Έργο : ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ –
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ)

Προϋπολογισμός : 1 234 700.00 € (με ΦΠΑ)

Τεύχη Δημοπράτησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα συντάχθηκε από τη
Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του
ΟΑΚ ΑΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τμήμα Μελετών
ΟΑΚ ΑΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής
Υδραυλικών
Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μ. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

Με την αριθμ. πρωτ. 8725/18-09-2018 Απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
από EFSTRATIOS
MILIDAKIS
Ημερομηνία:
2019.01.17

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σελ. - 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7 2012. Για
τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά
περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους,
οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις
του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ( Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς
όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών
τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου.
Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ( ΕΤΕΠ ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής
ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, υπερισχύουν το τεχνικών προδιαγραφών που
περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος .
Αν διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική
Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας (20)
είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών , Διεύθυνση Διαχείρισης
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ειδικής επιστολής . Στην αντίθετη περίπτωση:
α . Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση
όλων των απαιτούμενων εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την
Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή ( αν
υπάρχει ) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο
Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων των συμβατικών τευχών, η σειρά ισχύος τους
ορίζεται από τη διακήρυξη του έργου.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται στην
τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως
διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Πεδίο εφαρμογής -Ορισμοί
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν
όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν
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παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της
παρούσας ΤΠ.

Ακολουθεί

πίνακας
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Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΠΡΣ Γ01

1

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ02

2

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

10-06-03-01

ΝΑΠΡΣ Δ01.1

3

Δένδρα, κατηγορίας Δ1

10-09-01-00

Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

ΝΑΠΡΣ Δ02.2

4

Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

10-09-01-00

Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

ΝΑΠΡΣ Ε01.1

5

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

10-05-01-00

Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων

ΝΑΠΡΣ Ε09.4

6

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

10-05-01-00

Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1

7

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41
έως 0,60 m

10-06-01-00

Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1

8

Άρδευση φυτών με βυτίο

10-06-02-01

Άρδευση φυτών

ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1

9

Λίπανση φυτών με τα χέρια

10-06-03-00

Χρήση λιπασμάτων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1

10

Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m

10-06-05-00

Φυτοπροστασία

ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1

11

Βοτάνισμα με τα χέρια

10-06-06-00

Καταπολέμηση ζιζανίων

ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1

12

Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

10-06-07-00

Καθαρισμός χώρων πρασίνου

ΝΑΠΡΣ Η07.9.6

13

Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE),
χωρητικότας 10 m3

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΝΑΥΔΡ 8.04.01

14

ΝΑΥΔΡ 11.13

15

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους
συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg
Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία
τοποθέτησης

05-05-06-00

Μόνιμη περίφραξη οδών

ΝΑΟΔΟ Ε04.1

16

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων

ΟΔΟ 504

17

Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP

ΝΟΔΟ 506

18

Εκσκαφέας (Ελαφρύς)

ΥΔΡ 560

19

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17 τόννων

ΝΑΟΔΟ Α16

20

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

ΝΑΟΙΚ 38.02

21

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΥΔΡ 9.10.03

22

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

01-01-01-00

01-01-03-00 *

Συντήρηση του σκυροδέματος

01-01-03-00

01-01-04-00 *

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-04-00

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-01-00 *
01-01-02-00

01-01-07-00
ΝΑΠΡΣ Η02.1.3

23

Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

08-06-02-01

ΝΑΠΡΣ Η02.1.6

24

Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm

08-06-02-01

ΝΑΟΙΚ 20.02

33

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

02-03-00-00

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.06.02

34

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m
για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και
τάφρων

ΝΑΟΔΟ Γ02.2

35

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

05-03-03-00 *

Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-03-00

ΝΑΟΔΟ Γ01.1

36

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

05-03-03-00 *

Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-03-00

ΝΑΟΙΚ 38.03

37

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.06

38

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

01-01-01-00 *

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

01-01-01-00

01-01-03-00 *

Συντήρηση του σκυροδέματος

01-01-03-00

01-01-04-00 *

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-04-00

01-01-05-00

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

01-01-02-00

01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.02

39

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί
κατηγορίας B500C.

01-02-01-00 *

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

01-02-01-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.03

40

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

01-01-01-00 *

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

01-01-01-00

01-01-03-00 *

Συντήρηση του σκυροδέματος

01-01-03-00

01-01-04-00 *

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-04-00

01-01-05-00

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

01-01-02-00

01-01-07-00
* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 32.01.05

41

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

01-01-01-00

01-01-03-00 *

Συντήρηση του σκυροδέματος

01-01-03-00

01-01-04-00 *

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-04-00

03-02-02-00 *

Οπτοπλινθοδομές

03-02-02-00

03-02-02-00 *

Οπτοπλινθοδομές

03-02-02-00

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί
τόπου
Λιθόκτιστοι τοίχοι

01-01-01-00 *
01-01-02-00

01-01-05-00
01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ 46.10.02

42

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί
τοίχοι)
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί
τοίχοι)
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά δρομικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 46.10.04

43

ΝΑΟΙΚ 49.01.01

44

ΝΑΟΙΚ 49.01.02

45

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά μπατικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 71.21

46

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 42.11.02

47

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου μιάς ορατής όψεως

03-02-01-00

ΝΑΟΙΚ 79.02

48

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΝΑΟΙΚ 73.33.02

52

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

03-07-02-00

Επενδύσεις
εξωτερικές

ΝΑΟΙΚ 73.11

53

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

03-07-03-00 *

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

03-07-03-00

ΝΑΟΙΚ 73.35

54

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 75.41.01

55

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο
λευκό,πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

03-07-03-00 *

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

03-07-03-00

ΝΑΟΙΚ 73.26.01

56

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή
έγχρωμα,15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων

03-07-02-00

Επενδύσεις
εξωτερικές

ΝΑΟΙΚ 75.31.01

57

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

03-07-03-00 *

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

03-07-03-00

ΝΑΟΙΚ 79.47

58

03-06-02-02 *

θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

03-06-02-02

ΝΑΟΙΚ 79.08

59

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΝΑΟΙΚ 72.23

60

Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα

με

με

κεραμικά

κεραμικά

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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πλακίδια,

πλακίδια,

εσωτερικές

εσωτερικές

και

και

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 77.81.01

ΝΑΟΙΚ 77.81.02

61

62

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

03-10-01-00

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

03-10-01-00

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.15

63

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.31

64

Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή
γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές,
πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ.
(Etch Primer)

03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ 77.55

65

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ 54.50

66

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα

03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 65.17.04

67

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο
άξονα

03-08-03-00 *

Κουφώματα Αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ 76.27.01

68

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

03-08-07-02

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

ΝΑΟΙΚ 64.01.02

69

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών,
συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 56.23

70

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

03-09-01-00

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΝΑΟΙΚ 56.24

71

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

03-09-01-00

ΝΑΟΔΟ Δ03

73

Ασφαλτική προεπάλειψη

05-03-11-01

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ08.1

74

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

05-03-11-04 *

Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς
κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

Αντισκωριακή
επιφανειών

Βοηθητικά άρθρα μελέτης
ΝΟΔΟ Μ\506.1

Εκσκαφείς Εκσκαφέας O & K 91 HP

ΝΟΔΟ Μ\506.2

Εκσκαφείς Εκσκαφέας O & K 114 HP

ΝΟΔΟ Μ\506.3

Εκσκαφείς Εκσκαφέας LIEBHERR A-902 100 HP

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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προστασία

και

χρωματισμός

σιδηρών

03-08-03-00

05-03-11-04

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Αρ.
Τιμ.

Κωδικός

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Βοηθητικά άρθρα μελέτης
ΝΟΔΟ Μ\506.4

Εκσκαφείς Εκσκαφέας LIEBHERR A-912 122 HP

Οι μελετητές

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Σελ. - 8
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ΓΕΝΙΚΑ - Γ.1

1.

ΓΕΝΙΚΑ (Γενικοί Όροι - Σχέδια Εφαρμογής - Επιμετρήσεις)
(1)

Γενικοί Όροι

1.1

Αντικείμενο του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των ειδικών
τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα, από τον Κύριο
του Έργου, λοιπά Τεύχη και Σχέδια της Μελέτης θα εκτελεσθεί το, εν λόγω, έργο.

1.2

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και
της Τεχνικής και βάσει των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

1.3

Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν γίνεται μνεία στις
Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός για την μελέτη
και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, Αντισεισμικός Κανονισμός, διατάξεις περί ασφαλείας στα
εργοτάξια, κ.λ.π. και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. Ισχύουν,
επίσης, και τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 11 του Π.Δ/τος 23/1984.

1.4

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας του τ. Υπουργείου Δημοσίων
Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση του 1964 και
που αναφέρονται ως Π.Τ.Π., συμπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

1.5

Σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων (και σχεδίων
προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO, τα γερμανικά
DIN και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον
δεν αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση
αυτών.

1.6

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με ορισμένο
πρότυπο Π.Τ.Π. ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά
στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων
των αντίστοιχων δοκιμών, που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές
στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών
στις αντίστοιχες τιμές μονάδος του Τιμολογίου.

1.7

Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό του
κειμένου Π.Τ.Π. ή άλλων προδιαγραφών, στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο
των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης.

1.8

Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή
όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Εργασίες, που εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα
στην μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, γίνονται, από τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την
κρίση της επίβλεψης, την ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του όλου έργου.

1.9

(2)

Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές
διατάξεις, περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.
Εφαρμογή οριστικής μελέτης στο έδαφος
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την οριστική μελέτη του
αντίστοιχου τμήματος των έργων.
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική
αναγνώριση του εδάφους. Εκτός από την επισήμανση των φανερών εμποδίων, ο Ανάδοχος
θα αναζητήσει και θα επισημάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και διαγράμματα, καθώς
και διενεργώντας ερευνητικές τομές, όλα τα αφανή εμπόδια και κυρίως όλα τα δίκτυα και
τεχνικά έργα (φρεάτια, κ.λ.π.) κοινής ωφέλειας (αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων, ύδρευσης, αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.).
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Ερευνητικές τομές θα γίνουν σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι υφίστανται δίκτυα κοινής
ωφελείας. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία και δαπάνη
προκύψει (ακόμα και ανακατασκευή τμημάτων του έργου) από την μη έγκαιρη επισήμανση των
εμποδίων. Τα στοιχεία των εμποδίων, που θα επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια
κατάλληλων κλιμάκων. Πάντως, καθορίζεται ότι θα γίνουν ερευνητικές τομές στις εξής θέσεις :
•

Σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι διασταυρώνονται τ α προς κατασκευή έργα με
υφιστάμενους, πάσης, φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας.

•

Σε όποιες άλλες θέσεις κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί μια πλήρης εικόνα των
υφιστάμενων εμποδίων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τα έργα της μελέτης, σύμφωνα με τα
στοιχεία της οριστικής μελέτης και όσα καθορίζονται, κατ’ αναλογία και περίπτωση, στην
παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 119 του Π.Δ/τος 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες
(σε κλίμακα 1:1000) και κατά μήκος τομές (σε κλίμακα 1:1000 / 1:100 μήκη / ύψη), σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον υπάρχουν προβλήματα ευκρίνειας στην απεικόνιση για περιορισμένα τμήματα των έργων,
η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη λεπτομερέστερων διαγραμμάτων (1:500,
1:200), σχεδίων λεπτομερειών και κατά πλάτος τομών σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:500, 1:200,
κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα
τελικά σχέδια εφαρμογής, προσαρμόζοντάς τα στα οριστικά
στοιχεία του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει προσπάθεια να μην
μεταβληθούν, όσο είναι δυνατόν οι στάθμες, που καθορίζει η μελέτη.
Εφόσον προκύψουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους
(υψόμετρα, αποστάσεις, κ.λ.π.) και των αντίστοιχων της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να ανασυντάξει την μελέτη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 217
και 218 του Π.Δ/τος 696/1974 και τις παραδοχές της μελέτης.
Για ευρύτερες τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από την παράγραφο 5, αριθμ. 19 του Ν.716/1977 και το άρθρο 30 του Π.Δ/τος
609/1985.
Η κατασκευή των έργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο θα
συνταχθεί και θα εγκριθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 32 του Π.Δ/τος 609/85, θα αρχίσει μόνο
μετά την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση, από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία, της, επί του εδάφους, εφαρμογής των χαράξεων και των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων της μελέτης.
Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγονωμετρικά και πολυγωνικά, χωροσταθμικές αφετηρίες,
κ.λ.π.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου,
σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,
καταστραφούν σταθερά σημεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει.
Ο Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και
διαβήματα, ώστε οι αρμόδιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας να μετακινήσουν στύλους, καλώδια,
σωλήνες, κ.λ.π.
Εφόσον η μετακίνηση είναι, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και μετά από
σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος
δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, εάν οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας καθυστερήσουν
να προβούν στις μετακινήσεις αυτές.
Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και
εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών, κ.λ.π. (πλην της
απαραίτητης μετακίνησης των αγωγών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο
και περιέχονται στις τιμές μονάδος εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών και στο ποσοστό
Γ.Ε. και Ο.Ε.

