα προστατεύονται µε φύλλα πολυαιθυλενίου (ΝΥLON) ή 
άλλο παρεµφερή τρόπο µέχρι τη τελική παράδοση του κτιρίου. 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη κατασκευής των κουφωµάτων, πανό 
κ.λ.π. ξυλουργικών εργασιών να κατασκευάσει ανάλογα δείγµατα από κάθε είδος προκειµένου να 
εγκριθούν από την Υπηρεσία, µετά δε την έγκριση τους να προχωρήσει στην εκτέλεση των 
προϋπολογιζοµένων ποσοτήτων. 
Τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων κ.λ.π. θα είναι άριστης ποιότητας και θα εγκριθούν από την 
επίβλεψη. 
 
 Ανοχές 

• Οι ανοχές που θα γίνουν δεκτές είναι οι κάτωθι: 

• To κενό ανάµεσα στην κάσσα και το θυρόφυλλο µπορεί να κυµαίνεται από 1.5 έως 3 mm. 

• To κενό ανάµεσα στο δάπεδο και το θυρόφυλλο µπορεί να κυµαίνεται από 2 έως 4 mm. 

• Οι γενικές ή µερικές διαστάσεις των διαφόρων ξύλινων στοιχείων δεν θα διαφέρουν από τις 
θεωρητικές περισσότερο από 0.5%. 

• Οι διατοµές των διαφόρων κατασκευών που θεωρητικά πρέπει να είναι ίδιες δεν θα 
παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους περισσότερο από 1%. 

 
 
 
4.13.   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Σιδερένια κιγκλιδώµατα. 
 Πριν από την κατασκευή τους ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ένα 
υπόδειγµα από κάθε τύπο µετά δε την έγκριση τους να προχωρήσει στην κατασκευή των ποσοτήτων 
που προβλέπονται στο έργο. 
 
 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (µορφοσίδηρος, ραβδοσιδήρος, λάµες, λαµαρίνα κ.λ.π.) θα 
είναι σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, ευθύγραµµα, οµοιόµορφης και πλήρους διατοµής και θα 
πληρούν τις σχετικές διατάξεις των Γερµανικών Κανονισµών DIN. 
 
 Οι συνδέσεις που προβλέπονται να είναι συγκολληµένες θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση και 
σε καµία περίπτωση µε χρήση οξυγόνου, θα είναι συνεχείς και θα γεµίζει όλος ο αρµός, θα πρέπει δε 
να γίνονται σε µη εµφανή µέρη. Ο τρόπος στερέωσης των κιγκλιδωµάτων και γενικώς των πάσης 
φύσης µεταλλικών κατασκευών θα γίνει είτε µε βύσµατα µεταλλικά RAWLBOLT ή µε αγκύρωση µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στο σιδηρό οπλισµό του Φ.Ο. ή τέλος µε πάκτωση σιδερένιων στηριγµάτων σε 
φωλιές οι οποίες πάντοτε θα γεµίζουν µε ισχυρό αυτοδιογκούµενο τσιµεντοκονίαµα ειδικής σύστασης. 
 
 Απαγορεύεται τελείως η χρήση γύψου και ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος για την στερέωση 
µεταλλικών µερών.  
 
 Η λαµαρίνα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ελεγµένης ποιότητος D.Κ.P. ψυχρής εξέλασης, ή 
γαλβανισµένη, σύµφωνα µε την µελέτη, απαγορεύεται δε η χρήση  κοινής λαµαρίνας. 
 
  Ανοχές 
  Οι κατασκευές θα γίνουν µε ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση σύµφωνα µε 
καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις, ισχύουν δε τα κάτωθι: 

• ανοχές σιδερένιων διατοµών για διαστάσεις διατοµών + ή - 1 mm, για πάχος 
χαλυβδοελασµάτων και λαµαρινών. 
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• οι επιφάνειες θα είναι τελείως επίπεδες ελεγχόµενες µε πήχυ που τοποθετείται οριζόντια, 
κατακόρυφα και διαγώνια. 

• τα σχήµατα θα είναι απόλυτα γωνιασµένα και αλφαδιασµένα 
 
 Σιδερένια κουφώµατα. 

 Πριν από την κατασκευή τους ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ένα 
υπόδειγµα από κάθε τύπο µετά δε την έγκριση τους να προχωρήσει στην κατασκευή των ποσοτήτων 
που προβλέπονται στο έργο. 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (ελάσµατα µορφοσίδηρου, ραβδοσίδηρου, λεπίδες, σίδηρος 
κουφωµάτων, διατοµές από στραντζαριστή λαµαρίνα κ.λ.π.) θα είναι σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια, ευθύγραµµα, οµοιόµορφης και πλήρους διατοµής και θα πληρούν τις σχετικές διατάξεις των 
Γερµανικών Κανονισµών DIN. 
 
 Οι συνδέσεις που προβλέπονται να είναι συγκολληµένες θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση και 
σε καµία περίπτωση µε χρήση οξυγόνου, θα είναι συνεχείς και θα γεµίζει όλος ο αρµός, θα πρέπει δε 
να γίνονται σε µη εµφανή µέρη. Ο τρόπος στερέωσης των σιδερένιων κουφωµάτων και γενικώς των 
πάσης φύσης µεταλλικών κατασκευών θα γίνει είτε µε βύσµατα µεταλλικά RAWLBOLT ή µε αγκύρωση 
µε ηλεκτροσυγκόλληση στο σιδηρό οπλισµό του Φ.Ο. ή τέλος µε πάκτωση σιδερένιων στηριγµάτων σε 
φωλιές οι οποίες πάντοτε θα γεµίζουν µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. 
 
 Απαγορεύεται τελείως η χρήση γύψου και ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος για την στερέωση 
µεταλλικών µερών. Η λαµαρίνα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των στραντζαριστών 
προφίλ, καθώς και η λαµαρίνα για επενδύσεις µεταλλικών θυρών θα είναι ελεγµένης ποιότητος D.C.P., 
ή γαλβανισµένη, σύµφωνα µε την µελέτη, απαγορεύεται δε η χρήση  κοινής λαµαρίνας. 
 
  Ανοχές 
  Οι κατασκευές θα γίνουν µε ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση σύµφωνα µε 
καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις, ισχύουν δε τα κάτωθι: 

• ανοχές σιδερένιων διατοµών: για διαστάσεις διατοµών + ή - 1 mm, για πάχος 
χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών διατοµών και 
στραντζαριστών διατοµών + ή - 0.2 mm. 

• οι επιφάνειες θα είναι τελείως επίπεδες ελεγχόµενες µε πήχυ που τοποθετείται οριζόντια, 
κατακόρυφα και διαγώνια. 

