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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών αφορά τους τεχνικούς
συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν
την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον
προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με
τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» στο Λεωνίδιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας.
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές
και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και
παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν
επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 1

Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά
ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν.
Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι:
• Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και
επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των
συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια.
• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα
και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση
των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε
επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης,
και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους
αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των
εργασιών.
Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων
εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες
εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο
έργο, ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που
απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν
κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη,
οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται
αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.
Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου,
αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση
και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα 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 Διευθύνουσα 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, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο παρών έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012
(ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική
εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
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Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των
Δομικών Έργων.
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και
Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε
ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων
Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο
αυτό, περιέχονται στον παρακάτω πίνακα.
Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2, της με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012
(ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221/Β΄/30.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος τεύχους.
Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες
με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την
ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.
01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

01-01

Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες
σκυροδέτησης

1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

8

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Ικριώματα

02

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α
ΦΕΚ
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α/α
ΦΕΚ

02-01

Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης
χωματουργικών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού
υλικού

02-02 κλπ

Εκσκαφές

16

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

17

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

03

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

03-02

Τοιχοδομές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00

Λιθόκτιστοι τοίχοι

03-03

Επιχρίσματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00

Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου

03-06

Μονώσεις

39

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

40

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03

Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών

41

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους
κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά
οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

03-07

Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές

42

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐01‐01

Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

44

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐02‐00

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές
και εξωτερικές

45

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐03‐00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

50

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐10‐01

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

03-08

Κουφώματα -υαλουργικά

14

α/α
ΦΕΚ
28

30
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54

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐02‐00

Σιδηρά κουφώματα

57

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐07‐01

Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

58

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐07‐02

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

03-09

Ξυλουργικές Εργασίες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

03-10

Χρωματισμοί

62

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

63

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

64

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός
σιδηρών επιφανειών

65

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

14

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α/α
ΦΕΚ

14-01

Κατασκευές από σκυρόδεμα

409

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01

Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από
σκυρόδεμα

14-02

Φέρουσες Τοιχοποιίες

415

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

416

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02

Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας

417

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03

Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας

418

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

419

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία
χειρός

426

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με
μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος

61
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427

439

440

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με
αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος

15

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

15-03

Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί
εδάφους

15-04

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και
προστασίας του
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσειςκαθαιρέσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις
κατεδαφίσεις ‐ καθαιρέσεις

3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1

Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες /
μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν
καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς /
προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα
εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως
«Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών
αυτών.

3.2

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές
εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για
τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.
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γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί
Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O).

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

4.1

Ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία όλες τις
εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν
την εκτέλεση της κάθε εργασίας.

4.2

Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του
έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από
την εφαρμογή τους.

5.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφερομένων
κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα
επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή
και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου.

6.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

6.1

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της
εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά
είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής
στο οποίο θα αναγράφεται:
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά
κλπ)
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Η θέση λήψης
5. Η θέση απόθεσης
6. Η ώρα φόρτωσης
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης
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8. Το καθαρό βάρος, και
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ
6.2

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον
ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

6.3

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω
δελτίο ζύγισής του.

6.4

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν
στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ).
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της
Υπηρεσίας.

6.5

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.

7.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.1.

ΥΛΙΚΑ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι
"πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή
εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της
αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον
σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και
στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το
σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.
Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες
κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.
Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία.
Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από
οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση
από την Υπηρεσία αν είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το
Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης.
Τα παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους
που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα προσκομισθούν και
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θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων
εγκριθέντων δειγμάτων.
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 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, αποτελεί βασική
υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με έγγραφα πιστοποίησης από ημεδαπά ή
αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα
αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη
χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η
ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να
ενσωματωθούν στο έργο
Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται
τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι
η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του
αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή μηχανήματα τουλάχιστον
παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών
ή καλύτερων.
7.2.

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.
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7.3.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

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 Δημοσίων Έργων
(Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα
από το Δημόσιο 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 τους, 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 έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση
ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την
διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών.

8.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.1.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΧΑΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ
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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. 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.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παρακάτω νομικών κειμένων, που είναι
σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική.
• Π.Δ. 1073/16-9-81 ΄΄Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις
εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού
Μηχανικού΄΄.
• Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080//732/96 <<Ενσωμάτωση των διατάξεων της
οδηγίας 92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή
υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες΄΄ στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β).
• ΄΄Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων΄΄ (ΦΕΚ 59Β/11.6.65). και
(ΦΕΚ 293Β/11.5.63) κλπ.
• Π.Δ. 305/96 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ212Α/29-8-96), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 130159/7-5-97
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ.
Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λογω Π.Δ.
• Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ : 221/Α/94 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ.
8.2.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής :
• Προστατευτική ενδυμασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95
• Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94
• Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95
• Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95
Επίσης θα ισχύουν :
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• Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
• Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και
την οσφυική χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ
Για την διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με
αντιολισθηρή επιφάνεια στην περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές
εργασίες. Οι διάδρομοι θα πρέπει να προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως
μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια, εργασίες διάνοιξης.
Για την διαρρύθμιση των μηχανών και λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που
πιθανολογείται η ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας
94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα
προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.Δ. 42/2003
(ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) ΄΄Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση προστασίας
και της ασφαλείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από
εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για
την Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει).
Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική
πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρμόζονται:
• Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.
307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
• Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄΄ και οι τροποποιήσεις του
με τα Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003).
• Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99). Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων
οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά
την διάρκεια της εργασίας τους σε με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της
Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93).
• Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς
παράγοντες.
• Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α).
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
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EΛΑΦΡΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
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:
8.3.