(3) Μηχανήµατα, συσκευές και υλικά
Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στα έργα θα είναι τα πλέον
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κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται. Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, και
τυποποιηµένα, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς ελληνικούς ή ξένους ή τους
κανονισµούς που αναφέρονται στις επί µέρους προδιαγραφές των υλικών ή εξοπλισµού.
3.1. ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού
Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του
επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή
τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του
όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων.
3.2. Αντίσταση σε Χηµική διάβρωση
Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε λυµατα θα είναι ανθεκτικά στην
τριβή και στις διαβρώσεις που προκαλούνται από αυτα και θα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους
χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στο φως ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3.3 Εκτέλεση εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας και εν γένει τα φινιρίσµατα θα είναι πρώτης ποιότητας και σύµφωνα µε τις
καλύτερες εφαρµοζόµενες πρακτικές.
(4) Εργαζόµενοι
Ο Εργολάβος θα διαθέτει όλο το ειδικευµένο και µη ειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται για την
περάτωση της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Η ποιότητα της εργασίας θα είναι ανωτάτου επιπέδου
για κάθε είδος εγκατάστασης και σύµφωνα µε τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές και µεθόδους.
Γενικά, ο Εργολάβος θα προσλάβει ειδικευµένους και ικανούς εργαζόµενους κατάλληλους για να
αναλάβουν το κάθε επί µέρους έργο.

(5)

Επιμετρήσεις
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 38 του Π.Δ/τος 609/85.
O τρόπος επιμέτρησης κάθε επιμέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του
Τιμολογίου και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριμένης μελέτης.
Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα
του Τιμολογίου ειδικοί όροι επιμέτρησης και πληρωμής, οι επιμετρήσεις των ποσοτήτων, που θα
εκτελεσθούν, θα γίνουν με βάση τις πραγματικές ποσότητες εργασιών, που θα έχουν εκτελεσθεί,
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή
εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Εργολάβο για επιπλέον ποσότητες εργασιών, που έχουν
προκύψει από την εκτέλεση εργασιών, με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερα από τα
προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή τις όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις
γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, έστω και αν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές
από τεχνική άποψη.

(6)

Τιμές μονάδος
Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρούσες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Περιλαμβάνονται, επίσης, και η αποζημίωση όλων των ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνται,
καθώς και η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού, που απαιτείται.
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(7) ∆ιαχειριση των υλικων από τον Αναδοχο
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παραλαβή , αποσυσκευασία, διαβάθµιση , απογραφικό έλεγχο,
σήµανση, μεταφορά και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο χειρισµό για όλα τα υλικά είτε τα
προμηθεύεται ο ίδιος είτε παρέχονται από την Υπηρεσία οπότε η παροχή και σήµανση των υλικών
θα πρέπει να γίνεται παρουσία του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. Όλες οι σωλήνες, σύνδεσμοι και
άλλα υλικά επί του εργοταξίου πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά απο τον Ανάδοχο. Κάθε ζηµιά,
ελάττωµα ή άλλο µμειονέκτημα που θα παρατηρείται θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο και θα
ελέγχεται από την Υπηρεσία. Τα ελαττωµατικά υλικά ή αυτά που έχουν υποστεί ζηµιές πρέπει να
αντικαθίστανται µε νέα ή επισκευασµένα υλικά , ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς
καµµία δική της δαπάνη. Τα υλικά θα πρέπει να µμεταφέρονται από τον ανάδοχο από την θέση
λήψης ή παραγωγής τους στα σηµεία παράδοσης ή αποθήκευσης και σε συνέχεια στα σηµεία
χρησιµοποίησής τους, όπου απαιτείται. Η φόρτωση, ανάρτηση, εκφόρτωση, στίβαξη και φύλαξη των
υλικών πρέπει να πραγματοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά τέτοιο
τρόπο , ώστε οι σωλήνες ή τα άλλα υλικά και η επενδυµένη ή βαµµένη επιφάνειά τους να είναι
επαρκώς προστατευµένη από βλάβες ή απώλειες κάθε στιγµή. Ο Ανάδοχος πρέπει να επισκευάσει
ή να αντικαταστήσει όλα τα υλικά που εφθάρησαν ή καταστράφησαν για οποιαδήποτε αιτία και να
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλες τις κατεστραμμένες επιφάνειες αδαπάνως για την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει τη φύλαξη όλων των υλικών αδαπάνως για την Υπηρεσία.
Όπου απαιτείται η φύλαξη µε προστασία απ’ο τα καιρικά φαινόµενα, όπως στην περίπτωση του
τσιµέντου , ο Ανάδοχος θα παρέχει τέτοια φύλαξη όσο είναι απαραίτητη για να διατηρεί τα υλικά
στην κατάσταση που ήταν όταν κατασκευάσθηκαν..
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2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ
2.1

Π.1 - ΑΛΛΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α) ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ
Ο εγκιβωτισμός και η επανεπίχωση αγωγών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

β) ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
1.
Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση των πάσης φύσεως επιχώσεων με θραυστό υλικό
λατομείου που θα γίνουν στα κενά των ορυγμάτων κάτω από το κατάστρωμα των οδών, ή εντός του
γηπέδου όπου θα ανεγερθεί ο Ναός, μετά την τοποθέτηση και τις δοκιμασίες αγωγών ανεξαρτήτως
διατομής αυτών με καταληκτική στάθμη επίχωσης 30 cm, από την τελική διαμορφωμένη στάθμη της
οδού, ή του διαμορφωμένου εδάφους.
2.
Υλικά επιχώσεως
2.1 Άνωθεν των σωλήνων που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα, θα χρησιμοποιείται εκλεκτό υλικό
από άμμο λατομείου. Κατά την επανεπίχωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το υλικό από τα προϊόντα
εκσκαφών εφ' όσον κριθεί κατάλληλο από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Η ζώνη του υλικού αυτού θα
καλύπτει την άνω γενέτειρα των αγωγών σε πάχος τουλάχιστον 0,30 μ. για τους πλαστικούς σωλήνες .
2.2
Πάνω από το υλικό της παραγ. 2.1 η επανεπίχωση θα αποτελείται από υλικό κατάλληλο για
υποβάσεις οδοστρωμάτων σύμφωνα με την Τ.Π 0150 του ΥΔΕ (το υλικό τούτο αναφέρεται στα σχέδια
και σε άλλα συμβατικά τεύχη ως υλικό 3Α), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
3. Εκτέλεση εργασιών
Όλα τα υλικά επίχωσης, θα τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους το
πολύ 25 εκ. , με κατάλληλη υγρασία ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συμπύκνωση. Το υλικό
εγκιβωτισμού των αγωγών (άμμος) θα διαστρώνεται συμμετρικά εκατέρωθεν, θα συμπυκνώνεται
πλευρικώς μέχρι αρνήσεως με εγκεκριμένα μέσα, και με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν
βλάβης στους αγωγούς.
Η υπερκείμενη ζώνη, με θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009 του ΥΔΕ, θα συμπυκνώνεται με
εγκεκριμένα μέσα ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης τουλάχιστον ίσος προς 90% της μεγίστης
εργαστηριακής κατά την τροπ. μέθοδο AASHO Τ180 D. Οι δύο τελικές επιφανειακές στρώσεις
πάχους 10 εκ. εκάστn. θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009 (στρώσεις
οδοστρωσίας)
και θα συμπυκνώνονται
με εγκεκριμένα
μέσα ώστε να επιτευχθεί βαθμός
συμπύκνωσης τουλάχιστον ίση προς 95% της μεγίστης εργαστηριακής κατά την τροπ. μέθοδο AASHO
Τ180 D.
Με ευθύνη του αναδόχου θα εκτελούνται. όταν απαιτείται. κατά τον κρίσn τnc Υπnρεσίαc. αλλά
τουλάχιστον ανά 1.000 μ3 όγκου επίχωσnc με το υλικό τος ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, εργαστηριακές
δοκιμές για τα υλικά και μετρήσεις επί τόπου του βαθμού συμπύκνωσης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς
συμπύκνωσης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ανακατασκευή, με δικές του δαπάνες. Οι δειγματοληψίες
και εργαστηριακές δοκιμές σε κάθε περίπτωση θα γίνονται με δαπάνη του Αναδόχου από εργαστήριο του
Δημοσίου ή άλλο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. Η δαπάνη για τις επί τόπου δοκιμές
συμπυκνώσεως θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σελ. - 14

γ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
1.

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή

περιλαμβάνονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τελικής

εναπόθεσης και διάστρωσης των πλεοναζόντων προϊόντων κάθε είδους εκσκαφών μονίμων έργων.
2.

Εντολές και εγκρίσεις Υπηρεσίας- Εκτέλεση εργασιών

Οι χώροι στους οποίους θα μεταφέρονται προς τελική απόθεση τα περισσεύοντα προϊόντα εκσκαφών θα
εγκρίνονται από την Υπηρεσία Επιβλέψεως.
Η μεταφορά θα γίνεται σε απόσταση μέχρι 20 χιλ. από την θέση εκσκαφής.
Για τα υλικά εκσκαφών τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση των χανδάκων, δεν
επιτρέπεται να εναποθετονται κοντά στο όρυγμα και η απομάκρυνση θα γίνεται άμεσα (δεν επιτρέπεται η
εκσκαφή αν δεν υπάρχει επιτόπου φορτηγό) και οι τυχόν ενδιάμεσες αποθέσεις μέχρι την τελική
απόρριψη, θα εκτελούνται σε τέτοιες θέσεις και με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο
δυνατό τυχόν παρακώλυση κυκλοφορίας οχημάτων, ή κανονικής απορροής υδάτων και να παρέχουν
την απαιτουμένη ασφάλεια πρανών των αποθέσεων.
Τα προς απόρριψη προϊόντα εκσκαφών θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται στον συντομότερο
δυνατόν χρόνο στις τελικές εγκεκριμένες θέσεις, όπου θα διαστρώνονται κατά τις οδηγίες της Επιβλέψεως
και κατά τρόπο που δεν εμποδίζεται η φυσική απορροή υδάτων και να περιορίζεται στο ελάχιστο κάθε
αισθητική υποβάθμιση του τοπίου ή άλλη βλάβη στο περιβάλλον.