• τα σχήµατα θα είναι απόλυτα γωνιασµένα και αλφαδιασµένα 

• τοποθέτηση κουφωµάτων µε µέγιστη απόκλιση από το νήµα της στάθµης 2 mm.- διάκενο 
ανοιγοµένων τµηµάτων µε το δάπεδο όταν δεν απαιτείται ελαστική διατοµή σφράγισης 3 
mm.  

• διάκενο ανοιγόµενων ή αφαιρετών τµηµάτων µε σταθερά µέρη 1.5 mm, µε    σταθερό 
πλάτος διακένου. 

• τα φύλλα θα ανοιγοκλείνουν εύκολα και τα διάφορα εξαρτήµατα θα λειτουργούν κανονικά 

• τα φύλλα όταν κλείνουν θα εφαρµόζουν τέλεια, δεν θα αφήνουν κενά και θα είναι τελείως 
υδατοστεγανά και αεροστεγή. 

 
  Μεταλλικές κάσσες 

  Οι µεταλλικές κάσσες όπου προβλέπονται θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα 
D.K.P. πάχους 1.5 mm ψυχρής εξέλασης. Το βάθος της κάσσας ποικίλλει ανάλογα µε το πάχος του 
δοµικού στοιχείου, το πλάτος "πρόσωπο" είναι ανάλογο µε το είδος και τη διάσταση του κουφώµατος 
και φέρει σκοτία στη συναρµογή µε το δοµικό στοιχείο. 
 
  Το γέµισµα των κασών θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου ή λεπτόρευστου 
γαρµπιλοδέµατος. 
 
  Η εργασία κατασκευής και στερέωσης θα είναι µε συνεχείς ηλεκτροσυγκολλήσεις σε σχήµα 
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διαγώνιο (φάλτσο) στις ενώσεις των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων και µε τρόχισµα, 
απαγορευοµένων τελείως των µατίσεων. 
 
  Οι κάσες θα φέρουν περιµετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 σε κάθε µπόϊ και 2 στο 
πανωκάσι, και θα παραδίδονται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισµένες µε κατάλληλη τραβέρσα και 
γωνιακές λάµες σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήµατος, και θα είναι 
βαµµένες µε µία στρώση αντισκωριακού. 
 
   Aνοχές 
Ανοχές στις διαστάσεις πλευρών + ή - 1 cm, στις διαστάσεις διατοµών + ή - 1 mm και στο πάχος 
χαλυβδοελάσµατος + ή - 0.2 mm. 
 
  Κουφώµατα αλουµινίου. 
 Γενικά 

Ο σχεδιασµός των εξωτερικών κουφωµάτων θα πρέπει να βασίζεται σε απλές αλλά και σωστές 
ποιοτικά κατασκευές, ενώ αντίθετα θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες περιπτώσεις δαπανηρών 
κατασκευών ή αντίθετα µειονεκτικών, από πρόθεση µείωσης της αντίστοιχης δαπάνης. 
 

Με τη µελέτη των κoυφωµάτων  θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω: 

• Η επιλογή του κατάλληλoυ τύπου διατοµών. 

• Η τήρηση των προδιαγραφών συναρµoλόγησης των πλαισίων (κασών -φύλλων). 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, µόνιµες συνδέσεις. 

• Η ποιότητα και λειτουργικότητα των εξαρτηµάτων (µηχανισµοί κλεισίµατος, χειρολαβές,  
ράουλα  κ.λ.π.). 

• Οι σωστές κατασκευαστικά λεπτοµέρειες προσαρµογής των διατοµών µε τα διαφορετικά 
υλικά (π.χ. ψευτόκασσες, ποδιές ανοιγµάτων κ.λ.π.), µε τη χρήση κατάλληλων υλικών 
αρµoλόγησης και διατοµών αρµοκάλυψης. 

• Η καλή προσαρµογή και κίνηση των φύλλων στο σταθερά πλαίσιο (κάσα). 

• Οι κατασκευές των κουφωµάτων µπορούν να τυποποιηθούν και να κατασκευαστούν στο 
εργοστάσιο ειδικευµένου κατασκευαστή, ύστερα από επί  τόπου λήψη στοιχείων και να 
τοποθετηθούν στις θέσεις τους στα κτίρια κατά το στάδιο της απoπεράτωσης τους. 

• Οι κατασκευές των κουφωµάτων νοούνται πλήρως τελειωµένες, µε όλα τα εξαρτήµατα 
λειτουργίας, στήριξης και ενσωµάτωσης  τους στο έργο. 

• Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν και σε τυχόν προβλεπόµενα από τη µελέτη εσωτερικά 
κoυφώµατα αλoυµινίoυ. 

 
Πρότυπα-Κανονισµοί 
Θα ακολουθηθούν τα πρότυπα ΕΝ ή ΕΠ και ΣΕΠ του ΕΛΟΤ. 
Το σύστηµα των προτύπων θα είναι ενιαίο για όλα τα υλικά των κατασκευών και θα δηλωθεί εκ 

των προτέρων στην Υπηρεσία. 
 

Υλικά 
Αλoυµίνιο 
∆ιατοµές αλουµινίoυ από διέλαση κράµατος οικοδοµικών κατασκευών (AIMgSi 0,5) που να 

ανταποκρίνονται στα επιλεγέντα πρότυπα µε την εγγύηση του κατασκευαστή - προµηθευτή και θα 
αποτελούν ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου κατασκευαστή (π.χ. ΕΤΕΜ, ALOΥMIL, 
TECHNAL ή ισοδύναµα). Η επιλογή των διατοµών θα γίνει µε βάση τους πίνακες αντοχών και λοιπών 
ιδιοτήτων του κατασκευαστή του συστήµατος και θα έχουν τουλάχιστον τα αναφερόµενα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά: 
 

Παραδεκτή ποιότητα (PROFILS) 
Οι προδιαγραφές που συνθέτουν την παραδεκτή ποιότητα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
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Καλή εξωτερική εµφάνιση 

• Η επιφάνεια των προφίλ πρέπει να είναι λεία, χωρίς αποφλοιώσεις, φυσαλίδες, ρωγµές, 
στίγµατα, αποτυπώµατα από ξένες ύλες και ίχνη διάβρωσης. 

• Να µην εµφανίζουν τοπικές ή ολικές µεταβολές χρωµατισµού και η κάθε µπάρα να είναι 
ευθύγραµµη,  µε καθαρές, ακέραιες γωνίες και επίπεδες πλευρές, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 306. Πάχος, βάρος και διαστάσεις τους θα είναι µέσα στις καθορισµένες από τα 
πρότυπα ανοχές. 

 
Ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος και πάχος 

• Όλα τα προφίλ που αποτελούν το πλαίσιο παραθύρου/πόρτας, τους οδηγούς και τις 
πλαϊνές κάσες, ελάχιστο πλάτος 45 mm και πάχος 1,7 mm. 