Σταθερά χωρίσματα γυψοσανίδας
Πριν από την έναρξη της εργασίας θα υποβληθούν γενικά σχέδια, ειδικά σχέδια
λεπτομερειών, κατάλογος υλικών και ειδικών τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούν ως σύστημα
για την κατασκευή των τοίχων αυτών.
Ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει δείγμα εργασίας κατασκευάζοντας ένα πλήρη
διαχωριστικό τοίχο, με τα εγκεκριμένα υλικά σε χώρους που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Στο
δείγμα θα περιλαμβάνεται και κούφωμα.
Οι εργασίες κατασκευής των ελαφρών διαχωριστικών τοίχων θα εκτελεσθούν μετά
την κατασκευή των υποστρωμάτων των δαπέδων ή και αυτών ακόμη των δαπέδων σε ειδικές
περιπτώσεις, καθώς και των επιχρισμάτων των οροφών και των τοίχων ή των ψευδοροφών
σε ειδικές περιπτώσεις.
Θα προηγηθεί πλήρης χάραξη, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις
προδιαγραφές της σχετικής παραγράφου των Γενικών Όρων, της θέσης των τοίχων, των
εσωτερικών κουφωμάτων και των πάσης φύσεως μεγάλης διατομής αγωγών (μεγάλης
διατομής αγωγός χαρακτηρίζεται κάθε αγωγός με διάσταση διαμέτρου μεγαλύτερη από εκείνη
του πάχους του τοίχου).

8.3.1.

Τοποθέτηση
Ο εσωτερικός μεταλλικός σκελετός των ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδων
αποτελείται βασικά από στρωτήρες, ορθοστάτες και ειδικά υλικά.
Αρχικά στρώνονται οι στρωτήρες που τοποθετούνται πάνω σε αυτοκόλλητη ταινία
αφρώδους ελαστικού με κλειστές κυψέλες και στερεώνονται με βίδες και πλαστικά βύσματα,
ανά αποστάσεις το πολύ 0,60 m, στο πάτωμα και στην οροφή. Ακολουθεί η τοποθέτηση των
διατομών του σκελετού σε επαφή με τα λοιπά οικοδομικά στοιχεία (πλευρικά κατακόρυφα
στοιχεία κ.λπ.). Θα ληφθούν υπόψη όλες οι παραμορφώσεις από βέλη κάμψεως, καθιζήσεις
κ.λπ. της φέρουσας κατασκευής.
Ακολουθεί η τοποθέτηση των ορθοστατών ανά 0,60 m, σε περίπτωση γυψοσανίδων
ή 0,40 m σε περίπτωση τσιμεντοσανίδων με το άνοιγμά τους προς μία κατεύθυνση και των
ενισχύσεων στα ανοίγματα κουφωμάτων και μεγάλων αγωγών και εγκαθίστανται οι αγωγοί.
Οι ακραίοι ορθοστάτες πρέπει πάντα να στερεώνονται στους τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία
που εφάπτονται.
Στη συνέχεια, τοποθετούνται όρθιες οι γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες της μιας
πλευράς. Οι οριζόντιοι αρμοί πρέπει να μετατίθενται. Στην περίπτωση μονής επίστρωσης
επιβάλλεται ο οριζόντιος αρμός να ενισχύεται εσωτερικά από ορθοστάτη κοινής στερέωσης
των γειτνιαζουσών γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων. Οι αποστάσεις στήριξης για βίδες είναι
25 cm. Στην περίπτωση διπλής επίστρωσης η απόσταση βιδώματος της πρώτης αυξάνεται
σε 3x25=75 cm. Δεν επιτρέπεται να γίνεται ένωση γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων (αρμοί)
σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσωμα πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων ή
τσιμεντοσανίδων πρέπει να γίνεται πάντα στον μεσαίο ορθοστάτη πάνω από το υπέρθυρο.
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Σε περίπτωση τοποθέτησης διπλών γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων να ληφθεί πρόνοια
ώστε οι αρμοί κάθε στρώσης να μην συμπίπτουν και να να ελαχιστοποιούνται οι αρμοί της
εξωτερικής στρώσης.
Αρμολόγημα και στοκάρισμα των αρμών μεταξύ γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων
και μεταξύ γυψοσανίδων και γειτονικών κατασκευών αμέσως μετά την οριστική τοποθέτηση
κάθε εξωτερικής τουλάχιστον στρώσης. Το αρμολόγημα θα γίνει με όλα τα διατιθέμενα υλικά
και την ενισχυτική ταινία.
Διαχωριστικοί τοίχοι που συμπίπτουν κατά μήκος με αρμούς διαστολής του κτιρίου
κατασκευάζονται με διπλό σκελετό και περιλαμβάνουν τον αρμό διαστολής στο πλάτος τους.
Διαχωριστικοί τοίχοι εγκάρσιοι σε αρμούς διαστολής του κτιρίου διακόπτονται με αρμό
κατάλληλης διαμόρφωσης.
Ακμές, ελεύθερα άκρα και αρμοί διαμορφώνονται με ειδικά τεμάχια που προβλέπει ο
κατασκευαστής.
Οι διαχωριστικοί τοίχοι θα τοποθετηθούν είτε από το πάτωμα μέχρι την οροφή, είτε
από το τελικό δάπεδο μέχρι την ψευδοροφή με τους κατάλληλους τρόπους στερέωσης, εκτός
εάν αποτελούν όριο πυροδιαμερίσματος οπότε το διαχωριστικό υποχρεωτικά συνεχίζει και
μέσα το διάκενο της ψευδοροφής.
Η ηχομονωτική ικανότητα των διαχωριστικών τοίχων θα είναι από 45 μέχρι 50db
ανάλογα με το πάχος του τοίχου.
Άλλες συστάσεις
Ευθείς τοίχοι (χωρίς διασταυρώσεις), μεγαλύτεροι των 8,00 m μήκους, θα
ενισχύονται με διπλούς ορθοστάτες ανά 3,60 m.
Ευθείς τοίχοι, μεγαλύτεροι των 12,00 m μήκους, θα διακόπτονται με αρμό διαστολής
που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος των
διαχωριστικών τοίχων και τα ειδικά τεμάχια.
Σε περίπτωση απαίτησης μεγαλύτερης αντοχής θα ενισχύονται οι ορθοστάτες (π.χ.,
τοποθετούνται διπλοί) και θα αποφεύγεται η πύκνωσή τους.
Σε συνδέσεις υπό γωνία θα τοποθετείται πάντοτε ορθοστάτης αντίστοιχης γωνίας
πίσω από τις γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, έτσι ώστε να τις συνδέει μεταξύ τους.
Σε κουφώματα και άλλα μεγάλα ανοίγματα θα τοποθετείται περιμετρικά σκελετός
από διπλούς ορθοστάτες ή από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους τουλάχιστον 2 mm,
διατομής U, από το πάτωμα μέχρι την οροφή και θα σφραγίζονται οι αρμοί με κατάλληλη
ταινία απορρόφησης κραδασμών ώστε να αποκαθίσταται στεγανότης μεταξύ των χώρων.
Οι μεταλλικές κάσες των κουφωμάτων θα γεμίζουν με κατάλληλο βαρύ υλικό.
Θα τοποθετούνται ενισχύσεις στα σημεία ανάρτησης:
• ελαφρών συσκευών (π.χ. βάνες κ.λπ. εξαρτήματα διανομής αερίων), από
γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα 0,8 mm πλάτους τουλάχιστον 300 mm
μεταξύ ορθοστατών,
• βαρύτερων συσκευών, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 1 mm και πλάτους
τουλάχιστον 300 mm μεταξύ ορθοστατών,
• πολύ βαρειών συσκευών, όπως είδη υγιεινής κ.λπ., από μεταλλικό σκελετό με
σιδηρογωνιές και κατάλληλες υποδοχές ανάρτησης, χρωματισμένο με αντισκωριακό
ή ψυχρό γαλβάνισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 14