2.2

Π.2 – ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Το βάθος των εκσκαφών για το κτίριο και τις κατασκευές περί το κτίριο θα είναι όπως δίδεται στα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης ή σε περίπτωση κακών συνθηκών εδάφους θα καθορίζεται από τη φέρουσα ικανότητα
του εδάφους , σύμφωνα με τις οδηγίες . Πριν από την έγχυση ισχνού σκυροδέματος καθαριότητος, τα
επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένα με απόκλιση ±1,5 εκ από την απαιτούμενη στάθμη και
θα έχουν υποστεί την αναγκαία συμπύκνωση.
Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να ελεγχθούν από την
Επίβλεψη . Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της αντιστηρίξεως των πρανών όλων των εκσκαφών . Σε
περιπτώσεις ασταθών εδαφών ή εδαφών επηρεαζόμενων από την υγρασία , οι μέθοδοι που προτίθεται να
εφαρμόσει ο Ανάδοχος για τις εκσκαφές και την συμπύκνωση θα πρέπει να συμφωνηθούν με την Επίβλεψη
πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το ζητήσει η Επίβλεψη , ο Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του έξοδα
να αποδείξει τη σταθερότητα των εκσκαφών .
Το τυχόν κατάλληλο επιφανειακό φυτικό έδαφος θα αφαιρεθεί σε πάχος 20-40cm, θα μεταφερθεί και θα
συσσωρευθεί σε χώρο που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθείαπό την Επίβλεψη. Το υλικό αυτό
θα χρησιμοποιηθεί στον Περιβάλλοντα χώρο.
Ενδιάμεσες συσσωρεύσεις εκσκαφέντων χωμάτων θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Επίβλεψης .
Λανθασμένες συσσωρεύσεις θα πρέπει να επανορθώνονται
από τον Ανάδοχο με έξοδά του.
Οι επιχώσεις και οι επιχωματώσεις θα γεμίζονται και θα συμπυκνώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ,
εκτός εάν έχει προσδιορισθεί άλλη συμπύκνωση .
Ο Ανάδοχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος για ζημιές
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που μπορεί να προέλθουν από καθίζηση κτιρίων και κατασκευών λόγω πλημμελούς σκυροστρώσεως και
συμπυκνώσεως και θα πρέπει να επανορθώσει τέτοιες ζημιές με δικά του έξοδα .
Οι επιχώσεις και επιχωματώσεις θα εκτελούνται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το πάχος των 30 εκ.
∆εν θα επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες επιχωματώσεις προερχόμενες από υπερβάσεις εκσκαφών.
Σε περιπτώσεις προεξέχοντος βράχου ή κενών σε υποστρώματα , μπορεί να χρειασθεί να προχωρήσειη
εκσκαφή σε βάθος στάθμης εδράσεως κάτω των θεμελιώσεων και να γεμισθεί η διαφορά με ισχνό
σκυρόδεμα
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η στάθμη εδράσεως χρειάζεται να κατέβει κάτω από τη στάθμη της πλάκας
θεμελιώσεως, η επιπλέον εκσκαφή θα επιχωματωθεί με συμπυκνούμενα υλικά σε βαθμό συμπυκνώσεως
98% ξηράς πυκνότητας κατά το τροποποιημένο σύστημα AASHTO. Η διαμορφωμένη στάθμη εκσκαφής δεν
θα πρέπει να αποκλίνει από τη μηκοτομή περισσότερο από +3 εκ .
Το ποσοστό της περιεχομένης υγρασίας του εδάφους κατά το χρόνο διαστρώσεως και συμπυκνώσεως θα
είναι ίσο με τη βέλτιστη υγρασία κατά τη δοκιμή Proctor ή όπως καθορίζεται από την Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλεςτις εκσκαφές από κατολισθήσεις. Όλα τα μέσα για την υποστήριξη των
εκσκαφών , συμπεριλαμβανομένων και των επικλινών πρανών , θα θεωρούνται ότι έχουν συμπεριληφθεί
στην τιμή. Η αφαίρεση της αντιστηρίξεως και των ενισχύσεων θα ακολουθείται από την άμεσο επιχωμάτωση
των σκαμμάτων ή του χώρου εργασίας.
Θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να δημιουργήσειόλους τους απαραίτητους χώρους εργασίας. Τα κεκλιμένα
πρανή θα προστατεύονται καταλλήλως κατά των δυσμενών καιρικών επιπτώσεων , δηλαδή είτε υπερβολικό
στέγνωμα είτε μαλάκωμα , παρέχοντας κάλυμμα για το έδαφος ή κάποια άλλη κατάλληλη μέθοδο που θα έχει
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβλέψει στη τιμή προσφοράς του την δαπάνη άντλησης των υδάτωνκαι την
προστασία των έργων από το νερό , είτε τούτο προέρχεται από την βροχή είτε από το υπέδαφος.
Όλοι οι εργαζόμενοι , ιδίως δε οι χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό θα
πρέπει να είναι έμπειροι στην ειδικότητά τους . Οι Εργοδηγοί πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε
ετών.

2.3

Π3- ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

2.3.1 Γ ενικά
2.3.1.1 Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,Μεταφορών & ∆ικτύων, ΦΕΚ 2221
Β /30-7-2012.
Ισχύουν άρθρα του ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-01-00: Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος,
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-02-00: ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-03-00: Συντήρηση
Σκυροδέµατος, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα Παραγωγής Σκυροδέµατος,
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-05-00: ∆ονητική Συµπύκνωση Σκυροδέµατος, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-01-07-00:
Σκυροδετήσεις Ογκωδών Κατασκευών, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-04-00-00: Καλούπια
Κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι) , ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01-05-00-00: Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου
Σκυροδέµατος.
Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν προδιαγράφεται
διαφορετικά.
Ο Ανάδοχος µεριµνεί για να εξασφαλίσει οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που θα
χρειασθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ)
Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ)
Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και
λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κλπ.
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Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους παραπάνω Κανονισµούς ή ελλείψει Ελληνικών Κανονισµών, θα
ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και οι αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί.
2.3.1.2 Απαιτήσεις
Αφορά στην προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και οπλισµένου
σκυροδέµατος για κτιριακές κατασκευές,
υπόγειες ή υπέργειες συµπεριλαµβανοµένων του
ξυλοτύπου
και
χάλυβα
οπλισµού,
καθώς
και
των προκατασκευασµένων στοιχείων από
σκυρόδεµα.
2.3.1.3 Προσόντα
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεµάτων.
Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι έµπειροι ώστε να τηρούν τις
προδιαγραφές σύνθεσης.
2.3.1.4

Ανοχές και Επιτρεπόµενες αποκλίσεις

Όλες οι Εργασίες σκυροδεµάτων θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης της υψηλής στάθµης και µε
ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθµός
ακρίβειας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή
προδιαγράφεται και αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα:
∆ιαστάσεις τοποθέτησης
±5χλστ.
∆ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα ±5χλστ.
Άνω στάθµη πλακών δαπέδων
±5χλστ. Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων και τοίχων
για ύψος ενός ορόφου
±5χλστ.
Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων
και τοίχων για όλο το ύψος του κτιρίου
20χλστ. Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων ανά
ύψος ορόφου
±5 χλστ.
Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων για όλο το ύψος του κτιρίου ±12 χλστ.
Απόκλιση των θυρών από τον άξονα στους
Ανελκυστήρες ±10 χλστ.
Η Απόκλιση πακτωµένων αγκυρίων στο σκυρόδεµα ±3 χλστ. από την θεωρητική τους θέση και µε κλίση
από την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 1:200. Θα στερεώνονται στη θέση τους µε την βοήθεια
µεταλλικής πλάκας ή µε τρόπο που θα εγκρίνει η επίβλεψη.
2.3.1.5 Δ ειγµατοληψία
Κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε το Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ).
2.3.1.6 Υ ποβολές
Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των
υλικών και δοκιµών σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση
των αποτελεσµάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου
θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως κατωτέρω:
Α∆ΡΑΝΗ
:Κάθε Εβδοµάδα ή το πολύ κάθε 500 κυβικά µέτρα από κάθε είδους αδρανές υλικό.
ΤΣΙΜΕΝΤΟ:
Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του ή το πολύ εντός
οκτώ ηµερών από την ηµέρα παραγωγής του.
Πρόσθετοι έλεγχοι µπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και
µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση την ονοµασία της πηγής από
την οποία προτίθεται να προµηθεύεται αδρανή, καθώς και
αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων.
2.3.1.7

Έλεγχος και ∆οκιµές

2.3.1.7.1
Γενικά
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος θα πληρούν αυστηρά τον Ν. ΚΤΣ κατ’ ελάχιστο.
2.3.1.7.2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς εξοπλισµένο ώστε οι έλεγχοι να
γίνονται σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ.
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Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές.
∆οκιµές Αντοχής σε θλίψη
Έλεγχος Εργασιµότητος
Έλεγχος Καθαρότητας και αγνότητος των αδρανών
Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως
Μέτρηση περιεκτικότητας υγρασίας των αδρανών
Μέτρηση κάθισης και δείκτη συµπύκνωσης υγρού σκυροδέµατος
∆οκιµή συστολής
Έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα
Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη.
3.1.7.3
Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών
α)
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µόλις ετοιµάζονται. β)
Τα
πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούµενα στοιχεία που
θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Βλέπε DIN 1048 τµήµα 5 και DIN 1045 τµήµα
4.3
γ)
Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του
σκυροδέµατος και του προκατασκευασµένου οπλισµένου σκυροδέµατος θα υποβάλλονται εις διπλούν.
∆ΑΠΑΝΕΣ:
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων ελέγχων και
δοκιµών.
2.3.1.8

Κακοτεχνίες της κατασκευής

Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να
καθαιρεθούν και να
αποµακρυνθούν. Όλες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
2.3.1.9 ∆οκιµαστικές φορτίσεις των κατασκευών
Ο έλεγχος αυτός στις κατασκευές ή σε τµήµα αυτών προτείνεται στον Ανάδοχο αν αυτό απαιτείται κατά την
κρίση της επίβλεψης.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας ολικής ή µερικής αστοχίας των δοκιµίων του
σκυροδέµατος τότε τα έξοδα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας µιας ή περισσοτέρων συνθηκών που
καταµαρτυρούν αµέλεια του Ανάδοχου τότε ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για την δαπάνη αυτή µόνον εάν τα
αποτελέσµατα της φόρτισης είναι ικανοποιητικά.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει για οιοδήποτε άλλη αιτία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην
δοκιµαστική φόρτιση και θα αποζηµιωθεί για όλες τις δαπάνες ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα.
Η επίβλεψη θα κρίνει για το είδος της δοκιµής, το φορτίο, και την ερµηνεία (αξιολόγηση) των
αποτελεσµάτων.
2.3.1.10 Ηµερολόγιο και Αρχείο
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ένα ηµερολόγιο όπου θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών και όπου θα
παρουσιάζει καθηµερινά στην Επίβλεψη για έγκριση.
Το ηµερολόγιο θα περιέχει:
Το προσωπικό του Εργοταξίου
Τις καιρικές συνθήκες
Τα σχέδια του εργοταξίου
Τους υπεργολάβους
Αναφορικά µε τις εργασίες σκυροδεµάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής:
Σκυροδετήσεις - ηµεροµηνία και ώρα
Περιεκτικότητα τσιµέντου και εργασιµότητα κάθε παραγωγής ποσότητας σκυροδέµατος
Ελεγχοι των δοκιµίων
Αναφορές στις καιρικές συνθήκες
Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρµόσθηκαν.
2.3.1.11 Έλεγχοι Πρόσθετων ∆οκιµίων
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Εάν λόγω πρόωρης φορτίσεως σκυροδετηθέντων στοιχείων, οφειλοµένης στην πρόοδο του έργου,
ζητηθούν από την Επίβλεψη πρόσθετα δοκίµια για έλεγχο τότε ο Ανάδοχος θα προβεί στους ελέγχους
χωρίς να αποζηµιωθεί ιδιαίτερα για τις δαπάνες αυτές.
2.3.1.12 Κριτήρια µελέτης
2.3.1.12.1
Η µελέτη κατασκευής των κατασκευών από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα
εχει εκπονηθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74, όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις του Π.∆.
515/89.
Οι
βασικοί
κανονισµοί
που
θα
χρησιµοποιηθούν αναφέρονται ακολούθως:
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεως οικοδοµικών έργων
Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (κατηγορία σπουδαιότητας Σ4)
Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν οι αντίστοιχοι
Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί EC, DIN κ.λπ.
3.1.12.2
Εγκαταστάσεις
Φορτία προερχόµενα από µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα εξαρτώνται από
στοιχεία επιλεγµένα από τους διαγωνιζόµενους και τα οποία θα
ενσωµατωθούν στο Έργο.
3.1.12.3
Κινητά φορτία
2
Γενικά για να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο 5.00 kN/m
2
Ειδικά για τις κερκίδες µε σταθερά καθίσµατα θα δεχθούµε σαν κινητό φορτίο τα 5.00 kN/m , ενώ για
2
τις περιοχές ορθίων σαν κινητό φορτίο τα 7.50kN/m . Στις περιοχές κίνησης οχηµάτων, το κινητό
φορτίο θα ληφθεί για όχηµα κατηγορίας LSW30 σύµφωνα µε τον DIN 1072.
Το οριζόντιο φορτίο που εφαρµόζεται στο στηθαίο και τους χειρολισθήρες είναι, στη στάθµη του
χειρολισθήρα: 3.0ΚΝ/Μ.
3.1.12.4
Εδαφολογική έρευνα
Η έκθεση της εδαφολογικής έρευνας εχει ληφθεί υπόψη για την επιλογη των συντελεστών
φορτίσεων. Τα αποτελέσµατα των εδαφολογικών ερευνών εχουν ενσωµατωθεί στην µελετητική
εργασία.
2.3.2 Ειδικές Προδιαγραφές
Θα τηρηθούν οι ελάχιστες γενικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον Ν.ΚΤΣ.
2.3.2.1