• Η ποιότητα αλουµινίου βάσεως θα ικανοποιεί τα µηχανικά χαρακτηριστικάτου κράµµατος 
60.63.Τ5. 

 
Παραδεκτή ποιότητα βαφής 
Η ηλεκτροστατική βαφή θα εκτελείται από χρώµατα κόνεως εποξειδικών, εποξειπολυεστερικών 

ή πολυεστερικών ρητινών από αναγνωρισµένο ειδικό κατασκευαστή στα προϊόντα του οποίου έχει 
απονεµηθεί το σήµα ποιότητας της QUALICOAΤ. Οι αποχρώσεις θα αναφέρονται στο δειγµατολόγιο 
RAL. 

Οι προδιαγραφές που συνθέτουν την παραδεκτή ποιότητα βαφής χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες : 
 

Καλή εξωτερική εµφάνιση 

• Τα έτοιµα προϊόντα θα πρέπει να έχουν oµoιόµoρφη εξωτερική εµφάνιση. 

• Το επίστρωµα βαφής της επιφάνειας δεν πρέπει να έχει καµία χάραξη που να φτάνει στο 
µέταλλο βάσεως. 

• Η οπτική εξέταση του επιστρώµατος βαφής της σηµαντικής επιφάνειας, κάτω από µια 
οπτική γωνία ή σε κανονική άποψη, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει καµία εµφανή ρυτίδωση, 
ή γραµµές του χρώµατος, ή σφαιρικές σταγόνες χρώµατος, ή υπερβολική εµφάνιση 
"δέρµατος πορτοκαλιού", ή επικολληµένα ξένα σώµατα, ή κρατήρες, ή εξογκώµατα, ή 
σηµεία µατ ή γρατζουνίσµατα, ή αµυχές και γενικά απαράδεκτα σφάλµατα που µειώνουν 
την άριστη εξωτερική εµφάνιση. 

 
Επιτρεπόµενο πάχος επιστρώµατος 

• Το πάχος βαφής ηλεκτροστατικής πούδρας καθορίζεται σε 60 µm (ελάχιστο) - 120 µm   
(µέγιστο). 

Αντοχή σε διάφορες καταπονήσεις 

• Η αντοχή βαφής θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε αντοχή κάµψης σύµφωνα µε το DΙΝ 
53152, αντοχή σε διάβρωση σύµφωνα µε το DΙΝ 50021, αντοχή στο φως και επιταχυνόµενη 
γήρανση σύµφωνα µε το DΙΝ 54004 κ.λ.π. 

 
Ψευτόκασες 
Ψευτόκασες ανάλογες προς το µέγεθος του κουφώµατος πάχους τοιχωµάτων τουλάχιστον 1,5 

mm.  Γενικά η µορφή και το µέγεθος τους θα εξασφαλίζουν το πλήρες ζύγισµα του κουφώµατος, την 
ασφαλή µεταφορά των φορτίων και την παραλαβή µικρών παραµορφώσεων και κινήσεων από 
συστολές, διαστολές και σεισµικές δονήσεις. 

 
Εξαρτήµατα κλπ. 
Εξαρτήµατα σύνδεσης, στροφείς, ράουλα και λοιπά εξαρτήµατα χειρισµού από χυτά κράµµα 

αλουµινίoυ οικοδοµικών κατασκευών ή ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα, βαρέως τύπου, από 
αναγνωρισµένο κατασκευαστή που συνιστά ο κατασκευαστής των διατοµών. Θα χρησιµοποιηθούν 
σύµφωνα µε τον κατάλογο του κατασκευαστή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα φορτία, τις κινήσεις 
και την βαρειά χρήση. 
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Ελαστικά παρεµβύσµατα, τσιµούχες κλπ. 
Ελαστικά παρεµβύσµατα, τάπες, βουρτσάκια κλπ. από ΕΡDΜ, σιλικονούχα, σκληρά PVC 

κατασκευασµένα από αναγνωρισµένο ειδικά κατασκευαστή, που συνιστά ο κατασκευαστής των 
διατοµών, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Υλικά σφράγισης  
Μαστίχη ενός συστατικού µε βάση τη σιλικόνη για αρµούς µεταξύ των κουφωµάτων και τοίχων 

τύπου DOW CORNING 795 ή ισοδύναµη και µαστίχη ενός συστατικού µε βάση τη σιλικόνη τύπου 
DOW CORNING 781 για αρµούς µεταξύ αλουµινίων και υαλοπινάκων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή της. 

 
Λοιπά υλικά 
Ταινία από πολυαιθυλένιο και κορδόνι από αφρώδες πoλυαιθυλένιo µε κλειστές κυψέλες τύπου 

ETHAFOAM SB ή ισοδύναµου για τη ρύθµιση του βάθους των αρµών. 
 
Aνοχές 
Μεταξύ των διατοµών αλουµινίου δεν θα υπάρχει καµία ανοχή. Όπου ο κατασκευαστής των 

διατοµών προβλέπει ανοχές, αυτές θα τηρούνται αυστηρά. 
Ψευτόκασες, πλαίσια κλπ. 2 %ο προς όλες τις διευθύνσεις. Καµία απόκλιση από τις γωνίες και τις 
ευθυγραµµίες. 

Απόκλιση των κουφωµάτων από την κατακόρυφο 2 mm στο ύψος ορόφου, από την οριζόντια 
±5 mm στο µήκος της πρόσοψης. Επιπεδότητα 4 mm ελεγχόµενη µε κανόνα 4,00 m. 
  Πόρτες πυρασφαλείας 
  Οι πόρτες πυρασφαλείας µε δείκτη πυραντίστασης αυτόν που ορίζεται στα σχέδια της µελέτης, 
αποτελούνται από σιδερένια κάσσα και σιδερένια πυρασφαλή φύλλα. 
  
 Τα φύλλα αποτελούνται από εσωτερικό µεταλλικό σκελετό από σωληνωτές διατοµές 
στραντζαριστής λαµαρίνας, πάχους 2 mm, και αµφίπλευρη επικάλυψη µε λαµαρίνα DKP πάχους 1.5 
mm η κάθε µία. 
 
  Το κενό του φύλλου γεµίζει µε πλάκες ορυκτοβάµβακα βάρους 120-150 Kg/m3. 
 
  Περιµετρικά των φύλλων επάνω στην κάσσα, θα τοποθετηθεί θερµοδιογκούµενο υλικό 
πυροπροστατευτικής φραγής παρόµοιο εκείνου που είναι γνωστό µε την επωνυµία PALUSOL. 
 
  Όπου προβλέπονται υαλοπίνακες σε θύρες πυροπροστασίας αυτοί θα έχουν προδιαγραφές 
ισοδύναµες ή καλύτερες του προϊόντος που είναι γνωστό µε την επωνυµία Schievano RE-60 wired 
glass. 
 
  Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε πυράντοχους µεντεσέδες χαλύβδινους, αξονικού τύπου, εκ 
των οποίων ο ένας είναι για το αυτόµατο κλείσιµο του θυρόφυλλου. 
 
  Τα πυράντοχα κουφώµατα θα φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα λειτουργίας και 
ασφάλισης (πυράντοχες χειρολαβές, µπάρες πανικού, µηχανισµοί συγκράτησης, προτεραιότητας 
κλπ.), ο δε δείκτης πυραντίστασης του κουφώµατος θα προκύπτει από πιστοποιητικό επίσηµου φορέα. 
 
4.14.   ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 Πριν από την κατασκευή κάθε είδους επιχρίσµατος η επιφάνεια που θα επιχρισθεί πρέπει να 
καθαρίζεται για να αφαιρεθούν τα κονιάµατα της πλινθοδοµής  που πλεονάζουν και να καταβρεχθεί 
ώστε η πρώτη στρώση του κονιάµατος να τοποθετηθεί επάνω σε υγρή επιφάνεια. Επίσης κάθε 
στρώση θα καταβρέχεται πριν από την τοποθέτηση της επόµενης. 
Κάθε στρώση των επιχρισµάτων θα γίνεται µόνο µετά την έντεχνο εκτέλεση και τέλεια ξήρανση της 
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προηγούµενης. 
 
 Μετά τη κατασκευή της πρώτης στρώσης και πριν την κατασκευή της δεύτερης θα 
κατασκευάζονται απαραίτητα οδηγοί τοποθετηµένοι µε τάκους και ράµµατα οριζόντια και κατακόρυφα 
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι επιφάνειες των επιχρισµάτων να είναι απόλυτα κατακόρυφες ή οριζόντιες στις 
οροφές και επίπεδες. 
 
 Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα στερεώνονται µε 
επαφή επάνω στους τοίχους και δεν θα τους τρυπάνε σε καµιά περίπτωση, ή θα είναι αυτοφερόµενα. 
 
 Η εκτέλεση των σποραδικών επιχρισµάτων (µερεµετιών) θα γίνει έντεχνα και από το ίδιο υλικό 
της επιφάνειας που επισκευάζεται, οι δε ενώσεις των παλαιών και των νέων επιχρισµάτων θα είναι 
τελείως αφανείς. 
 
 Γενικά µετά την ολοκλήρωση των επιχρισµάτων όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι οµοιογενείς, 
επίπεδες, τελείως κατακόρυφες ή οριζόντιες χωρίς κοιλότητες, τριχοειδείς ρωγµές ή εξογκώµατα, όλες 
δε οι ακµές σε εσοχή ή εξοχή τοίχων και οροφών ορθογωνικές και οι ακµές σε εξοχές ελαφρά 
στρογγυλευµένες. 
 
    Στις τιµές των επιχρισµάτων περιλαµβάνεται και η µόρφωση ακµών, γωνιών κάθε µορφής και 
η εργασία συναρµογής µε συνεχόµενες κατασκευές. Επίσης περιλαµβάνεται και η δαπάνη των 
διαφόρων επισκευών που θα προκύψουν από τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
 
    Τα επιχρίσµατα επί µεταλλικών πλεγµάτων εκτελούνται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη 
αποτελείται από τσιµεντοκονίαµα των 450 Kg τσιµέντου πάχους 8-10 mm που πιέζεται κατάλληλα επί 
του πλέγµατος ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή ποσότητα κονιάµατος, καλύπτοντας 
δε τελείως το µεταλλικό πλέγµα, για να εξασφαλισθεί έτσι η µακροχρόνια συγκράτηση του. Η δεύτερη 
στρώση (λάσπωµα) µε σύνθεση όπως και η πρώτη, πάχους 8-20 mm διαστρώνεται µετά το 
"τράβηγµα" της πρώτης. Η επιφάνεια θα είναι τελείως οριζόντια και επίπεδη και ελαφρώς "άγρια". Εάν 
το λάσπωµα υπερβαίνει τα 15 mm τότε η κατασκευή γίνεται σε δύο φάσεις. Η τρίτη στρώση είναι είτε 
µαρµαροκονίαµα για τα εσωτερικά είτε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα για τα εξωτερικά επιχρίσµατα. 
 
  Ανοχές 
  Για πάχη επιχρισµάτων το 10% του συµβατικού πάχους. 
  Για την διαµόρφωση των ακµών των επιχρισµάτων και κάθε επιφάνειας, που γίνεται µε 
ευθύγραµµα τραβήγµατα, 2 mm σε έλεγχο µε ευθυγραµµισµένη πήχυ µήκους 4 m. 
 
4.15.   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

  Τα υλικά επιστρώσεων-επενδύσεων πριν την προµήθεια και τοποθέτηση τους θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία βάσει δειγµάτων που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος. 
 
  Πριν από κάθε εργασία πλακόστρωσης, επίστρωσης ή επένδυσης γενικά η επιφάνεια του 
υποστρώµατος πρέπει να καθαρίζεται τέλεια.  
 
 Oι αρµοί της τοιχοποιϊας πρέπει να καθαρίζονται καθώς και κάθε είδους ανωµαλία ή κοιλώµατα 
που υπάρχουν στο υπόστρωµα να ισοπεδώνονται και να εξοµαλύνονται. 
 
 Εάν χρησιµοποιούνται υλικά που προσβάλλουν ή διαλύουν τα µέταλλα, αυτά πρέπει να 
προστατεύονται µε κάθε µέσο. 
 
  Οι στρώσεις των δαπέδων και οι επενδύσεις των τοίχων πρέπει µετά το τέλος των εργασιών 
να καθαρίζονται προσεκτικά, χωρίς όµως υδροχλωρικό οξύ (σπίρτο του άλατος), ιδίως από κηλίδες 
κονιαµάτων και υδροελαιοχρωµατισµών. 
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  Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται µόνο µετά από ακριβή χάραξη των επιφανειών που θα 
επιστρωθούν, καλύτερα δε ακόµη µε την βοήθεια ειδικού σχεδίου τοποθέτησης των πλακών. Ειδική 
προσοχή πρέπει να δοθεί στα τεµάχια πλακών που συµπληρώνουν κάποια πλακόστρωση, που 
πρέπει να κόβονται στις ακριβείς διαστάσεις µε κόφτη και σε καµιά περίπτωση µε τανάλια, σκαρπέλο ή 
άλλο µέσο. 
 
 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά όλοι οι αρµοί πρέπει να έχουν οµοιόµορφο πάχος σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
 Οι ακµές των πλακών δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να εξέχουν από την γενική επιφάνεια της 
πλακόστρωσης. 
 
 Στις διάφορες επιστρώσεις και πλακοστρώσεις θα χρησιµοποιούνται κάθε φορά τα κονιάµατα 
που προβλέπονται από την ανάλυση τιµών. 
 