Τα φρεάτια διέλευσης αγωγών, εφ' όσον καλύπτονται με γυψοσανίδες, θα
μορφώνονται με διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες και θα αρμολογούνται κανονικά. Όταν η
προς το φρέαρ παρειά του διαχωριστικού τοιχώματος είναι δύσκολο να συναρμολογηθεί στη
θέση της, θα προκατασκευάζεται σε παρακείμενη θέση και θα ανεγείρεται τελειωμένη στην
προβλεπόμενη θέση.
Προφυλάξεις
Οι γυψοσανίδες θα προστατεύονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής από νερό και
υπερβολική υγρασία.
Το στοκάρισμα και η επεξεργασία των αρμών θα αποφεύγεται όταν επικρατούν
θερμοκρασίες κάτω από +5οC ή πολύ ξερός καιρός.
Πριν από την τοποθέτηση ταπετσαρίας ή πλακιδίων θα γίνεται επάλειψη των
επιφανειών των γυψοσανίδων με σκληρυντικό βερνίκι ή άλλο υλικό, όπως συνιστά o
κατασκευαστής των γυψοσανίδων.
Σπασμένες, ρηγματωμένες, "φουσκωμένες" και γενικά αλλοιωμένες γυψοσανίδες δεν
θα γίνονται δεκτές.
Ειδικές κατασκευές
Επένδυση οικοδομικών στοιχείων με γυψοσανίδες.
Διαχωριστικοί τοίχοι από οπτοπλινθοδομές ή άλλα οικοδομικά στοιχεία (τοιχώματα,
υποστυλώματα κ.λπ.) μπορούν να επενδυθούν με γυψοσανίδες για λόγους πυροπροστασίας,
ηχομόνωσης, ακουστικής ομοιομορφίας της κατασκευής κ.λπ. με υλικά, πρότυπα και γενικά
τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού και επιπροσθέτως τα ακόλουθα :
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επένδυση με κολλητές γυψοσανίδες. Όλες οι επενδύσεις
θα κατασκευάζονται επί σκελετού από στρωτήρες και ορθοστάτες.
Απαγορεύεται χρήση γυψοσανίδων πάχους μικρότερου των 12,5 mm.
Θα τοποθετούνται πρόσθετα γωνιακά στηρίγματα από γαλβανισμένο
χαλυβδοέλασμα πάχους 0,8 mm, διατομής 30x50 mm ανάλογα με το ύψος του ορθοστάτη και
τουλάχιστον ένα ανά ορθοστάτη.
Ο σκελετός θα τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από το επενδυόμενο
οικοδομικό στοιχείο.
Τα πάχη του μονωτικού υλικού θα επιλέγονται έτσι ώστε μία τουλάχιστον στρώση
του να είναι δυνατή μεταξύ σκελετού και επενδυόμενου οικοδομικού στοιχείου και συνολικά
τόση όση απαιτείται για την προστασία του χώρου ή του οικοδομικού στοιχείου.
Όλες οι οπές για εγκαταστάσεις που σχηματίζονται διά μέσου πυράντοχων
διαχωριστικών και/ή αεροστεγών διαχωριστικών τοίχων θα γεμίσουν με πυρίμαχο αφρό και
διογκούμενες μαστίχες.
Οι τοίχοι πυροδιαμερισμάτων θα κατασκευασθούν με πυράντοχες διπλές
γυψοσανίδες και θα έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά. Θα καλύπτουν ολόκληρο το ύψος
του ορόφου και θα σφραγισθούν με διογκούμενη μαστίχα στο δάπεδο και την οροφή.
Ανοχές
Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισμάτων καθορίζεται ανοχή 2 mm σε πήχυ
4,00 m που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.
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Για την κατακορυφότητα ± 2 mm από το νήμα της στάθμης σε ύψος 3,00 m.
Για την ορθή γωνία (σε κάτοψη) καθορίζεται διαφορά μήκους διαγώνιων σε
ορθογώνιο χώρο 4,00x4,00 m, 2 cm και μέγιστη απόκλιση γωνίας 2 mm σε μήκος τοίχους
2,00 m ή 4 mm σε τοίχο 4,00 m.
Δοκίμια - Έλεγχοι
Θα υποβληθούν δείγματα 200x300 mm από κάθε τύπο γυψοσανίδας και
ορυκτοβάμβακα. Δείγματα μήκους 300 mm από κάθε διατομή τou σκελετού, των ενισχύσεων
και των ταινιών και από ένα τεμάχιο από τα άλλα υλικά και μικροϋλικά που θα
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του τοίχου. Τα δείγματα αυτά θα συνοδεύονται από όλα τα
πιστοποιητικά ελέγχου αντοχής και λοιπών ιδιοτήτων και ποιότητας των υλικών και από κάθε
διαθέσιμη τεχνική πληροφορία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.
8.4

ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γενικά
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο με φέρουσα ξύλινη κατασκευή θα
ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς (ΕΝ) κανονισμούς και πρότυπα ή τους
αντίστοιχους εθνικούς (ΟIΝ, NFP, BS) που θα δηλωθούν εκ των προτέρων στον εργοδότη
και θα του παραδοθούν αντίτυπα τους εις διπλούν. Η μελέτη και η εκτέλεση τους θα γίνει με
βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς αυτούς. Δηλαδή οι ιδιότητες, τα επιτρεπόμενα
φορτία. οι τρόποι υπολογισμού, η αντοχή στην φωτιά. οι τρόποι κατασκευής, οι τρόποι
προστασίας και εμποτισμού κ.λ.π. θα προκύπτουν και θα τεκμηριώνονται από αυτά. Η
δειγματοληψία κι οι έλεγχοι επί τόπου και στο εργαστήριο θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πιο
πάνω πρότυπα με δοκίμια από δειγματοληψία στο έργο που θα παρέχει ο ανάδοχος στον
τόπο των δοκιμών χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους.
8.4.1.

8.4.2.

Γενικές οδηγίες κατασκευής
Προετοιμασία - Προεργασίες
• Τα μεγέθη των διατομών, οι τρόποι και τα υλικά σύνδεσης και τα ειδικά τεμάχια
(δοκοθήκες, πείροι, δακτύλιοι κ.λ.π.) θα προκύψουν από στατικό υπολογισμό.
• Θα υποβληθούν για έγκριση τα στοιχεία του κατασκευαστή των ξύλινων κατασκευών
και εφ' όσον χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες κατασκευές στο έργο, σχέδια όπου θα
φαίνεται η μορφή και οι διαστάσεις τους, τα υλικά κατασκευής και τελειώματος, τα
εξαρτήματα, ο τρόπος λειτουργίας τους, και ο εξοπλισμός τους
και τέλος
παραπομπές σε κατασκευαστικά σχέδια ή άλλα ενημερωτικά έντυπα του
κατασκευαστή ώστε να αποδεικνύεται η πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις του
εργοδότη και στις προδιαγραφές. Η παραγγελία, κατασκευή και προσκόμιση στο
έργο θα γίνουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους.
• Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία που θα
διαθέτουν όλο το απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό κατάλληλο για την επεξεργασία
των ξύλων. Γενικά οι ξύλινες κατασκευές θα συντίθεται στα εργαστήρια του
κατασκευαστή και θα εκτελούνται επί τόπου μόνο οι εργασίες για την στήριξη και
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ενσωμάτωσή τους στο έργο. Κατά την κατασκευή και την τοποθέτηση θα
ακολουθηθούν πιστά τα σχέδια της μελέτης (διατομές, ξυλοσυνδέσεις κ.λ.π.).
• Πριν από την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών θα ελέγχεται η περιεχόμενη στα ξύλα
υγρασία το ποσοστό της οποίας θα είναι 13% ± 2%. Τα ξύλα που θα
χρησιμοποιηθούν θα διαλεχτούν έτσι ώστε να μην έχουν ελαττώματα και
στρεβλώσεις σε όλο το μήκος που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης κατά την προσκόμιση
και πριν την ενσωμάτωση ξύλινων κατασκευών θα ελέγχεται η περιεχόμενη στις
κατασκευές υγρασία το ποσοστό της οποίας επίσης θα είναι 13% ± 2%.
• Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα παίρνονται επί
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις και να
αποφεύγονται παραμορφώσεις και ανάπτυξη μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του κτιρίου.