Μέτρηση και ανάµιξη εργοταξιακού σκυροδέµατος µεγάλων έργων

Θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι απαιτήσεις της παραγράφου 13.5 του Ν.ΚΤΣ. Το νερό θα µετράται κατ'όγκο ή
κατά βάρος ή µε µετρητή λίτρων και οποιαδήποτε µέθοδο κι αν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να
µπορεί να προσαρµόζεται αµέσως για παροχή προκαθορισµένης ποσότητας νερού µε ακρίβεια 1%
µέχρι 10%. Μετά την ολοκλήρωση της ανάµιξης δεν θα προστίθεται καµία ποσότητα νερού.
Πρόσµικτα θα χρησιµοποιούνται αν εγκριθούν και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο
Ανάδοχος θα παράσχει αποδείξεις για την ακρίβεια της συσκευής παροχής.
Ο τύπος του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος, η διαρρύθµιση, η τοποθέτηση, η προστασία, ο
τρόπος ζύγισης και ανάµιξης υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το συγκρότηµα θα είναι
διαρρυθµισµένο έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος όλων των χειρισµών ανά πάσα στιγµή.
Επίσης πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διευκολύνσεις προς λήψη δοκιµίων σκυροδέµατος για
τον έλεγχο της οµοιοµορφίας.
2.3.2.2

Έτοιµο σκυρόδεµα

Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα τότε ο εξοπλισµός ανάµιξης και µεταφορά και η
µέθοδος σκυροδέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης.
Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 12.1 του Ν.ΚΤΣ της προδιαγραφής
αυτής, της σχετικής παραγράφου του DIN 1045 και ο προµηθευτής πρέπει να είναι ενήµερος µε τις
απαιτήσεις αυτές.
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Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέµατος κατά βάρος σε τσιµέντο, νερό, σκύρα, χαλίκι κλπ.,
αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού θα αναγράφονται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον
παρασκευαστή. Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά την διαδροµή από το σηµείο
παραγωγής µέχρι το σηµείο σκυροδέτησης.
Ο προµηθευτής του έτοιµου σκυροδέµατος πρέπει
να πληρεί τις συνθήκες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4 του DIN 1045.
Ο αναµικτήρας του αυτοκινήτου µεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν γεµίσει µε νέο
σκυρόδεµα.Τα οχήµατα µεταφοράς µε ανάδευση δεν πρέπει να υπερφορτώνονται σύµφωνα µε την
ικανότητα παραγωγής του προµηθευτή αλλά να προσαρµόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των
οχηµάτων.
Εάν η µεταφορά του σκυροδέµατος γίνει µε αυτοκίνητο αναµικτήρα τότε ο µέγιστος επιτρεπόµενος
χρόνος από την στιγµή της παροχής του νερού µέχρι τη στιγµή της εκκένωσης είναι 1.5 ώρα, εκτός
αν η επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο (αν έχει προστεθεί επιβραδυντικό).
2.3.2.3

Μεταφορά σκυροδέµατος

Η µεταφορά σκυροδέµατος θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητά του και σύνθεση µέχρι
το σηµείο εκκένωσης. Βλέπε επίσης DIN 1045 παράγραφος 10. Ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει
και διάφορα µέσα ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέµατος να είναι εξασφαλισµένη κάτω από
οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά την
µεταφορά από τον αναδευτήρα µέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης.
Ο µέγιστος χρόνος από την στιγµή της παραγωγής µέχρι την σκυροδέτηση είναι:
Για θερµοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των 20°C : 45 λεπτά
"
"
" µεταξύ 20°C και 30°C : 30 λεπτά
"
"
" πάνω των 30°C ο χρόνος αυτός ελέγχεται και καθορίζεται από την επίβλεψη.
2.3.2.4

Σκυροδέτηση

Καµία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί µετά το πέρας της ανάµιξης στο συγκρότηµα
παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρµοί θα διαβρέχονται επαρκώς. Σκυροδέτηση σε γυµνές
επιφάνειες εδάφους θα γίνεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας.
∆εν θα γίνεται σκυροδέτηση µε τρόπο ο οποίος δηµιουργεί απόµειξη - ανεπιθύµητο τελείωµα ή κακή
ποιότητα κατασκευής. ∆εν θα γίνεται µεταφορά του σκυροδέµατος µε την βοήθεια του δονητού ή
τσουγκράνες. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε τοίχους ή σε θεµέλια από ύψος πέραν του 1 µέτρου.
Πριν τη σκυροδέτηση θα εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα κάλυψη του οπλισµού.
Ο χώρος
σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι πρέπει να είναι καλά καθαρισµένοι από σκουπίδια κλπ. Σέσουλες,
κάδοι, χοάνες κλπ. πρέπει να τηρούνται καθαρά από επικαλύψεις σκληρυµένου σκυροδέµατος και δεν
θα πρέπει να βρέχονται κατά την χρήση. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη µε κατάλληλα µέσα ώστε να
ελέγχεται η θερµοκρασία του σκυροδέµατος κατά την διάστρωση να µην υπερβαίνει τους 32°C. Για
σκυροδέτηση σε θερµό περιβάλλον.
Εάν κατά τη σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου συµβεί διακοπή σκυροδέµατος πέραν των 30 λεπτών
πρέπει αµέσως να δηµιουργούνται αρµοί.
Ο ρυθµός και η ποσότητα του σκυροδέµατος πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι ώστε η σκυροδέτηση να
είναι άµεση και πρέπει να
προβλέπεται ώστε τα κενά χρονικά διαστήµατα ανάµεσα σε δύο
σκυροδετήσεις να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η µονολιθικότητα του σκυροδετηθέντος τµήµατος.
Ο εξοπλισµός για την σκυροδέτηση πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να µην δηµιουργεί κενά
χρονικά διαστήµατα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δονητές και
ανθρώπινο δυναµικό ώστε η συµπύκνωση να γίνεται γρήγορα µετά την διάστρωση ακόµη και σε
δύσκολες περιοχές. Επίσης πρέπει να προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισµός για άµεση αντικατάσταση
σε περίπτωση βλάβης.
2.3.2.5

Συµπύκνωση σκυροδέµατος

Ο Ανάδοχος πρέπει µόλις ζητηθεί από την Επίβλεψη και πριν αρχίσουν οι κανονικές εργασίες να
κάνει επίδειξη της ικανότητας της µεθόδου που προβλέπεται για την συµπύκνωση. Ο αριθµός και
το µέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει την δόνηση σε όλη τη µάζα του
σκυροδέµατος. Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη εφεδρικών δονητών: Για κάθε τρεις δονητές εν λειτουργία θα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σελ. - 20

υπάρχει ένας εφεδρικός. Η δόνηση πρέπει να παρέχεται συστηµατικά και σε τέτοια χρονικά
διαστήµατα ώστε οι ζώνες επιρροής να υπερκαλύπτονται.
2.3.2.6

Αρµοί σκυροδέµατος

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την µελέτη των λεπτοµερειών και των θέσεων όλων των αρµών των
στοιχείων του σκυροδέµατος, που θα υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης.
2.3.2.7

Συντήρηση Σκυροδέµατος

Τις πρώτες επτά ηµέρες το σκυρόδεµα θα διατηρείται υγρό είτε µε ράντισµα αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά
είτε καλύπτοντάς το µε µια µεµβράνη να απορροφά και διατηρεί την υγρασία (λινάτσα). Κατά τη
διάρκεια επτά ηµερών η επιφάνεια του σκυροδέµατος δεν πρέπει να στεγνώσει καθόλου σε κανένα
σηµείο. Μετά τις επτά ηµέρες η συντήρηση συνεχίζεται µε απλούστερο τρόπο µέχρι την 21η µέρα. Ο
απλούστερος αυτός τρόπος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
2.3.2.8

Προστασία Σκυροδέµατος

Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζηµίες από τις καιρικές συνθήκες, από τα φυτά,
υπερφόρτιση ή οιαδήποτε άλλη αιτία. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος που είναι εκτεθειµένες στους
χώρους άλλων εργασιών πρέπει να προστατεύονται για να αποτραπούν αποχρωµατισµοί ή παραµόρφωση
από σκουριές και ζηµιές από πτώσεις αντικειµένων κλπ.
Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο
αποκατάστασης ελαττώµατος, o Ανάδοχος πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας του τρόπου
και των υλικών επιδιόρθωσης.
Κανένα τµήµα σκυροδέµατος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας.
Στεγανό σκυρόδεµα δεν θα φορτισθεί µε νερό ή µε άλλο τρόπο πριν περάσουν 21 ηµέρες από την
σκυροδέτηση.
2.3.2.9