  Στις τιµές µονάδος των διαφόρων ειδών επιστρώσεων, επενδύσεων και πλακοστρώσεων 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών: 

• Εξέταση και καθαρισµός των επιφανειών που θα  επιστρωθούν καθώς  και ισοπέδωση 
µικρών ανωµαλιών πριν την  κατασκευή της επίστρωσης. 

• Αφαίρεση  κάθε επιχρίσµατος του τοίχου που  εµποδίζει την κατασκευή της επίστρωσης - 
επένδυσης. 

• Η εκπόνηση των σχεδίων τοποθέτησης που πιθανόν χρειασθούν σύµφωνα µε τις επί τόπου 
διαστάσεις καθώς και η προµήθεια δειγµάτων και δοκιµίων. 

• Η  κατασκευή  καθαρής, άψογης  και στεγανής  συνένωσης µε όλα  τα  υπόλοιπα  τµήµατα  
µε τα  οποία έρχεται σε επαφή (π.χ. σωληνώσεις, κράσπεδα, σιδερένια  τεµάχια, τετράξυλα 
κουφωµάτων, σιφώνια αποχετεύσεων, διακόπτες κλπ.). 

• Η  κατασκευή  της αναγκαίας  κλίσης στα δάπεδα σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 

• Η  προστασία όλων των µεταλλικών εξαρτηµάτων που έρχονται σε επαφή µε την 
επίστρωση-επένδυση. 

• Η  προστασία   µε  οποιοδήποτε   υλικό προστασίας  των  έτοιµων πλακοστρώσεων  και  
επιστρώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και της αφαίρεσης τους µετά το τέλος 
των εργασιών. 

 
 Οι ρύσεις των πλακών πρέπει να είναι τελείως ευθύγραµµες έτσι ώστε να µην παρουσιάζονται 
πουθενά κοιλότητες ή καµπυλότητες. 
 
 Οι επιστρώσεις, επενδύσεις και πλακοστρώσεις καθώς και τα σχετικά περιζώµατα πρέπει να 
συγκολλούνται πολύ καλά µε το υπόστρωµα επάνω στο οποίο τοποθετούνται. 
 
 Σε περίπτωση που δεν γίνει καλή συγκόλληση ή δεν γεµίσει τελείως το κενό µεταξύ του 
υποστρώµατος ή του τοίχου και των πλακοστρώσεων, επιστρώσεων ή επενδύσεων (αποδεικνύεται 
πρόχειρα ανάλογα µε τον ήχο που ακούγεται όταν κτυπηθεί µε σκληρό αντικείµενο) ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ξαναφτιάξει µε δική του δαπάνη τα τµήµατα του έργου που παρουσιάζουν αυτά τα 
ελαττώµατα. 
 
 Στη κατασκευή των πλακοστρώσεων ή επιστρώσεων των εξωστών, χώρων υγιεινής, κλπ. 
παρόµοιων χώρων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα δάπεδα αυτά να έχουν κατάλληλη 
κλίση (τουλάχιστον 0,5%) προς τα σηµεία που προβλέπεται από την µελέτη να συγκεντρώνονται τα 
νερά (σιφώνια κλπ.), έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση αντιστροφής της ροής των υδάτων. 
 
 Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ακριβώς ο παραπάνω όρος ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
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να ξαναφτιάξει τα δάπεδα που θα παρουσιάζουν αυτού του είδους την κακοτεχνία µε δική του δαπάνη 
καθώς επίσης και να αποκαταστήσει οποιασδήποτε φύσης ζηµιά προξενηθεί από τον λόγο αυτό. 
 Ειδικότερα για κάθε είδος επίστρωσης εκτός από τους γενικούς όρους ισχύουν και τα 
παρακάτω. 
 
 Μωσαϊκές επιστρώσεις δαπέδων. 
 Οι µωσαϊκές επιστρώσεις δαπέδων θα κατασκευασθούν όπως περιγράφεται στη τεχνική 
περιγραφή, τα άρθρα του τιµολογίου και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
 Η αναλογία των έγχρωµων ψηφίδων, το µέγεθος τους καθώς και το χρώµα των έγχρωµων 
µωσαϊκών θα καθορισθούν από την επίβλεψη. 
 
 Οι ψηφίδες πρέπει να διασκορπίζονται οµοιόµορφα και να έχουν τέτοια αναλογία µεγέθους 
ώστε µε αυτές να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του δαπέδου, µετά δε την λείανση να µην 
παρουσιάζονται "λεκέδες" τσιµέντου. 
 
 Η διάστρωση των υλικών καθώς και η λείανση τους πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη φροντίδα 
ώστε τα δάπεδα να είναι τελείως επίπεδα και στην ίδια απολύτως στάθµη σε όλη την επιφάνεια του 
ορόφου, ασχέτως εάν είναι ενιαίος ο όροφος ή χωρισµένος σε µικρότερους χώρους. Στα σηµεία 
συνάντησης δαπέδων και περιθωρίων η λείανση πρέπει να γίνει µε χειροτροχό ή σβούρα και µε 
ιδιαίτερη προσοχή, η ακµή δε αυτή πρέπει να παρουσιάζει άρτια εµφάνιση και να είναι απόλυτα 
ευθύγραµµη. Το ίδιο ισχύει και στα σηµεία επαφής τοίχων και περιθωρίων. 
 
 Πριν από την έναρξη των εργασιών επίστρωσης θα κατασκευασθούν µε δαπάνη του αναδόχου 
από δύο δείγµατα για κάθε είδος µωσαϊκού δαπέδου προκειµένου να εγκριθούν από την επίβλεψη.  
 
 Από τεχνικής πλευράς, ότι περιγράφεται για τα µωσαϊκά ισχύει και για τα γαρµπιλοµωσαϊκά. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο µε ευθύγραµµο πήχυ µήκους 4 
m να µην παρουσιάζονται διαφορές µεγαλύτερες από 4 mm. 
 
 Πλακοστρώσεις. 
 Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων πρέπει να είναι τελείως επίπεδες, να µην παρουσιάζουν 
κοιλότητες ή καµπυλότητες, να µην υπάρχουν κενά στο κονίαµα τοποθέτησης τους, οι αρµοί να είναι 
καλά στοκαρισµένοι και τέλος οι πλακοστρώσεις να έχουν τις προβλεπόµενες κλίσεις για την απορροή 
των υδάτων. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο µε ευθύγραµµο πήχυ µήκους 4 
m να µην παρουσιάζονται διαφορές µεγαλύτερες από 4 mm. 
 
 Επιστρώσεις-Επενδύσεις µε πλακάκια.  

 Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως επίπεδες µε άρτια προσαρµογή µε τα υπόλοιπα 
τµήµατα. 
 