•

•

•

•
•

•
•

Κατεργασία – Συνδέσεις
Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα κλπ. θα γίνεται με τα κατάλληλα
εργαλεία ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στην μελέτη
καθαρές και χωρίς ελαττώματα. Οπές, τορμοί, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα
γίνονται με μηχανικά μέσα με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόμενα μέρη να
εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που
ενσωματώνονται να περνούν ακριβώς και κάθετα στις επιφάνειες.
Στα σημεία των ξυλοσυνδέσεων τα ξύλα δεν θα έχουν κανένα φυσικό ελάττωμα. Οι
ξυλοσυνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στην μελέτη.
Όπου δεν περιγράφονται θα κατασκευάζονται έτσι ώστε τα συνδεόμενα μέρη να
συσφίγγονται από την επίδραση των φορτίων, να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από
τυχόν χρησιμοποιούμενη κόλλα, να εξασφαλίζουν κινητικότητα όπου απαιτείται και
τα συνδεόμενα μέρη να έχουν πλήρη επαφή, ώστε να φαίνεται μόνον μία λεπτή
γραμμή. Οι αρμοί σε κατασκευές εκτεθειμένες σε υγρασία να αποκλείουν τυχόν
εισχώρησή της.
Οι κόλλες θα είναι ειδικές ώστε να αντέχουν σε εξωτερικές επιδράσεις και θα
επαλείφονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και δεν θα παρουσιάζονται
ξεχειλίσματα , νερά, κυματισμοί ή άλλες ανωμαλίες.
Όλες οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης έδρασης και λειτουργίας (πλάκες
με ακίδες) θα είναι μη οξειδούμενα.
Μεγάλες ξύλινες κατασκευές πρέπει να έχουν αρμούς συναρμολόγησης για την
εύκολη μεταφορά και το χειρισμό τους στο εργοτάξιο. Όπου από την μελέτη δεν
προβλέπονται τέτοιοι θα κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή με την έγκριση του
επιβλέποντα σε σημεία που να μην επηρεάζουν την συνέχεια και αντοχή της
κατασκευής και θα είναι κατά το δυνατόν αφανείς.
Όλα τα σύνθετα άκρα (σόκορα-τομές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου που είναι
εκτεθειμένα θα καλύπτονται με κατάλληλα καλύμματα.
Όλες οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι ομαλές και δεν θα
παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από γυαλοχαρτάρισμα, λεκέδες, λειψάδες κ.λ.π.)
που μπορεί να παραβλάψει την εμφάνισή τους μετά την εφαρμογή του τελειώματος.
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•

•

•

•
•

•

•

Τοποθέτηση
Κατά την τοποθέτηση οι κατασκευές θα στερεώνονται σταθερά ώστε να αντέχουν
όλα τα φορτία. Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και
αντηρρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες
κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα
που προδιαγράφονται για το έργο. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται ειδική
μεταλλική έδραση γαλβανισμένη εν θερμώ.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δεν θα βιδώνονται απ' ευθείας αλλά θα τρυπώνται
προηγουμένως. Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δεν θα
διευρύνονται οι οπές πέρα από το επιτρεπόμενο μέγεθος. Η χρησιμοποίηση
καρφιών για συνδεσμολογία φερουσών διατομών ξύλινου σκελετού δεν θα επιτραπεί
Θα χρησιμοποιούνται είτε:
Ειδικές μεταλλικές πλάκες με ακίδες οι οποίες τοποθετούνται εκατέρωθεν των
στοιχείων με ειδικές συσκευές πρεσσαρίσματος,
Κοχλιοφόροι ήλοι (καρόβιδες γαλβανισμένες) στην περίπτωση όπου η
συνδεσμολογία γίνεται μεταξύ ενός στοιχείου τοποθετούμενου ανάμεσα σ' άλλα δύο
(περίπτωση αμείβοντος αποτελούμενου από δύο παράλληλες διατομές ανάμεσα στις
οποίες τοποθετούνται τα διαγώνια ή οι ορθοστάτες από απλή διατομή).
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και
αλφαδιαστούν στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, προστατευτούν τα
αφανή τμήματα με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γίνει έλεγχος από τον
επιβλέποντα. Όπου απαιτούνται βοηθητικοί σκελετοί, ψευτόκασσες και άλλες
παρόμοιες κατασκευές αυτοί θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές αυτές.
Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα
και θα ενσωματώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση
των μεταλλικών στηριγμάτων.