Σκυροδέτηση µε υψηλές θερµοκρασίες, βλ. παραγρ. 12.9 του Ν. ΚΤΣ

Οι αποθέσεις του τσιµέντου και οι σωροί των αδρανών δεν πρέπει να προσβάλλονται απευθείας από τις
ηλιακές ακτίνες. Τα αδρανή πρέπει να καταβρέχονται µε ράντισµα αν χρειασθεί για να διατηρούνται υγρά.
Το νερό για το σκυρόδεµα πρέπει να αντλείται από το σκυρόδεµα. Εάν παροδικά αποθηκευθεί σε
δεξαµενές, αυτές πρέπει να είναι σε σκιά για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του όσο χαµηλότερα γίνεται.
Ενώ η θερµοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ χαµηλότερη από την θερµοκρασία του
σκυροδετηθέντος σκυροδέµατος, όταν αυτό χρησιµοποιείται για την συντήρηση του σκυροδέµατος.
Κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να λαµβάνονται αυτές
οι
επιπλέον προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η σκυροδέτηση έγινε στην
χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε καµία περίπτωση η θερµοκρασία του σκυροδέµατος δεν θα
υπερβαίνει τους 32°C κατά την σκυροδέτηση.
Σε περίπτωση που επικρατήσουν ξηροί άνεµοι θα προβλεφθούν προσωρινοί ανεµοφράκτες. Ο
Ανάδοχος θα προβλέπει για επάρκεια νερού σωλήνες ποτίσµατος και
ακροφύσια ψεκασµού. Όλες οι επιφάνειες που θα σκυροδετηθούν θα πρέπει να µένουν
βρεγµένες αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά, θα είναι απαραίτητο να γίνει ψεκασµός µε νερό των ξυλοτύπων
και του σιδηροπλισµού. Το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι σκιασµένο και
βαµµένο άσπρο σε όλα τα σηµεία. Το δίκτυο άντλησης και άλλες επιφάνειες πρέπει να τηρηθούν
δροσερότερες καλύπτοντάς τες µε υγρές λινάτσες και µε ψεκασµούς νερού.
Εάν η θερµοκρασία της ηµέρας και οι συνθήκες ξηρασίας είναι οριακές, η σκυροδέτηση πρέπει να
προγραµµατισθεί για αργά το απόγευµα ώστε να αποτραπούν οι σοβαρές επιπτώσεις της θερµοκρασίας.
Όλες οι διαδικασίες σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να εγκριθούν λεπτοµερώς από
την Υπηρεσία.
2.3.2.10 Τελειώµατα Επιφανειών Σκυροδέµατος µε ξυλότυπο
2.3.2.10.1
Τελειώµατα Σκυροδέµατος
Πριν την έναρξη των εργασιών συνίσταται στον Ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή αρκετών
ολοκληρωµένων
δειγµάτων
µε
οπλισµό,
που
θα
δείχνουν
κάθε
τύπο τελειώµατος
αποκαλυπτόµενης επιφάνειας, για έγκριση.
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Τα δείγµατα αυτά θα τηρηθούν σαν πρότυπα και όλη η κατασκευή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το
δείγµα.
Όλες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώµατα.
Προτείνεται να γίνει ταξινόµηση των επιφανειών του σκυροδέµατος ανάλογα µε τα είδη των ξυλοτύπων
όπως καθορίζονται στην συνέχεια.
∆εν θα επιτρέπεται καµία αποκατάσταση της αποκαλυπτόµενης επιφάνειας χωρίς την έγκριση της
Υπηρεσίας, για κάθε είδος και για κάθε µέθοδο θα ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.
Τµήµατα τα οποία προορίζονται να επιχρισθούν και παρουσιάζουν πολύ λεία επιφάνεια θα µυστριθούν µε
κονίαµα αµέσως µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου.
2.3.2.11 Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος χωρίς ξυλότυπο
Το τελείωµα επιφάνειας σκυροδέµατος χωρίς
ξυλότυπο θα είναι σφραγισµένο, τριπτό, πατητό ή
χτενισµένο, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ορισµούς:
2.3.2.11.1
Σφραγισµένο τελείωµα. Μορφώνεται µε ισοπέδωση και ελαφρό κοπάνισµα του
σκυροδέµατος µε πήχεις, για τη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας, οµαλής ή µε γραµµές. Το υλικό
που εκχυλίζει αποµακρύνεται µε πήχη αµέσως µετά τη συµπύκνωση. Αποτελεί επίσης το πρώτο στάδιο για
τα υπόλοιπα τελειώµατα.
2.3.2.11.2
Τριπτό τελείωµα. Συνίσταται στη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας µε επεξεργασία
τόση όση είναι αναγκαία για να επαλειφθούν τα ίχνη που άφησαν οι πήχεις, µε ξύλινο τριβίδι µε το χέρι ή µε
µηχανικό τριβίδι τύπου εγκεκριµένου από την Υπηρεσία.
Η επιφάνεια δεν θα τριφτεί πριν το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην ανέρχεται στην
επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα πρέπει να αποµακρύνεται.
2.3.2.11.3
Πατητό τελείωµα. Γίνεται µε σιδερένιο µυστρί που πιέζεται σταθερά και σχηµατίζει
σκληρή και λεία επιφάνεια χωρίς ίχνη µυστρίσµατος. Το µύστρισµα δεν θα αρχίσει πριν η µεµβράνη
υγρασίας εξαφανισθεί και το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην ανέρχεται στην επιφάνεια
υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα πρέπει να αποµακρύνεται.
2.3.2.11.4
Χτενισµένο τελείωµα (µε ραβδώσεις). Μορφώνεται πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα µε
συρµατόβουρτσα που χτενίζει την επιφάνεια κάθετα προς τη διεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής για να
δώσει µέσο βαθµό 0,75εκ.
2.3.2.12 Ξυλότυποι
2.3.2.12.1
Κατασκευή του ξυλότυπου
Η κατασκευή του ξυλότυπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση την στάθµη και στέρεη ώστε να
αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση.
2.3.2.12.2
Στήριξη και δέσιµο του ξυλοτύπου
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Ο ξυλότυπος η στήριξη και το δέσιµό του πρέπει να είναι διαστασιολογηµένα έτσι ώστε η κυροδέτηση και
συµπύκνωση του σκυροδέµατος να είναι ευχερής.
2.3.2.12.3
Αποξήλωση του ξυλότυπου
Η αποξήλωση του ξυλότυπου πρέπει να γίνεται µε προσοχή ώστε να µη προκαλούνται ζηµιές στις
επιφάνειες του σκυροδέµατος.
2.3.2.12.4
Μέριµνα για τον ξυλότυπο
Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας τις οµοιόµορφα υγρές,
έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλότυπου (πετσικάρισµα) και το άνοιγµα των αρµών.
2.3.2.12.5
Φαλτσογωνίες
Σε όλες τις εξωτερικές ακµές των χυτών επί τόπου του έργου στοιχείων της κατασκευής θα τοποθετηθούν
φαλτσογωνίες διαστάσεων 2Χ2εκ. στον ξυλότυπο. Αυτό ισχύει για τους αρµούς διακοπής ή τους
αρµούς κατασκευής των φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
2.3.2.12.6
Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος
Η κατασκευή του ξυλότυπου του εµφανούς σκυροδέµατος θα ανταποκρίνεται µε τα κατωτέρω:
θα χρησιµοποιείται λάδι το οποίο δεν θα λεκιάζει ούτε θα χρωµατίζει τις επιφάνειες του σκυροδέµατος.
∆εν θα χρησιµοποιηθούν στηρίγµατα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να αφήσουν σηµάδια ορατά
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Οι τρύπες για το πέρασµα των φουρκετών που δένουν τον
ξυλότυπο θα κλεισθούν επιµελώς µετά την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου.
Θα χρησιµοποιείται ικανός αριθµός στηριγµάτων - αποστάσεως ώστε να υπάρξει ένα ικανό πάχος
κάλυψης του οπλισµού από σκυρόδεµα. Το είδος και οι θέσεις των στηριγµάτων αυτών θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
2.3.2.12.7
Στους κατωτέρω τύπους ξυλοτύπων κατατάσσονται τρεις κατηγορίες ξυλοτύπων
ανάλογα µε τις απαιτήσεις τελειώµατος των επιφανειών του σκυροδέµατος.
(α) Θα είναι ένα κανονικό τελείωµα επιφάνειας. ∆εν παρουσιάζει σπουδαιότητα ούτε ο βαθµός λείας
επιφάνειας ούτε η θέση του αρµολογήµατος του ξυλοτύπου. Αυτός ο τύπος ξυλοτύπου θα χρησιµοποιείται
κυρίως για µη ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος, π.χ. θεµελίωση, κανάλια σωλήνων, κλπ. που δεν
προβλέπουν απαίτηση υψηλότερης στάθµης ξυλοτύπου.
(β) Το πέτσωµα θα γίνεται από υλικό εγκεκριµένο από την επίβλεψη που θα προβλέπει µια λεία επιφάνεια
και οµοιοµορφία στους ιστούς και στην εµφάνιση. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να αφήνει ξέσµατα στο
σκυρόδεµα και το αρµολόγηµά του δεν θα δηµιουργεί ελαττώµατα. Θα είναι του ίδιου τύπου και θα
λαµβάνεται από την ίδια πηγή καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής. Ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει κάθε
ατέλεια στο τελείωµα που θα απαιτεί η Υπηρεσία.
∆εν θα επιτρέπονται εσωτερικά δεσίµατα και
ενσωµατωµένα µεταλλικά στηρίγµατα.
Ο τύπος αυτού του ξυλοτύπου θα χρησιµοποιηθεί σε δευτερεύοντες χώρους που δεν απαιτείται ειδικό
τελείωµα (µηχανοστάσια, αποθήκες κλπ.).
(γ) Θα είναι τελείωµα ανωτέρας στάθµης. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα είναι τελείως λεία και
επίπεδη και κάθε ίχνος από τους αρµούς θα είναι ελαχιστοποιηµένο και σε καθορισµένη διάταξη.
Το πέτσωµα αυτού του ξυλότυπου θα γίνει από Betoform ή από άλλο ανάλογο υλικό σε µεγάλα φύλλα
ώστε οι αρµοί να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Τα φύλλα θα τοποθετηθούν σε εγκεκριµένη διάταξη και
όπου είναι δυνατό οι αρµοί µεταξύ των φύλλων θα εναρµονίζονται µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία,
κατώφλια ή ανώφλια η αλλαγή κατεύθυνσης της όψης.
Σε όλους τους αρµούς µεταξύ των φύλλων
θα προβλέπονται ειδικοί σύνδεσµοι ώστε να διατηρείται η ακρίβεια της ευθυγράµµου τοποθέτησης των
φύλλων.
∆εν θα χρησιµοποιούνται κατεργασµένα φύλλα από χαρτόνι ούτε τυποποιηµένα µεταλλικά πανέλα.
Οποιαδήποτε µέθοδο τελειώµατος εκλέξει ο Ανάδοχος, την ίδια µέθοδο θα χρησιµοποιήσει για
κάθε ξεχωριστό τµήµα του κτιρίου µε την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο τύπος αυτού του ξυλοτύπου
χρησιµοποιείται σε τοιχεία, υποστυλώµατα, δοκούς, πλάκες, κλιµακοστάσια, στηθαία κλπ.
2.3.2.13 Σιδηροπλισµοί
2.3.2.13.1
Γενικώς θα εφαρµοσθεί ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος
(Κ.Τ.Χ. – ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), µε σύγχρονη ισχύ των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων και DIN, για θέµατα
που δεν καλύπτονται από τον υπόψη Κανονισµό και επί πλέον θα ισχύουν και οι ακόλουθες ξεχωριστές
απαιτήσεις.
2.3.2.13.2
Τοποθέτηση
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Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός του από σκόνη, σκουριά ή
λίπος.
Η στερέωση και στήριξη του οπλισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραµένει στην
προκαθορισµένη θέση κατά την σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανού αριθµού στηριγµάτων
αποστάσεως ώστε να επιτευχθεί πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρόδεµα.
2.3.2.13.3
Συγκόλληση οπλισµού
Γενικά δεν συνιστάται συγκόλληση οπλισµού. Αν όµως απαιτηθεί, θα χρησιµοποιούνται
µόνο οπλισµοί κατάλληλοι για ηλεκτροσυγκόλληση. Η εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης και οι έλεγχοί της
υπάγονται στους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς. Η έγκριση της
ηλεκτροσυγκόλλησης σιδηρού οπλισµού υπάγεται στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας.
2.3.2.13.4
Αποστάσεις ράβδων και επικάλυψη του οπλισµού µε σκυρόδεµα για τις κατασκευές επί
τόπου. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισµού για τη µελέτη και κατασκευή έργων από
σκυρόδεµα.
2.3.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
2.3.3.1

Παράδοση, χειρισµός, αποθήκευση Γενικά

2.3.3.1.1
Τσιµέντο
Η αποθήκευση του τσιµέντου θα γίνεται µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολη την επιθεώρηση και
αναγνώριση κάθε ποσότητας ή τύπου µε βάση τις αποδείξεις παραλαβής και κατανάλωση κατά
την ακολουθία της παραλαβής.
∆είγµατα θα λαµβάνονται για έλεγχο από κάθε ποσότητα που
βρίσκεται στον τόπο του έργου. Τσιµέντο που είναι αποθηκευµένο πέραν των τεσσάρων µηνών από το
τελευταίο έλεγχο επανελέγχεται πριν την χρησιµοποίηση του. Ποσότητες που θα κριθούν ακατάλληλες
αποµακρύνονται από το εργοτάξιο.
2.3.3.1.2
Αδρανή υλικά
Η αποθήκευση των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.4.1 του Ν. ΚΤΣ.
2.3.3.2

Τσιµέντο

Για όλες τις ανωδοµές θα γίνεται χρήση τσιµέντου κοινού τύπου Portland.
Τσιµέντα αντιθειϊκά θα
χρησιµοποιούνται για όλες τις υπόγειες εργασίες εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά από την Υπηρεσία.
2.3.3.3

Αδρανή

Τα αδρανή θα προέρχονται από µία εγκεκριµένη πηγή. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η εξασφάλιση των
ποσοτήτων των αδρανών ώστε να έχουµε επιφάνειες σκυροδέµατος της ίδιας ποιότητας και χρωµατισµού.
Τα αδρανή πρέπει να είναι επαρκώς ελεύθερα από αλκαλικές-προσµείξεις ή άλλες ανεπιθύµητες χηµικές
ουσίες για να επιτραπεί η χρήση τους στις κατασκευές των ανωδοµών χωρίς ζηµιογόνες χηµικές
αντιδράσεις από απορροφήσεις των αλκαλικών του εξωτερικού χώρου.
2.3.3.4

Περιεκτικότητα σε χλωρικές και θειϊκές ουσίες στο σκυρόδεµα.

Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε χλωρικά 0,05% κατά βάρος τσιµέντου.
Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε θειϊκά 2,0% κατά βάρος τσιµέντου.
2.3.3.5

Πρόσµικτα

Ο Ανάδοχος θα προβλέψει µια ανάλυση των βασικών ενεργών συστατικών, τον βαθµό εισχώρησης του
αέρα, σταθερότητα σε διάλυση και τις επιπτώσεις
υπερβάσεις της δοσολογίας οποιουδήποτε
προτεινοµένου πρόσµικτου καθώς επίσης την επίδειξη της καταλληλότητας
της
προτιθέµενης
εφαρµογής. Θα γίνει χρήση προσµίκτων µόνων εκείνων που θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης.
2.3.3.6
2.3.3.6.1

Μελέτη σύνθεσης σκυροδεµάτων
Γενικά
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Ισχύει η παράγραφος 5.2 του Ν. ΚΤΣ. Οι κατηγορίες του σκυροδέµατος προδιαγράφονται
στα σχέδια µε αναφορά στον Ν. ΚΤΣ. Οι αναλογίες των συστατικών του σκυροδέµατος
συµπεριλαµβανοµένου και του νερού θα είναι διαλεγµένες έτσι ώστε το σκυρόδεµα να έχει οµοιογένεια
ικανή εργασιµότητα και την αντοχή, ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες που
προδιαγράφονται για το έργο.
Η προτεινόµενη σύνθεση από τον Ανάδοχο και τα βάρη κάθε δόσης παραγωγής πρέπει να τύχουν της
έγκρισης της επίβλεψης. Καµία αλλαγή στην εγκριθείσα σύνθεση δεν θα γίνεται χωρίς προηγούµενη
έγκριση. Τέσσερεις εβδοµάδες τουλάχιστον προ της ενάρξεως των σκυροδετήσεων, ο Ανάδοχος
θα προβεί σε δοκιµές παρασκευής σκυροδέµατος χρησιµοποιώντας υλικά, τσιµέντο και αδρανή
από αυτά που θα χρησιµοποιήσει.
2.3.3.6.2
Στοιχεία µελέτης συνθέσεως
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 του Ν. ΚΤΣ., ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρεις
λεπτοµέρειες της δοκιµής συνθέσεως για κάθε συστατικό περιλαµβανοµένης της εργασιµότητας και της
αντοχής κάθε δοκιµίου που ελέγχθηκε.
2.3.3.6.3
Υδατοστεγανό Σκυρόδεµα και Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε χηµικές προσβολές.
Επιπλέον των συνθηκών που ισχύουν για το κανονικό σκυρόδεµα ισχύουν και οι απαιτήσεις των
παραγράφων 12.3 και 12.4 του Ν. ΚΤΣ.
2.3.3.7

Χάλυβας οπλισµού

Γενικά εφαρµόζεται η EMV 10080 και οι αντίστοιχοι Γερµανικοί ή Βρετανικοί κανονισµοί. Η χρήση
σιδηροπλισµών που η παραγωγή τους έγινε µε κανονισµούς άλλων Κρατών θα επιτραπεί µόνον αν
αποδειχθεί η καταλληλότητα του για τον προοριζόµενο σκοπό, και ιδιαίτερα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά
αντοχής και της συνάφειας.
Η ποιότητα του σιδηροπλισµού θα επιβεβαιωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.

2.4 Π.4 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
(1)

Αντικείμενο

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων δρόμων, στις οποίες
ανορρύσσονται σκάμματα για εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων (φρεατίων, κ.λ.π.).
Η επαναφορά του οδοστρώματος θα καλύψει υποχρεωτικά όλη την επιφάνεια των δρόμων, που θα έχει
καθαιρεθεί ή θα υποστεί ζημιές από τους χειρισμούς των συνεργείων και των μηχανημάτων του Αναδόχου.

(2)

Κατηγορίες οδοστρωμάτων

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υφιστέμενη κατάσταση της
εκάαστοτε οδού.
Το είδος επικάλυψης κάθε διατομής τελικώς θα καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε επί τόπου συνθήκες και
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού.

(3)

Ανάλυση Εργασιών
Οι εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω:
•

Υπόβαση οδοστρωσίας: συνολικού τελικού συμπιεσμένου πάχους τουλάχιστον 10
cm, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, με θραυστό υλικό
διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου
(ανάλογα όπως καθορίζεται στη μελέτη).
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•

Βάση οδοστρωσίας: συνολικού τελικού συμπιεσμένου πάχους τουλάχιστον 10
cm, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009 με θραυστό υλικό
διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου
(ανάλογα όπως καθορίζεται στη μελέτη).

•

Βάση οδοστρωσίας από σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα T131.

•

Ασφαλτική προεπάλειψη: με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις
ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009 ορίζεται.

•

Ασφαλτικού οδοστρώματος:
α) συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 5 cm, σε μια στρώση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 150105-03-11-01:2009, τύπου Β από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατομείου
ή
β) συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10 cm, σε δύο στρώσεις, από τις οποίες η κάτω
ασφαλτική στρώση βάσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-1101:2009, τύπου Β σε συμπυκνωμένο πάχος, τουλάχιστον 5 cm από αδρανές
ασβεστολιθικό
υλικό λατομείου και
η
επάνω στρώση κυκλοφορίας
θα
κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009, τύπου Β σε συμπυκνωμένο
πάχος τουλάχιστον 5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατομείου. Ενδιάμεσα των δύο
στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Σε περίπτωση που, μετά την κατασκευή του ασφαλτικού υλικού, παρατηρηθεί μικρή καθίζηση
(μέχρι 5 cm) της τομής, καθαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας και συμπληρώνεται με
θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, που συμπυκνώνεται και στη συνέχεια
κατασκευάζεται νέος ασφαλτικός τάπητας. Εάν παρατηρηθεί μεγαλύτερη καθίζηση ή παρατηρηθεί
ξανά μικρή καθίζηση, τότε εκσκάπτεται το σκάμμα σε όλο το μήκος, που παρατηρήθηκε η
καθίζηση, μέχρι αποκάλυψης του αγωγού και επιχώνεται πάλι, όπως προβλέπεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές. Πάντως, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας καθίζησης
απλώς με ασφαλτικό υλικό, χωρίς την, κατά τα ανωτέρω, διαδικασία.

(4)

Ειδικές επικαλύψεις

(5)

Επιμέτρηση – Πληρωμή
Η επιμέτρηση θα γίνεται ως εξής :
5.1

Για μεν τις αποκαταστάσεις τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σε τετραγωνικά μέτρα
επιφανείας αποκαθιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε επιπλέον αμοιβής για την αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων, σε επιφάνεια μεγαλύτερη από αυτή, που προκύπτει από τα
παραπάνω, εάν, κατά την εκσκαφή και από τους χειρισμούς των συνεργείων και των
μηχανημάτων, καταπτώσεις, κ.λ.π., έχει καταστραφεί το οδόστρωμα σε μεγαλύτερη
επιφάνεια, υποχρεούμενος, σε κάθε περίπτωση, να το αποκαταστήσει σε όλη την έκταση
των ζημιών.
5.2

Για δε τις αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σε όλο το πλάτος αυτών σε
τετραγωνικά μέτρα επιφανείας αποκαθιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.
Η πληρωμή θα γίνει με βάση τις κατά ανωτέρω επιμετρούμενες ποσότητες σε
τετραγωνικά μέτρα επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του Τιμολογίου. Η τιμή μονάδος
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αυτή αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των
απαιτούμενων εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων,
εφοδίων, υλικών επιτόπου του έργου (περιλαμβανομένης και της ασφάλτου) και
εργασίες, ώστε τα έργα να εκτελεστούν πλήρως και έντεχνα, όπως ορίζεται
παραπάνω.
Περιλαμβάνει, επίσης, την αποζημίωση για την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων και
δοκιμών, που απαιτούνται.

Π.5 – ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

2.5

5.1 ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, ΦΕΚ
2221 Β /30-7-2012.
Αν υπάρχουν εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές µπορούν να εκτελούνται
σύµφωνα µε τα Εθνικά Πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικώς προτιµάται στην ειδικότητα αυτή να χρησιµοποιηθούν προϊόντα Ελληνικής κατασκευής.
5.1.2 Περιγραφή
Ισχύει κατά προτεραιότητα το άρθρο του ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-02-00: Τοίχοι από οπτόπλινθους.
5.1.2.1
Εργασίες που Εµπίπτουν στο Τµήµα αυτό
Το τµήµα αυτό αφορά την εκτέλεση όλων των πλινθοδοµών για τους τοίχους των κτιρίων.
Στο τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνονται εσωτερικά χωρίσµατα κατασκευασµένα από δοµικά υλικά
(βλέπε τµήµα 8), αλλά από πλίνθους (εγχώρια τούβλα - οπτοπλίνθους).
5.1.3

Προσόντα

5.1.3.1
Όλες οι εργασίες που αφορούν το τµήµα αυτό θα πρέπει να εκτελούνται από τεχνίτες
ειδικευµένους στο κτίσιµο πλίνθων ή τοιχοποιίας.
5.1.3.2
Η επίβλεψη στο επίπεδο του Εργοδηγού θα πρέπει να γίνεται από άτοµα που θα έχει
εγκρίνει η Επίβλεψη, που θα µπορούν να εµφανίσουν ικανοποιητικές συστάσεις και που θα έχουν
τουλάχιστον πενταετή πρακτική πείρα στο είδος αυτό της εργασίας.
5.1.3.3
Τα στεγανοποιητικά υλικά θα πρέπει να προµηθεύονται από έναν κατασκευαστή ο
οποίος θα αποστείλει ειδικευµένους εκπροσώπους στο εργοτάξιο, για να συµβουλεύσουν τον Ανάδοχο
σχετικά µε τις σωστές διαδικασίες, προφυλάξεις, και για να εκπαιδεύσουν τους επιτόπου τεχνίτες για τη
σωστή τεχνική εφαρµογής των υλικών αυτών.
5.1.4

Απαιτήσεις Ποιότητας Εργασίας

Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της
κατακόρυφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους λαµπάδες, κακοκοµµένοι πλίνθοι, ανώµαλοι
ή πολύ παχύς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί, κλπ. δεν θα είναι αποδεκτά, και οποιαδήποτε τέτοια εργασία
έχει απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου µε έξοδα του
Αναδόχου. Τα κατεδαφισµένα στοιχεία δεν θα επαναχρησιµοποιούνται.
5.1.5

∆είγµατα

5.1.5.1
∆είγµατα µεµονωµένων υλικών
Χωριστά δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου, τσιµεντόλιθου, συνδέσµου, στερεωµάτων και άλλων
διαφόρων
εξαρτηµάτων,
θα
παραλαµβάνονται
από
τις
παρτίδες
που
έχουν
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παραδοθεί θα καταθέτονται στην Επίβλεψη η οποία και θα πρέπει να τα εγκρίνει προτού αρχίσουν οι
εργασίες.
Όλες οι µετέπειτα παραδόσεις θα πρέπει γενικώς να είναι της αυτής ποιότητας όπως και τα εγκριθέντα
δείγµατα.
5.1.5.2
∆είγµατα εργασίας
Αφού εγκριθούν τα µεµονωµένα δείγµατα, θα πρέπει να παρασχεθούν δείγµατα τελειωµένων
επιφανειών περίπου 1000 Χ 1500χλστ από κάθε είδος τοιχοποιίας που θα δείχνουν κάθε τύπο σχεδίου
και δοµής, ανάγλυφης εργασίας και συνδέσµων κτισµένα και αρµολογηµένα κατά τις προδιαγραφές,
επάνω σε µια κατάλληλη θεµελίωση. Κατόπιν της εγκρίσεως από την Επίβλεψη η ποιότητα των
εργασιών θα πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη των παραπάνω δειγµάτων.
5.1.5.3
∆είγµατα υλικών
Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα πλίνθων, τσιµεντόλιθων ή φυσικών λίθων σε
οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητα
των υλικών αυτών.
5.1.6

Επιτόπου Έλεγχος Ποιότητας

5.1.6.1 Θα πρέπει όταν ζητηθεί από την Επίβλεψη ο Ανάδοχος να αποδείξει ότι πράγµατι οι πλίνθοι
και οι τσιµεντόλιθοι διαθέτουν τις ελάχιστες µέσες αντοχές συνθλίψεως, όπως καθορίζονται
σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
5.1.6.2 Θα πρέπει να υποβληθεί ένα επίσηµο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τις αντοχές των
πλίνθων και τσιµεντολίθων που θα χρησιµοποιηθούν στις τοιχοποιίες του έργου.
5.1.7

Σφραγιστικά Υλικά

5.1.7.1 Στοιχεία Κατασκευαστή
Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη 2 αντίγραφα των προδιαγραφών του κατασκευαστή
καθώς και οι συστάσεις και οι οδηγίες της εφαρµογής του κάθε τύπου σφραγιστικού υλικού, και
διαφόρων άλλων συνεργαζοµένων υλικών.
Σε αυτά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και
δηµοσιευθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά, θεωρηµένα έκθεση δοκιµών εργαστηρίου που θα δείχνει ότι
καθένα από τα υλικά είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις και γενικώς κατάλληλο για τις προτιθέµενες
εφαρµογές.
5.1.7.2
Κατασκευαστικά Σχέδια
Θα πρέπει να παρασχεθούν λεπτοµερή σχέδια που θα δείχνουν τις θέσεις όλων των σφραγιστικών
υλικών, τύπους και µεγέθη των σφραγιστικών αρµών και φυτιλιών, καθώς και τις προβλεπόµενες
µετακινήσεις κάθε αρµού, και τις θέσεις κάθε υπό δοκιµή επιφανείας.
5.1.7.3
∆είγµατα
Θα πρέπει να υποβληθούν τρία δείγµατα µήκους 300 χλστ για κάθε απαιτούµενο χρώµα και κάθε τύπο
σφραγιστικού υλικού. Το δείγµα θα τοποθετείται µεταξύ 2 λωρίδων υλικού ίδιου ή αντιπροσωπευτικού
των επιφανειών επί των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα σφραγιστικά υλικά. Θα τοποθετηθούν σε
απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των τυπικών πλατών των αρµών.
5.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.2.1 Συνθήκες Προστασίας Εργασιών
5.2.1.1 Οι εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται, χρησιµοποιώντας εγκεκριµένες µεθόδους,
από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις.
5.2.1.2 Αµφότερες οι πλευρές εκτεθειµένων τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται
µέχρι κάτω κατά τις πρώτες 24 ώρες µετά την κατασκευή τους.
5.2.1.3 Στις σπάνιες περιπτώσεις κινδύνου από παγωνιά, θα πρέπει να λαµβάνονται οι
κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία νεοδοµηθέντων τοίχων.
5.2.2