 Για τις άκρες και τις γωνίες θα χρησιµοποιηθούν ειδικά πλακάκια µε στρογγυλεµένη ακµή 
(τέρµατα) εφ' όσον διατίθενται στο εµπόριο, άλλως οι ακµές συνάντησης θα κόβονται µε ειδικό τροχό 
κατά 45

o
. Οι αρµοί µεταξύ των πλακιδίων θα είναι τριχοειδείς και θα αρµολογηθούν µε λευκό τσιµέντο, 

εκτός εάν από την µελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς. Στην περίπτωση αυτή 
οι αρµοί θα κατασκευασθούν µε την βοήθεια ειδικών πλαστικών εξαρτηµάτων (σταυροί) που θα 
αφαιρεθούν πριν το γέµισµα των αρµών µε το ειδικό υλικό πλήρωσης των αρµών που προτείνει ο 
κατασκευαστής και η αξία του οποίου περιλαµβάνεται στην ανά m2 τιµή µονάδος. 
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 Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει από έµπειρους τεχνίτες µε την βοήθεια ραµµάτων, 
αλφαδιού, ζυγιού και πήχεως έτσι ώστε να προκύψουν απολύτως κατακόρυφες επιφάνειες, µε αρµούς 
ευθύγραµµους οριζόντιους και κατακόρυφους. 
 
 Τα κεραµικά πλακίδια δαπέδου θα τοποθετηθούν κολυµβητά, (µε κτύπηµα σε αριάνι 1:1 πάνω 
σε υπόστρωµα από ηµίστεγνο τσιµεντοκονίαµα πάχους 2.5 cm αναλογίας 1:4 που θα έχει διαστρωθεί 
στην υπόβαση), ή κολλητά µε κατάλληλες κόλλες επάνω σε υπόστρωµα τσιµεντοκονίας. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, που ορίζονται στο τιµολόγιο της µελέτης, προβλέπεται ειδικός τρόπος τοποθέτησης, 
οπότε θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
 Τα πλακίδια τοίχου τοποθετούνται µε τσιµεντοκονίαµα µε άµµο θαλάσσης επάνω σε µη 
επιχρισµένες επιφάνειες. Η πλήρωση των κενών του τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει µε αραιό πολτό 
τσιµέντου και άµµο θαλάσσης των 600 Kg. Μετά το στέγνωµα της τελικής επιφάνειας δεν πρέπει να 
υπάρχουν κενά µεταξύ τοίχων και πλακιδίων. 
 
 Στην περίπτωση που τα πλακίδια τοποθετηθούν µε κόλλα επάνω σε επιχρισµένες επιφάνειες ή 
επάνω σε επιφάνειες γυψοσανίδων, θα χρησιµοποιηθεί κόλλα κατάλληλων προδιαγραφών 
(εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, οξύµαχος, υδατοστεγανή, αντιπαγετική κλπ.), της έγκρισης της 
επίβλεψης. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο µε ευθύγραµµο πήχυ µήκους 4 
m να µην παρουσιάζονται διαφορές µεγαλύτερες από 2 mm. 
 Οι αρµοί των πλακιδίων και προς τις δύο διευθύνσεις δεν θα παρουσιάζουν διαφορές 
µεγαλύτερη του 1 mm στις διασταυρώσεις των πλακιδίων, και µεγαλύτερη των 3 mm σε µήκος 3 m. 
 
 Υπερυψωµένα δάπεδα 
 Τα υπερυψωµένα δάπεδα θα αποτελούν σύστηµα στοιχείων υπερυψωµένου δαπέδου που θα 
υπακούει σε κάνναβο, ειδικά σχεδιασµένο για διευθέτηση ενδοδαπέδιων καλωδιώσεων και παροχών. 
Θα χαρακτηρίζεται από εξαιρετική σταθερότητα, µεγάλη αντοχή σε φορτία και πολύ καλή 
ηχοαπορρόφηση. 
 
 Η βάση του συστήµατος θα έχει µεγάλη χωρητικότητα, ενώ συγχρόνως θα δηµιουργεί κανάλια 
για τον διαχωρισµό των καλωδίων.  
Το σύστηµα θα αποτελείται από ατσάλινη γαλβανισµένη βάση µε µέγιστη αντοχή σε φωτιά (ΜΟ), 
ατσάλινη πλάκα επικάλυψης και τελική επικάλυψη µε µοκέτα. 
 
 Το σύστηµα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ύπαρξης σηµείων επίσκεψης στις 
ενδοδαπέδιες παροχές, φραγών ηχο-πυρο-προστασίας και κουτιά λήψεως παροχών, και να είναι 
σχεδιασµένο για να αντιµετωπίζει τόσο τις τροποποιήσεις όσο και τις µελλοντικές επεκτάσεις των 
δικτύων. 

 
4.16.   ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Η τοποθέτηση των µαρµάρων θα γίνεται µε κονιάµατα (κολυµβητά) σύνθεσης και αναλογιών 
όπως ορίζεται στο τιµολόγιο και µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουµε τέλεια συγκόλληση των πλακών µε το 
υπόστρωµα σε όλη την επιφάνεια έδρασης τους. Οι κατακόρυφες έδρες επαφής των πλακών (στους 
αρµούς) θα είναι τελείως κάθετες στις επιφάνειες όψεων των πλακών. Οι αρµοί θα είναι ισοπαχείς και 
ευθυγραµµισµένοι, δεν πρέπει να έχουν πλάτος µεγαλύτερο του ενός χιλιοστού, θα καθαρίζονται καλά 
και θα γεµίζουν µε τσιµεντοπολτό µε προσθήκη τσίγκου και κόλλας, της απόχρωσης των µαρµάρων.  
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έντεχνο τοποθέτηση των σουβατεπιών από µάρµαρο 
τα οποία εντοιχίζονται στο επίχρισµα τόσο ώστε να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια του τοίχου 



∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ και  ΝΗΠΙΑΓ.  ΜΥΤΙΚΑ     |     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ     |    (V-1)           Σελ.   38 (43) 

 

 38

0,5 έως 1 cm Το ελάχιστο µήκος των σουβατεπιών θα είναι 1,0 m εκτός των ειδικών θέσεων όπου θα 
προσαρµόζονται στην υπάρχουσα κατάσταση. 
 
 Τα µήκη των ποδιών θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια και τα άρθρα του τιµολογίου. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ποδιών µικρότερου µήκους και µαρµάρων διαφορετικού πάχους στην 
όψη. Σε ανοίγµατα µήκους έως 1,50 m οι ποδιές και τα κατώφλια θα είναι από ενιαία τεµάχια 
µαρµάρου σε µεγαλύτερα δε ανοίγµατα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα ο αριθµός των τεµαχίων. 
 