Προστασία των ξύλων
• Όλα τα ξύλα των κατασκευών αφού διαμορφωθούν και πριν συναρμολογηθούν θα
προστατεύονται από προσβολές εντόμων και φυτικών παράσιτων, με εμποτισμό σε
κατάλληλα χημικά συντηρητικά ξύλου οι εκτεθειμένες στο ύπαιθρο κατασκευές και με
επάλειψη με βούρτσα μέχρι κορεσμού τους οι εσωτερικές κατασκευές. Τα
συντηριτικά θα είναι διαλυτά σε διαλύτες (white spirit), άοσμα και άχρωμα ή έγχρωμα
κατά περίπτωση.
• Ξύλα που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με το έδαφος ή να ενσωματωθούν σε
τοίχους θα εμποτίζονται με υδατοδιαλυτό CCA (χαλκός, χρώμιο, αρσενικό). Η
εφαρμογή συντηρητικών θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους και πάντοτε σε δεξαμενή ή σε κλίβανο με κενό για τα ξύλα σ'
επαφή με το έδαφος.
Συντήρηση καθαρισμός και επισκευή υπαρχουσών ξύλινων κατασκευών
• Οι κατασκευές που από την μελέτη καθορίζεται ότι θα διατηρηθούν στο έργο θα
ελέγχονται διεξοδικά και θα συντηρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα.
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• Κατασκευές που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν με ασφάλεια και χωρίς να
υποστούν ζημιές οι ίδιες και οι γειτονικές τους θα αποσυναρμολογούνται και θα
μεταφέρονται για καθαρισμό, συντήρηση και επισκευές σε κατάλληλα εξοπλισμένα
εργαστήρια. Διαφορετικά θα καθαρίζονται, θα συντηρούνται και θα επισκευάζονται
επί τόπου. Κατά τις εργασίες αυτές θα παίρνονται όλα τα μέτρα για την προστασία
των παρακείμενων κατασκευών.
• Ο καθαρισμός θα γίνεται με μηχανικά ( βούρτσα, ξύστρα κ.λ.π.) και χημικά μέσα
(διαλυτικά, διαβρωτικά, κάψιμο κ.λ.π.).
• Κατά τον ίδιο τρόπο θα ελέγχονται και θα καθαρίζονται τα στηρίγματα και οι βάσεις
τα υποστρώματα και οι λοιπές κατασκευές που αποκαλύπτονται.
• Εφόσον μετά τον καθαρισμό διαπιστωθεί ότι η κατασκευή έχει προσβληθεί από
έντομα ή άλλα παράσιτα, αυτή θα απολυμαίνεται με κατάλληλα απολυμαντικά.
• Ανάλογα της έκτασης της προσβολής και της θέσης του στοιχείου (από πλευράς
φέρουσας ικανότητας) θα πρέπει να εξετασθεί η αντικατάσταση του, εν όλω ή εν
μέρει. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η επί τόπου καταπολέμηση των
ξυλοφάγων εντόμων αυτή θα πρέπει να γίνει από ειδικευμένα συνεργεία που
διαθέτουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκή πιστοποιητικά εκτέλεσης
παρομοίων εργασιών. Τ α συνεργεία αυτά θα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν
πλήρη έκθεση από ειδικό βιολόγο ξύλου αναφορικά με τη μέθοδο που θα
χρησιμοποιήσουν και τα υλικά ανάλογα με το είδος του ξυλοφάγου εντόμου.
Ανάλογη αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση προσβολής ξύλων από
μύκητες. Στην περίπτωση παρουσίας ξυλοφάγων τερμιτών (λευκά τυφλά μερμήγκια)
θα πρέπει να εξετασθεί και ο περίγυρος των ξύλων από πλευράς υγρασίας όπως
επίσης και η ύπαρξη των τερμιτών στο έδαφος του περιβάλλοντος χώρου.
• Κατά τα λοιπά οι εργασίες επισκευών θα εκτελούνται σύμφωνα με όσα αναφέρονται
πιο πάνω.
• Συντηρημένες και επισκευασμένες ξύλινες κατασκευές θα επανατοποθετούνται
μόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί και επισκευασθεί όλες οι βάσεις, τα υποστρώματα και
οι λοιπές κατασκευές που αποκαλύπτονται και έχουν αρθεί τα ζημιογόνα για αυτές
αίτια, είτε αυτά συνδέονται άμεσα με αυτές είτε έμμεσα.
Προφυλάξεις
Κατά την προσκόμιση στο έργο, τις μεταφορές και την αποθήκευση θα λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να:
• διατηρηθούν απαραμόρφωτες, να μην στρεβλώσουν και κατά οποιοδήποτε τρόπο
να μην υποστούν ζημιές καθώς επίσης να μην αυξηθεί το ποσοστό της περιεχόμενης
στα ξύλα υγρασίας.
• Μετά την τοποθέτηση τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και
προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν καθαρές για να δεχθούν πιθανή παραπέρα
επεξεργασία και διακόσμησή τους.
• Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή θα
αντικαθίστανται εάν μετά την επισκευή δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής,
θερμομόνωσης, ακουστικής, τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας όπως ορίζονται στη
σύμβαση αυτή.
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Ανοχές
Τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις ανοχές των κατασκευαστών τους.
Κατασκευές
εκτελούμενες
επί
τόπου,
συναρμολογήσεις,
τοποθετήσεις,
ευθυγραμμίσεις κλπ.. κατακόρυφα και οριζόντια 2 mm ελεγχόμενες με 4μετρο κανόνα.
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.
8.5.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γενικά
Όλες οι σιδηρουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και
όλους τους κανόνες της τέχνης, σύμφωνα προς τις περιγραφές και τα χορηγούμενα σχέδια
λεπτομερειών, προς τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα.
Καμιά σιδηρουργική εργασία δεν θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος εάν δε ζητήσει προηγουμένως
και λάβει έγκαιρα από την Επίβλεψη τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την κατασκευή σε τρόπο που να επιβάλλεται
τροποποίηση σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή τυπικές τομές, οφείλει ο Ανάδοχος να
συντάξει και υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών.
Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως
εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες και μόνο η τελική συναρμολόγηση
να γίνει επί τόπου. Στο συμφωνητικό ανάθεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο στον
κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται ρητός όρος που θα επιτρέπει, σ’ οποιαδήποτε
ημέρα και ώρα την επίσκεψη του Επιβλέποντα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και την
παροχή από τον κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας προς αυτόν.
8.5.1.