Γενικοί Κανόνες
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5.2.2.1 Όλες οι πλινθοδοµές και οι τσιµεντολιθοδοµές θα πρέπει να είναι αλφαδιασµένες,
κατακόρυφες, σε ορθές γωνίες και ακριβείς, µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος και µε γεµισµένους
όλους τους κατακόρυφους αρµούς.
5.2.2.2 Η εργασία θα πρέπει να γίνεται κατά έναν οµοιόµορφο τρόπο. Κανένα τµήµα δεν θα πρέπει να
υψώνεται περισσότερο από 1µ υπεράνω της γενικής στάθµης.
5.2.2.3 ∆εν θα πρέπει να ενσωµατώνονται σπασµένα ή αλλιώς χαλασµένα τεµάχια έτσι ώστε το
χαλασµένο τµήµα να φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η εργασία.
5.2.2.4
Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να µειωθεί το µέγεθος ενός τεµαχίου που θα είναι
ορατό όταν τελειώσει η εργασία, το κόψιµο θα πρέπει να γίνει µε ειδικό πριόνι τοιχοποιίας.
5.2.3

Βρέξιµο και Πλύσιµο

5.2.3.1 Τα τούβλα θα µπορούν να βρέχονται µε καθαρό µη αλµυρό νερό όταν είναι ζεστός ο καιρός
ακριβώς πριν από την τοποθέτηση.
5.2.3.2 Θα πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά µε το βρέξιµο που απαιτείται
για τούβλα. Οι συστάσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται έτσι ώστε να µειώνεται η
αναρρόφηση, να ευκολύνεται το στρώσιµο και να βελτιώνεται η συναρµογή. Μη αλµυρό νερό θα
πρέπει να χρησιµοποιείται για το βρέξιµο και εάν υπάρχει πιθανότητα παγωνιάς δεν θα πρέπει να
βρέχεται.
5.2.3.3 Εάν έχει συσταθεί από τον κατασκευαστή ή εάν έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη, τα τούβλα θα
πρέπει να πλένονται πριν, και εάν χρειασθεί και µετά το κτίσιµο, για να αφαιρούνται τα άλατα.
5.2.4

Κτίσιµο και Αρµολόγηση

5.2.4.1 Εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά, η αρχή του κτισίµατος των τεµαχίων θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 150 χλστ κάτω από την τελική στάθµη εδάφους.
5.2.4.2 Τα τούβλα για να µην ολισθήσουν θα πρέπει να στερεώνονται χρησιµοποιώντας ειδικά
στηρίγµατα.
5.2.4.3 Ολοι οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να γεµίζονται µε κονίαµα και η τοποθέτηση να γίνεται
επί υποστρώµατος πλήρους κονιάµατος.
5.2.4.4 Το στρώσιµο πρέπει να γίνεται έτσι ώστε τέσσερις στρώσεις να έχουν φθάσει σε ένα ύψος
κατά 40χλστ υψηλότερο από ότι εάν οι στρώσεις αυτές είχαν γίνει χωρίς κονίαµα. Οι αρµοί πρέπει να
διατηρούνται οριζόντιοι και οµοιόµορφοι.
5.2.4.5 Οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα οµοιόµορφο πάχος µε µέσον όρο
10 χλστ. Οι οριζόντιοι αρµοί θα πρέπει και αυτοί να διατηρούνται σε ένα οµοιόµορφο πάχος.
5.2.4.6 ∆εν θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις τούβλων σε µία µέρα χωρίς την
άδεια της Επίβλεψης.
5.2.4.7 Το κτίσιµο των τοίχων, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αρµοί χωρίς κονίαµα ή
παρόµοιες κατασκευές, θα πρέπει να γίνεται µε δροµική στρώση ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Επίβλεψης. Οπου απαιτούνται τεµάχια µικροτέρου
µεγέθους ή τερµατισµοί, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια ή συµπαγή τεµάχια κοµµένα
ώστε να σχηµατίζουν τετραγωνισµένες πλευρές.
5.2.4.8 Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, όλα τα τούβλα θα επαλείφονται καλά µε κονίαµα πριν
στρωθούν και όλοι οι αρµοί θα καθαρίζονται µε προσοχή κατά την πρόοδο της εργασίας.
5.2.5

Μη - Φέροντες Τοίχοι

Οι µη - φέροντες τοίχοι δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται συγχρόνως µε τους φέροντες τοίχους και δεν
θα πρέπει να κτίζονται µέχρις ότου να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο εβδοµάδες αφού έχει αφαιρεθεί ο
ξυλότυπος του δαπέδου.
5.2.6 Στρώσιµο, Παρεµβύσµατα για µόνωση, Ενσωµατώσεις Σφραγιστικοί Αρµοί,
Τελειώµατα
5.2.6.1 Οι αρµοί θα πρέπει να ξύνονται έτσι ώστε να µπορούν να δεχθούν τα παρεµβύσµατα.
Τα
µεταλλικά παρεµβύσµατα θα πρέπει να σφηνώνονται χρησιµοποιώντας ξύλινες σφήνες από
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σκληρό ξύλο. Κατόπιν, οι αρµοί θα πρέπει να τελειώνονται χρησιµοποιώντας έναν εγκεκριµένο
ασφαλτικό στόκο από ειδικό κατασκευαστή.
5.2.6.2 Τα διάκενα µεταξύ κουφωµάτων πορτών, παραθύρων και άλλων κουφωµάτων και
τοίχων θα πρέπει να στεγανοποιούνται καθώς και οι αρµοί µετακινήσεως στις εξωτερικές
επιφάνειες.
5.2.7

Ανάµιξη του Κονιάµατος

5.2.7.1
Γενικώς η ανάµιξη διά χειρός δεν θα επιτρέπεται
Για µικρές ποσότητες κονιάµατος θα µπορεί να γίνεται ανάµιξη διά χειρός αλλά µόνο κατόπιν
εγκρίσεως της Επίβλεψης.
Η ανάµιξη του κονιάµατος θα πρέπει να γίνεται µε ένα εγκεκριµένο µηχανικό ανάµικτη χαρµανιού.
Το κονίαµα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα βρετανικά πρότυπα BS 187 και BS CP 121 ή
ισοδύναµα πρότυπα της Ε.Ε.
5.2.8

Συνδετήρες και Στερεώµατα

5.2.8.1
Οι συνδετήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το βρετανικό πρότυπο BS 1243 και του
κατακορύφου στριφτού τύπου, ή ισοδυνάµου πρότυπου της Ε.Ε. και θα τοποθετούνται όπου καθορίσει η
επίβλεψη.
5.2.8.2 Οι διαχωριστήρες θα είναι 5 ανά µ² εκτός εάν έχει καθορίσει διαφορετικά η Επίβλεψη.
5.2.9

Αρµοί ∆ιακοπών

Η κατασκευή όλων των αρµών µετακινήσεως θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένους
τύπους αρµών.
5.2.10 Στεγανοποίηση
5.2.10.1 Οριζόντια στεγανοποιητική λωρίδα θα τοποθετείται επάνω από την στάθµη των πλακών
επί εδάφους στην θέση που θα κτισθεί ο τοίχος.
5.2.10.2 Το στεγανοποιητικό παρασκεύασµα από τσιµέντο και άµµο ή άλλο εγκεκριµένο σύστηµα
θα πρέπει να τοποθετείται σε κατακόρυφη στρώση γύρω από τους τοίχους αρχίζοντας από την κορυφή
της θεµελιώσεως από σκυρόδεµα και συνεχίζοντας µέχρι 150 χλστ επάνω από την αντίστοιχη οριζόντια
στρώση µε προέκταση γύρω από τα πέδιλα.
5.2.11 Στερέωση θυρών, Κουφωµάτων
5.2.11.1 Τα κουφώµατα των πορτών και άλλων παρόµοιων θα πρέπει να στερεώνονται επάνω
στην εµφανή τοιχοποιία µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους συνδετήρες (6 για κάθε άνοιγµα) που
θα κτίζονται µέσα στην τοιχοποιία.
5.2.11.2 Όταν θα απαιτούνται για τη στερέωση των ξυλουργικών των κουφωµάτων κλπ. θα
εντοιχίζονται στηρίγµατα, τούβλα, πλάκες καλύψεως.
5.2.11.3
Τα σιδηρά κουφώµατα πορτών θα πρέπει να ενσωµατώνονται γερά από όλες τις πλευρές
µέσα σε τσιµεντοκονίαµα.
Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση και ακριβή
ευθυγράµµιση όλων των παρόµοιων αντικειµένων.
5.2.12 Προστασία και Καθαρισµός
Οι τελειωµένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από λερώµατα.
Πιτσιλίσµατα από κονίαµα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται από τις επιφάνειες των
τοίχων µε τρίψιµο και πλύσιµο µε καθαρό νερό.
Οι τοίχοι θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερµότητας, ζηµιών και βρεξίµατος από βροχή
χρησιµοποιώντας εγκεκριµένα καλύµµατα.
Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι τοίχοι από υπερβολικά γρήγορο στέγνωµα
χρησιµοποιώντας εγκεκριµένες µεθόδους.
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Όλα τα περιθώρια των θυρών, χαλύβδινες κατασκευές και πλαίσια θα πρέπει να τοποθετούνται
µε ακρίβεια στη θέση τους.
Όλες οι εσοχές, εγκοπές και όλα τα παραµένοντα ανοίγµατα που δεν χρειάζονται πλέον, θα πρέπει να
επιδιορθώνονται µε προσοχή.
Επίσης το ίδιο ισχύει για όλα τα τεµάχια που έχουν προέλθει από κόψιµο και προσαρµογή.
Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατωµένα µεταλλικά αντικείµενα θα πρέπει να βάφονται µε δύο στρώµατα
αντισκωριακής βαφής.
Όταν απαιτείται για σταθερότητα οι τοίχοι θα πρέπει να καθίστανται άκαµπτοι σύµφωνα µε το βρετανικό
πρότυπο BSCP 121 ή άλλο ισοδύναµο.
Θα µεταφερθούν όλα τα σκουπίδια και άχρηστα µε το τέλος της εργασίας.
Ολα τα υλικά,
συµπεριλαµβανοµένης της φορτώσεως και εκφορτώσεως, θα πρέπει να µεταφερθούν στο εργοτάξιο
από τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να λάβει προστατευτικά µέτρα κατά ζηµιών από άτοµα ή τον καιρό,
ιδιαιτέρως δε για την προστασία των µονώσεων των εξωτερικών τοίχων πριν και κατά την κατασκευή των
εξωτερικών επενδύσεων.
5.3 ΥΛΙΚΑ
5.3.1

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

5.3.1.1 Το κονίαµα θα πρέπει να µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν θα πρέπει να αφήνεται
εκτεθειµένο στον ήλιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα µεταλλικά
καροτσάκια και δοχεία και σανίδες για το κονίαµα είναι σχετικώς ψυχρά.
5.3.1.2 Όλοι οι πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι και άλλα δοµικά τεµάχια που θα χρειασθούν για την
τοιχοποιία, θα πρέπει να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµιά περίπτωση δεν
θα πρέπει να ξεφορτώνεται χύδην µε ανατροπή. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για υλικά τοιχοποιίας που θα
αποτελέσουν εµφανείς επιφάνειες.
5.3.1.3 Η αποθήκευση των υλικών
θα πρέπει να γίνεται σε χώρους προετοιµασµένους για
το σκοπό αυτό. Η αποθήκευση τσιµέντου, ασβέστη και άλλων αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο τµήµα 3, Εργασίες Σκυροδέµατος.
5.3.1.4 Τα υλικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται.
5.3.2