 Στο κάτω µέρος της ελεύθερης άκρης των ποδιών και σε όλο το µήκος τους θα κατασκευασθεί 
νεροχύτης. Η άνω ακµή θα είναι ελαφρά στρογγυλευµένη και γυαλισµένη. Το ορατό κάτω µέρος των 
ποδιών θα είναι λειοτριµένο. Τα µαρµάρινα πεζούλια και ποδιές θα τοποθετούνται κολυµβητά και µε 
την απαιτούµενη κλίση. 
 
 Γενικά στις µαρµαρικές εργασίες όπου υπάρχει συναρµογή τεµαχίου µαρµάρου µε επίχρισµα 
αυτό πρέπει να εισχωρεί σε όλο το πάχος του επιχρίσµατος. 
 
 Τα µάρµαρα θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο σε πλάκες λειοτριµένες και θα τοποθετηθούν 
στις ακριβείς θέσεις τους οριζόντια ή µε κλίση σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, 
 
 Όλες οι µαρµάρινες επιφάνειες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην εντέλεια µε µηχανικό 
τρόπο και χρήση οξαλικών οξέων. 
 

Για τις µαρµαροεπενδύσεις τοίχων ισχύουν γενικά ότι και για τις δαπεδοστρώσεις. Επιπλέον 
στις µαρµαροεπενδύσεις µεγάλων επιφανειών, ή σε µεγάλα ύψη πρέπει να γίνει στερέωση των 
µαρµάρινων πλακών µε αφανή ορειχάλκινα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία.  
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο µε ευθύγραµµο πήχυ µήκους 4 
m να µην παρουσιάζονται διαφορές µεγαλύτερες από 2 mm. 
 
4.17.   ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων το πλαίσιο πρέπει να καθαρίζεται καλά και να 
βάφεται στην περίπτωση ξυλίνων και µεταλλικών κουφωµάτων. 
 
 Οι υαλοπίνακες γενικά θα στηρίζονται στις πατούρες σε πλάτος τουλάχιστον  1 cm. Μεταξύ 
υαλοπίνακα και πλαισίου πρέπει να υπάρχει περιµετρικά κενό 2 mm τουλάχιστον για να 
παραλαµβάνονται οι συστολοδιαστολές και να εισχωρεί η σιλικόνη. 
 
  Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από 
PVC. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνει µε την βοήθεια κλιπ αλουµινίου και νεοπρενίου, 
αποκλειοµένου του PVC, κατάλληλου για τις διατοµές των κουφωµάτων του έργου, και µελετηµένης 
µορφής έτσι ώστε η εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακος να µην είναι µικρότερη των 3 Kg ανά 
τρέχον εκατοστόµετρο και να αποκλείεται το παρατηρούµενο "κρέµασµα" των νεοπρενίων. 
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προφύλαξη των υαλοπινάκων από κάθε είδους 
ρύπανση ιδίως από τους χρωµατισµούς. Σε περίπτωση που δεν µπορούν να καθαριστούν οι 
υαλοπίνακες αυτοί θα αντικαθίστανται µε δαπάνη του αναδόχου. 
 
4.18.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 Η εργασία θερµοµονώσεων, εξωτερικών τοίχων και στοιχείων του φέροντος οργανισµού, 
δαπέδων και δωµάτων θα είναι ενιαία, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η µη δηµιουργία 
θερµογεφυρών. 
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 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα συνεργεία. 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από ανεγνωρισµένες 
εταιρείες µε πολυετή πείρα στην παραγωγή τέτοιων υλικών. 
 Οι θερµικές µονώσεις θα είναι εφαρµογή της µελέτης θερµοµόνωσης των κτιρίων, και θα 
πρέπει να ανθίσταται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσεως και ιδιαίτερα στα ευπαθή σηµεία. 
 
4.19.   ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Οι εργασίες υγροµονώσεων  θα εκτελούνται, σε επιφάνειες οριζόντιες ή κατακόρυφες, στεγνές 
και καθαρές αφού προηγηθεί καλός καθαρισµός, αποµάκρυνση όλων των χαλαρών υλικών, πάντοτε 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις ειδικές προδιαγραφές κάθε υλικού.  
 
 Τα υλικά θα πρέπει να προφυλάσσονται από θερµότητα, βροχή και µόλυνση από άλλα υλικά, 
και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση 
υλικών σε σηµεία του έργου που προκαλούν υπερφόρτιση στοιχείων της κατασκευής. 
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι µονώσεις να διατηρούνται στεγνές και σε σχετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες, απαγορευοµένης της εφαρµογής των υγροµονωτικών υλικών σε περιόδους 
βροχοπτώσεων, έντονου ψύχους ή καύσωνα. 
 
 Τα επαλειπτικά υλικά που χρησιµοποιούνται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις και εφ' όσον 
κυκλοφορούν σε αποχρώσεις θα επαλείφονται µε διαφορετικό χρώµα ή κάθε στρώση και σταυρωτά η 
µία στρώση προς την προηγούµενη. 
 
 Οι στεγανώσεις δωµάτων δεν πρέπει να πατηθούν πριν στεγνώσουν εντελώς, εφ' όσον δε 
είναι απαραίτητη η κυκλοφορία επάνω τους πριν στεγνώσουν, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες και 
ευθύνη του αναδόχου ειδικοί διάδροµοι. 
 Οι εργασίες υγροµονώσεων νοούνται πλήρως τελειωµένες µε τα στηθαία και τις υπόλοιπες 
κατακόρυφες επιφάνειες. 
 Ειδικότερα για τα βασικά υγροµονωτικά υλικά ισχύουν τα κάτωθι: 
 
4.20.   ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
 Όλοι οι αρµοί θα αντιµετωπισθούν ενιαία ως προς την επιστέγαση και ως προς την σφράγιση 
τους. Οι κατασκευαστικοί οίκοι θα είναι ειδικευµένοι στην κατασκευή υλικών σφράγισης και θα έχουν 
µεγάλη εµπειρία. 
 
 Ο ανάδοχος θα υποβάλει δείγµατα υλικών σφράγισης µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 
δείγµατα αρµοκαλύπτρων µήκους 30 cm, που θα τοποθετηθούν πλήρως στη θέση τους, ώστε να 
δηµιουργηθεί δείγµα σε φυσικό µέγεθος. 
 
 Η παράδοση των µαστιχών θα γίνεται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις κατάλληλες ενδείξεις, και 
θα αποθηκεύονται σε συνθήκες µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η παράδοση των αρµοκαλύπτρων θα γίνεται 
µε προστατευτικό χαρτί και θα αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση. 
 
 
 Πριν την σφράγιση ή επιστέγαση των αρµών, θα προηγείται επιµεληµένος καθαρισµός των 
πλευρικών επιφανειών και της περιοχής εφαρµογής. Όπου απαιτείται θα διευρύνεται το πλάτος του 
αρµού, προκειµένου να είναι σταθερό σε όλο το µήκος του.  
 