Κατασκευή - Συναρμολόγηση
Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους, εάν δεν παρουσιάζονται
διαφορετικά στα σχέδια, θα γίνονται με συγκόλληση η οποία θα καθορίζεται από την
Επίβλεψη ανάλογα με το είδος της κατασκευής, της επιθυμητής αντοχής και της εμφάνισής
της. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παρουσιασθεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση
μεταλλικών συνδέσμων, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες συνδέσεις θα είναι αφανείς.
Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης. Θα παίρνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα συγκολλούμενα τμήματα να
μην προκαλούν αλλοίωση των ουσιαστικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων
τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα τροχίζονται με προσοχή σε τρόπο
ώστε οι συγκολλούμενες επιφάνειες να είναι συνεχείς, κανονικές και να μη παρουσιάζουν
ούτε τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση.
Ο Επιβλέπων θα ελέγχει συνεχώς την ποιότητα των ηλεκτροσυγκολήσεων εν
ανάγκη και με ακτινογραφίες σύμφωνα με τα DIN 54109, 54111. Οι συγκολλήσεις μελών με
κρίσιμη σημασία (π.χ. κόμβοι πλαισίων) πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το DIN 54111. Σε
περίπτωση ελαττώματος πρέπει να επιδιορθώνεται σύμφωνα με το DIN 4100 και με ευθύνη
του Αναδόχου και έλεγχο του Επιβλέποντα.
Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με
ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν θα
γίνονται δεκτά αν τα μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο διατομών επαρκούν για το μήκος
της υπόψη κατασκευής έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια.
8.5.2.
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Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές
χωρίς διακύμανση της αντοχής των ενούμενων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα
κατασκευαζόμενων τμημάτων στα προβλεπόμενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές
συγκολλήσεις, αποφυγή παραμορφώσεων των μεταλλικών κατασκευών και δημιουργία
μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων
κατασκευών του κτιρίου.
Εσωτερικά και εξωτερικά όλα τα στοιχεία θα έχουν ενισχύσεις με λάμες στα σημεία
όπου πρόκειται να βιδωθούν άλλα μεταλλικά στοιχεία. Απαγορεύεται το βίδωμα σε
στραντζαριστές κατασκευές χωρίς προηγούμενη ενίσχυση.
Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις
απαιτούμενες ανοχές. Ολοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν ομαλές επιφάνειες και όπου είναι
δυνατόν θα είναι φρεζαριστοί.
Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς, θα κατασκευάζονται
με τα αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και
κατασκευαστικά άρτια.
Στην περίπτωση σιδερένιων κατασκευών από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, οι
κατασκευαζόμενες διατομές θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια, οι δε επιφάνειες και
ακμές τους δεν θα παρουσιάζουν καμία ανωμαλία.
Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Επιβλέποντα και τα εγκεκριμένα σχέδια.
Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές
παρουσία του Επιβλέποντα.
Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το
γαλβανικό φαινόμενο, ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού ή άλλες
επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις, διαφορετικά θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα.
Οι πιο πάνω όροι κατασκευής των σιδηρουργικών εργασιών έχουν εφαρμογή και για
όλες τις ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, κιγκλιδώματα κ.λπ.
Τα τελειώματα (φινιρίσματα) καθε κατασκευής πρέπει να είναι επιμελημένα, έστω και
αν αυτό δεν έχει σημασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια, ή έστω και αν αφορούν
τμήματα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν με άλλες κατασκευές ώστε να μη
φαίνονται. Τα άκρα και οι ακμές των ελασμάτων και των λοιπών στοιχείων πρέπει να είναι
γωνιασμένα και τροχισμένα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζα, ακμές ανώμαλες λόγω
διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή με οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες.
Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδερένιων κατασκευών πρέπει να γίνεται με τρόπο
που να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση
κατά τη στήριξη.
Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδερένιων κατασκευών στα δομικά
τμήματα θα γίνουν με εκτονούμενα βύσματα ώστε να αποφεύγεται απόλυτα κάθε φθορά του
από οπλισμένο σκυρόδεμα σκελετού, άσχετα αν στα σχέδια λεπτομερειών εμφανίζονται
σιδερένια στηρίγματα.
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Προετοιμασία των επιφανειών - Βαφές
Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισμό, αντισκωριακή προστασία
και χρωματισμό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επόμενες παραγράφους.
Όταν απαιτηθεί από την Επίβλεψη ή αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ο χάλυβας
θα πρέπει να καθαρισθεί με αμμοβολή και θα ακολουθήσει μία στρώση αστάρι σε
εργοστασιακές συνθήκες.
Τα μεταλλικά στοιχεία που προβλέπεται να γαλβανισθούν θα γαλβανίζονται εν
θερμώ μετά την πλήρη κατασκευή τους. Το γαλβάνισμα θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ 1196 ή αντίστοιχο (DIN 50976, ASTM A-123, A-153, BS 729 κλπ.) με ελάχιστο πάχος
επικάλυψης 70 μm. Μετά το γαλβάνισμα απαγορεύεται η διάτρηση η oποία θα πρέπει να έχει
προβλεφθεί πριν από αυτό. Όταν συγκολλούνται ήδη γαλβανισμένα στοιχεία σε περιπτώσεις
που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, οι επιφάνειες που θίγονται θα γαλβανίζονται ξανά εν
ψυχρώ.
Όλα τα χαλύβδινα τεμάχια που δεν είναι γαλβανισμένα ή ψεκασμένα με
ψευδάργυρο, θα πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους,
πριν συναρμολογηθούν και ηλεκτροκολληθούν και μετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο..
Αστάρωμα θα γίνεται με εγκεκριμένο αστάρι χρωμικού ψευδαργύρου εκτός από τις
περιπτώσεις που το τελείωμα θα είναι μία εποξειδική ρητίνη, οπότε θα γίνει καθαρισμός με
αμμοβολή και θα εφαρμοσθούν δύο στρώσεις με εποξειδικό αστάρι.
Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυμμένος στην τελική φάση, εκτός από την
περίπτωση που θα είναι ενσωματωμένος σε σκυρόδεμα, θα πρέπει να προηγηθούν δύο
στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ηλεκτροστατική βαφή, αυτή θα γίνεται με
εποξειδική πούδρα και εποξειδικό χρώμα σε δύο στρώσεις, αφού προηγουμένως τα
μεταλλικά στοιχεία υποστούν την επεξεργασία της απολάδωσης, αποσκωρίασης και της
φωσφάτωσης, σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές.
Προστασία
Οι ηλεκτροστατικά βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με
αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφορετικού χρώματος που θα παρέχει προστατευτική επικάλυψη.
Για εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται με χαρτί.
Όλες οι άλλες τελειωμένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με τρόπο που
θα έχει εγκρίνει η Επίβλεψη.
Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο θα προσκομίζονται
χρωματισμένες με τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια και προστατευμένες όπως στην
προηγούμενη παράγραφο και θα τελειώνονται αφού ενσωματωθούν στο Έργο.
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζημιών στην εγκατεστημένη κατασκευή, θα πρέπει να
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις και να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες.
Πάντως η αφαίρεση των προστατευτικών επικαλύψεων θα γίνεται μετά από εντολή της
Επίβλεψης.
Ανοχές
Οι κατασκευές θα γίνονται με ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση
σύμφωνα με καθορισμένες ανοχές χωρίς να δημιουργούνται μόνιμες τάσεις.
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• Μέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές αποστάσεις μεταξύ αξόνων υποστυλωμάτων
μισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο).
• Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις στύλων και δοκών δεν επιτρέπεται.
• Μέγιστη απόκλιση ακμών στύλων από την κατακόρυφο και ακμών δοκών από την
οριζόντια μισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο).
• Κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να αφίσταται της θεωρητικής επιφάνειας
οποιασδήποτε κατασκευής περισσότερο των 3 mm.
• Ανοχές σε στάθμες χειρολισθήρων : 3 mm σε πήχυ 3 m που τοποθετείται
οπουδήποτε.
• Τοποθέτηση σιδερένιων κασών : Ανοχή στις διαστάσεις πλευρών ±1 cm, στις
διαστάσεις διατομών ± 1 mm, στο πάχος χαλυβδοελάσματος +02 mm.
• Επιπεδότητα σιδερένιων θυροφύλλων : Απόλυτα επίπεδα ελεγχόμενα με πήχυ που
τοποθετείται οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια.
• Απόκλιση από ορθές γωνίες : Σε κάσες και πλαίσια κουφωμάτων δεν επιτρέπεται
απόκλιση.
• Ανοχές σιδερένιων διατομών : Για διαστάσεις διατομών ± 1 mm, για πάχος
χαλυβδοελασμάτων, λαμαρινών και τοιχωμάτων κλειστών σωληνωτών και
στραντζαριστών διατομών +02 mm.
• Τοποθέτηση κουφωμάτων : Απόκλιση από το νήμα της στάθμης 2 mm. Διάκενο
ανοιγόμενων τμημάτων με δάπεδο αν δεν απαιτείται ελαστική διατομή σφράγισης, 3
mm. Διάκενο ανοιγόμενων ή αφαιρετών τμημάτων με σταθερά μέρη 1,5 mm
(σταθερό πλάτος διάκενου).
Δοκίμια - Έλεγχοι
Κατά την παραλαβή των σιδηρών στοιχείων θα γίνεται έλεγχος τόσο ως προς την
ποιότητα και αρτιότητα της κατασκευής, όσο και προς το εάν οι διαστάσεις των διατομών και
τα βάρη ανταποκρίνονται στα σχέδια της μελέτης και στις προδιαγραφές.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγματα όλων των υλικών για
έγκριση από την Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις κατασκευές όπως π.χ.
δείγμα ολόκληρου τυπικού κουφώματος πρόσοψης, δείγμα τυπικού πορτόφυλλου,
στραντζαριστή κάσα κ.λπ.
Οι σιδηρουργικές εργασίες θα κατασκευαθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δείγματα.
Κάθε σιδηρουργική εργασία ή τμήμα της θα εξετάζεται από την Έπίβλεψη κατά την
κατασκευή ή και κατά την προσκόμισή της στο εργοτάξιο, μόνον δε τότε μετά την προσωρινή
αποδοχή της θα μπορεί να τοποθετηθεί.
Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών
θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
• Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη ομαλότητας και καθαρότητας πριν
γαλβανιστεί ή ασταρωθεί.
• Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιμοποιούμενων υλικών επιφανειακής προστασίας
και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι αναποκρίνονται στις απαιτήσεις των
προδιαγραφών (για αντοχή, έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.).
• Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και ομαλής λειτουργίας.
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• Έλεγχος καταλληλότητας κλιματολογικών συνθηκών.
Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων που πρέπει να γίνονται με ελαφρά
διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση
(“χέρι”) κάλυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά.
Ειδικότερα για κάθε κατηγορία εργασιών ισχύουν τα κάτωθι:
8.5.3.

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 με
συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες).
Περιμετρικά των φύλλων επάνω στην κάσσα, θα τοποθετηθεί θερμοδιογκούμενο
υλικό πυροπροστατευτικής φραγής και καπνοστεγανότητας, παρόμοιο εκείνου που είναι
γνωστό με την επωνυμία PALUSOL.
Όπου προβλέπονται υαλοπίνακες (φεγγίτες) σε θύρες πυροπροστασίας αυτοί θα
έχουν προδιαγραφές ισοδύναμες ή καλύτερες του προϊόντος που είναι γνωστό με την
επωνυμία Schievano RE-60 wired glass, αντίστοιχου δείκτη πυροπροστασίας με αυτόν της
θύρας.
Οι θύρες θα φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης
(μεντεσέδες χαλύβδινους βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό
πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας
κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα
πανικού), που θα είναι σύμφωνα με προδιαγραφές ελληνικές ή ξένες κατονομαζόμενες, θα
προέρχονται δε από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο που προμηθεύει τις πόρτες και θα είναι
κατάλληλα για τη χρήση της θύρας.
Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας
Ο δείκτης πυραντίστασης του κουφώματος θα προκύπτει από πιστοποιητικό
επίσημου φορέα που θα προσκομίζεταi
Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Ελένη Παυλοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε
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