 Η τοποθέτηση των διατοµών επιστέγασης των αρµών θα γίνεται πριν την κατασκευή των 
τελειωµένων δαπέδων και θα λαµβάνονται απόλυτα οι απαιτούµενες αλφαδιές για να αποτελέσουν 
οδηγούς διάστρωσης.  
 
 Όλες οι στηρίξεις θα γίνονται µε µικροϋλικά και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού 
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οίκου των αρµοκάλυπτρων. 
 
4.21.   ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 Η τοποθέτηση των ψευδοροφών γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια ψευδοροφών και τις σχετικές 
λεπτοµέρειες της µελέτης.  
 
 Η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα γίνει σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές του κάθε 
τύπου ψευδοροφής. Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρξει πρόβλεψη για την κατασκευή σε συνδυασµό 
µε τις εργασίες οδεύσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων και µε πρόβλεψη διαµόρφωσης υποδοχών για 
φωτιστικά σώµατα, στόµια αεραγωγών και λοιπές εγκαταστάσεις. 
 
 Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο σκελετός ανάρτησης θα είναι αφανής και ικανός να 
παραλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα φορτία, έτσι ώστε να παραµένει απαραµόρφωτος. 
 Ανοχές 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει επίπεδες και εντελώς οριζόντιες τις επιφά-
νειες των ψευδοροφών, µε επιτρεπόµενες αποκλίσεις: 

• Απόκλιση από το επίπεδο αναφοράς < 3 mm/m και 10 mm στο σύνολο. 

• Επιτρεπόµενη απόκλιση σε οιοδήποτε σηµείο κάτω από κανόνα µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε 

όλες τις κατευθύνσεις ± 5 mm. 

Ειδικά για τις ψευδοροφές γυψοσανίδων: 

• Τοπική επιπεδότητα στους αρµούς ελεγχόµενη µε κανόνα 20 cm. < 1 mm. 

• Γενική επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα 2,00 m προς όλες τις διευθύνσεις < 5 mm µεταξύ 

µεγαλύτερης εσοχής και µικρότερης εξοχής. 

 
 
4.22.   ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν αρχίσει τις εργασίες των  χρωµατισµών να θέσει υπ' 
όψη της επίβλεψης την ποιότητα των χρωµάτων που θα χρησιµοποιήσει, τα οποία θα πληρούν όλες 
τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, βάσει πιστοποιητικών επίσηµων φορέων, που θα υποβληθούν, δεν 
απαλλάσεται όµως της ευθύνης σε περίπτωση αποτυχίας των µε την δικαιολογία ότι τα χρώµατα είχαν 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σταθεροποίηση των χρωµατισµών µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου, καθώς και για την επιτυχία του ακριβούς τόνου, για τον οποίο είναι 
υποχρεωµένος να αυξάνει τον αριθµό των διαστρώσεων µέχρι να επιτευχθεί ο καθορισµένος από την 
επίβλεψη τόνος. 
 
 Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώµατα και τα τελικά για οποιαδήποτε επιφάνεια, θα 
προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.  
 
 Τα υλικά θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Οι 
στρώσεις θα εφαρµόζονται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, υπό ξερές ατµοσφαιρικές συνθήκες, 
αφού πρώτα έχουν στεγνώσει οι προηγούµενες στρώσεις. Ο κάθε χώρος κατά την διάρκεια βαφής θα 
είναι εξασφαλισµένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων. 
 
 Ο χρωµατισµός κάθε τµήµατος, όποιες και εάν είναι οι διαστάσεις του, πρέπει να είναι 
οµοιόµορφος και χωρίς λεκέδες.  
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 Η προετοιµασία των υλικών θα γίνεται µε καλή ανάµιξη ώστε να αποκτούν µια οµαλή συνοχή 
και πυκνότητα πριν χρησιµοποιηθούν. Πριν την ανάµιξη θα γίνεται ακριβής υπολογισµός της 
ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία.  
 
 Κατά την διάρκεια των χρωµατισµών πρέπει να προφυλάσσονται τα δάπεδα, υαλοπίνακες 
κλπ, τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τελείως καθαρά από ξεχειλίσµατα, σηµάδια, και 
"τρεξίµατα" χρωµατισµών. 
 
 Το είδος της κάθε απόχρωσης για τα διάφορα τµήµατα του έργου, θα καθορισθεί από την 
επίβλεψη κατόπιν επιλογής  από δείγµατα που θα κατασκευασθούν στο εργοτάξιο, και θα παραµείνουν 
µέχρι το τέλος για σύγκριση µε τους χρωµατισµούς που θα γίνουν.  
 
 Ειδικά για τους βερνικοχρωµατισµούς, µετά το στέγνωµα της τελευταίας στρώσης δεν πρέπει 
να παρουσιάζονται κόκκοι (µπιµπίκια) ή πινελιές, σε διαφορετική περίπτωση η επιφάνεια θα 
ξανατρίβεται και θα βάφεται πάλι µέχρι να επιτευχθεί τέλεια στρώση. 
 
 Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος των διαφόρων  ειδών 
χρωµατισµών. 

  
4.23.   Ο∆ΟΠΟΪΙΑ 

Οι εργασίες που αφορούν τις επιστρώσεις µε ασφαλτοτάπητα, καθώς και οι παράπλευρες 
εργασίες, εκτελούνται  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και όσα ορίζονται παρακάτω: 
 
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε τη βάση τους 

Τα προκατασκευασµένα κράσπεδα θα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 m. 
µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη 
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους. Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από 
τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m. Θα 
στερεώνονται  µε κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20 m από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, και θα εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15. Οι αρµοί θα 
αρµολογούνται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m

3
 άµµου.   

 
Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων, κλπ. 
Οι πλακοστρώσεις θα εκτελεσθούν µε αντιολισθηρές τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας 
Ι) πάχους 5 cm., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 cm. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων 
τσιµεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 m. (ή οποιωνδήποτε άλλων διαστάσεων ή/και σχήµατος, ανάλογα µε την 
επιφάνεια που θα πλακοστρωθεί), οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. 
∆.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 
87. 
Θα χρησιµοποιηθεί ασβεστοτσιµεντοκονίαµα έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 cm. αποτελούµενο από ένα 
µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m

3
, η αρµολόγηση δε θα γίνει µε 

τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m
3
 µαρµαροκονίας.  

 
Υπόβαση (ΠΤΠ Ο-150) 
Η στρώση υπόβασης των οδοστρωµάτων θα γίνει µε θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, και σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150.   
 
Βάση (ΠΤΠ Ο-155) 
Η στρώση βάσης των οδοστρωµάτων θα γίνει µε θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου 
της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της 