Γενικές Απαιτήσεις

Όλα τα υλικά θα µπορούν να προµηθεύονται από προµηθευτή αποδεκτό στην Επίβλεψη.
Αφού όµως δοθεί η έγκριση για τον προµηθευτή, όλες οι ποσότητες για ολόκληρο το έργο θα πρέπει
να προέρχονται από αυτόν.
4.3.3

Τσιµέντο

5.3.3.1 Το τσιµέντο, για όλα τα έργα τοιχοποιίας, θα είναι σύµφωνα µε το βρετανικό πρότυπο BS
1014 ή ισοδύναµο εγκεκριµένο πρότυπο της Ε.Ε.
5.3.3.2 Σε καµιά περίπτωση δεν θα επιτραπεί η χρήση τσιµέντου High Alumina (κατασκευάζεται από
τη σύντηξη µείγµατος βωξίτου και κρητίδας ή ασβεστολίθου µε εκτριβή του προκύπτοντος κλίνκερ)
5.3.4

Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι σύµφωνα µε το βρετανικό πρότυπο BS 890 ή ισοδύναµο πρότυπο της Ε.Ε.
5.3.5

Άµµος

Η άµµος που θα χρησιµοποιείται στην τοιχοποιία θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
βρετανικού πρότυπου BS 1200 ή ισοδυνάµου προτύπου της Ε.Ε.
5.3.6

Νερό
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Θα χρησιµοποιείται µόνον πόσιµο καθαρό νερό που δεν θα περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το κονίαµα.
5.3.7 Τούβλα
5.3.7.1
Τα τούβλα τα οποία θα είναι ορατά στην τελική µορφή του τοίχου
(δηλαδή χωρίς επίχρισµα ή βαφή) θα πρέπει να είναι:
α)
Όµοια µεταξύ τους όσον αφορά την υφή και το χρώµα. Ο βαθµός αποκλίσεως θα αποτελέσει
αντικείµενο εγκρίσεως της Επίβλεψης.
β)
Ειδικώς κατασκευασµένα για εµφανή χρήση στις επιφάνειες που θα είναι
εκτεθειµένες. Θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Επίβλεψης.
5.3.7.2
Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από το στέγνωµα των λίθων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 0,09%.
5.3.7.3
Οι πλίνθοι θα πρέπει να είναι σκληροί, γεροί, ορθογωνισµένοι και καθαροί.
5.3.8

Συνδετήρες και Μεταλλικές Στερεώσεις

5.3.8.1
Όλοι οι συνδετήρες και µεταλλικές στερεώσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το
βρετανικό πρότυπο BS 1243 ή ισοδύναµο πρότυπο της Ε.Ε.
5.3.8.2 Θα χρησιµοποιούνται µόνον υλικά που θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Επίβλεψη.
5.3.9

Στεγανοποιητικές Στρώσεις

5.3.9.1 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στεγανοποιητικές στρώσεις πανέλλων και µάσκες που θα
έχουν κατασκευασθεί χρησιµοποιώντας άσφαλτο ειδικής συνθέσεως και µορφοποίησης που θα αντέχει
στις θερµοκρασίες που θα επικρατούν στο εργοτάξιο.
5.3.10 Μείγµατα Κονιάµατος
5.3.10.1
Στις περιπτώσεις στις οποίες το µείγµα κονιάµατος δεν θα έχει ειδικώς καθορισθεί, ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη σχετικές προτάσεις για έγκριση.
5.3.10.2 Τα κονιάµατα δεν θα πρέπει να είναι ισχυρότερα από τα υλικά που συνδέουν.
5.3.11 Προσµίξεις
5.3.11.1 ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πρόσµικτα χωρίς την έγκριση της Επίβλεψης.
5.3.11.2 Θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επίβλεψη δείγµατα προσµίκτων πιστοποιητικά δοκιµών
και άλλες αποδείξεις ποιότητας.
5.3.11.3 Κατόπιν αιτήσεως της Επίβλεψης, και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Εργοδότη ο
Ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγµατα τοίχων σύµφωνα µε τις προτάσεις για χρήση προσµείξεων, 4
εβδοµάδες πριν από τη χρησιµοποίηση των υλικών αυτών στο έργο.
5.3.12 Παρενθέµατα για αντοχή σε τριβή.
5.3.12.1 Σε οριζόντιους, µη-ολισθαίνοντες, µη-φέροντες αρµούς, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
συµπιεστά παρεµβύσµατα αρµών ή ειδικώς για το σκοπό αυτό κατασκευασµένα παρενθέµατα από
πολυστυρένιο.
5.3.12.2 Σε οριζόντιους, µη-ολισθαίνοντες, φέροντες αρµούς, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
συµπιεστά διαµορφωµένα ελαστικά παρενθέµατα.
5.3.12.3 Σε οριζόντιους, ολισθαίνοντες, φέροντες αρµούς, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
προ-διαµορφωµένες µεµβράνες ολισθήσεως κατασκευής εργοστασίου ειδικώς για το σκοπό αυτό.
5.3.13 Σφραγιστικά Υλικά
5.3.13.1
Οι επιφάνειες των αρµών θα πρέπει να καλύπτονται µε αστάρι ή σφραγιστικό υλικό
όπου προσδιορίζεται ή όπου το συνιστά ο κατασκευαστής του σφραγιστικού υλικού. ∆εν πρέπει
να επιτρέπεται να χυθεί ή επικαλύψει αστάρι ή σφραγιστικό υλικό τις διπλανές επιφάνειες.
5.3.13.2
Θα πρέπει να τοποθετείται κορδόνι υποστρώµατος του σφραγιστικού υλικού, εκτός από
εκεί που προσδιορίζεται ότι µπορεί να παραληφθεί ή που συνιστάται να παραληφθεί από τον
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κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού, σχετικά µε την προτιθέµενη εφαρµογή. Σε περιπτώσεις
που αρµοί θα υποστούν πιέσεις από νερό, θα πρέπει να τοποθετούνται υποστηρίγµατα του κορδονιού
υποστρώµατος.
5.3.13.3
Οπου προσδιορίζεται και όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να
τοποθετούνται ταινίες διακοπής συναρµογής για να εξασφαλισθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα των
σφραγιστικών υλικών.
5.3.13.4
Θα
πρέπει
να
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 πρέπει να γεµίσει τόσο ώστε
να δηµιουργήσει µία ελαφρώς κυρτή επιφάνεια λίγο κάτω από τις διπλανές επιφάνειες. Εκεί όπου
υπάρχουν οριζόντιοι αρµοί µεταξύ µίας οριζοντίου επιφανείας και µιας κατακόρυφης επιφανείας, το
γέµισµα του αρµού θα πρέπει να σχηµατίζει µία µικρή κοιλότητα έτσι ώστε να µην µαζεύεται
υγρασία και σκόνη στον αρµό. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο για να διαµορφώνονται
οµαλές οι επιφάνειες.
5.3.13.5
Τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει να εισχωρούν στο βάθος που θα έχει υποδείξει ο
κατασκευαστής των υλικών αυτών.
5.3.13.6 Θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν περισσεύµατα και "τρεξίµατα" των σφραγιστικών
παρασκευασµάτων εγκαίρως µε την πρόοδο της εργασίας. Οι γύρω
επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται ώστε να µην παραµένουν ίχνη των υλικών αυτών
χωρίς βέβαια να προκαλούνται ζηµιές στις επιφάνειες αυτές ή γενικώς σε τελειώµατα.
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Τέλος, θα πρέπει να αφαιρεθούν τελείως όλες οι προσωρινές προστατευτικές ταινίες.
5.3.13.7
Όπου το υλικό δεν θα βρίσκεται σε θέση που θα είναι ορατό, θα µπορεί να χρησιµοποιείται
το βασικό χρώµα του κατασκευαστού που παρέχει γενικώς τα καλύτερα χαρακτηριστικά για την
προκείµενη εφαρµογή.
5.3.13.8
Σε περιοχές που θα είναι ορατές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται χρώµατα σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.
5.3.13.9
Τα σφραγιστικά υλικά πήξης θα πρέπει να σκληρυνθούν για να επιτευχθεί
µια γρήγορη συναρµογή, υψηλής αντοχής εσωτερική συνεκτικότητα και επιφανειακή αντοχή. Θα
πρέπει επίσης να προστατεύονται κατά την περίοδο κατασκευής έτσι ώστε να
µην παρουσιάζονται
αλλοιώσεις ή ζηµιές (άλλες από τις συνήθεις φθορές και αλλοιώσεις από καιρικές συνθήκες) µέχρι
την παράδοση στον Εργοδότη.
5.3.13.10
∆εν θα επιτρέπονται οποιεσδήποτε επεξεργασίες επιφανειών που θα είχαν επιπτώσεις
είτε επί της εµφανίσεως είτε επί των φυσικών χαρακτηριστικών του χρησιµοποιουµένου σφραγιστικού
υλικού. Εάν απαιτείται κάποια επεξεργασία της επιφανείας για να επιτευχθούν καλύτερες
συνθήκες πήξεως, το συγκεκριµένο αυτό σφραγιστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε
δοκιµές χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη µέθοδο πήξεως ή επεξεργασίας επιφανείας έτσι ώστε
να µπορούν να διαπιστωθούν οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της συγκεκριµένης αυτής επεξεργασίας
επί του σφραγιστικού υλικού.
5.3.14 Μη φέροντες τοίχοι
5.3.14.1
Όλοι οι εσωτερικοί µη φέροντες τοίχοι προβλέπονται να κατασκευασθούν από εγχώρια
τούβλα, µε επίχρισµα και µε βαφή. Μία ελαχίστη ηχητική µόνωση 40db θα πρέπει να επιτευχθεί σε όλους
τους εσωτερικούς τοίχους.
5.3.14.2
Μη φέροντες τοίχοι από τούβλα προβλέπεται να κατασκευασθούν ως εξής :
α.
Για ύψος δροµικού τοίχου άνω των 2,30m πάχος τοίχου 9cm µε τούβλα 6 Χ 9 Χ
19cm σενάζ από επί τόπου χυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα 9Χ20cm στο ύψος του πρεκιού της
θύρας (περίπου 2,30m).
β.
Για ύψος µπατικού τοίχου άνω των 2,30m πάχος τοίχου 19εκ. µε τούβλα
6Χ9Χ19cm σενάζ από επί τόπου χυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα 19Χ20εκ. στο ύψος του πρεκιού της
θύρας (περίπου 2,30m).
γ. Για ύψος τοίχου έως 2,30m (γενικά στα W.C.) πάχος τοίχου 9 cm, τούβλα 6 Χ 9 Χ
19cm, σενάζ οµοίως όπως πριν αλλά 15Χ9cm στη στέψη του τοίχου.
5.3.15 Πυράντοχοι τοίχοι
Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πυράντοχοι τοίχοι προβλέπονται να κατασκευαστούν από εγχώρια
τούβλα µε επίχρισµα και βαφή.
Οι εσωτερικοί πυράντοχοι τοίχοι προβλέπονται µπατικοί από τούβλα 19Χ19Χ9cm µε κατακόρυφες
τρύπες ώστε κατά την δόµηση του τοίχου να µη παρουσιάζονται
διαµπερείς τρύπες σε καµία θέση του τοίχου.
Σενάζ από επί τόπου χυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα 19Χ20cm στο ύψος του πρεκιού της θύρας
(περίπου 2,30m). Το σύνολο της κατασκευής των τοίχων ακολουθεί τους
κανονισµούς πυροπροστασίας µε συντελεστή ανάλογο προς τον απαιτούµενο από την
µελέτη πυροπροστασίας.

2.6
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6.1.1 Σχετικοί Κανονισµοί
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Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισµοί που θα εφαρµόζονται για τα υλικά, την ποιότητα εργασίας και τις
δοκιµές, θα είναι σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα DIN εκτός από τις περιπτώσεις που ένα εναλλακτικό και
ισοδύναµο πρότυπο θα έχει εγκριθεί.
6.1.2

Περιγραφή

Ισχύει το άρθρο του ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-06-01-01: Στεγανοποίηση ∆ωµάτων και
Στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες.
Το τµήµα αυτό αφορά την κατασκευή των τελειωµάτων δωµάτων σε οριζόντιες ή µε ελαφρά κλίση
οροφές.
6.1.3

Προσόντα Εφαρµοστού

6.1.3.1 Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από έναν ειδικευµένο υπεργολάβο µε τουλάχιστον
πενταετή επιτυχή πείρα στο είδος αυτό εργασίας και ο οποίος θα είναι αποδεκτός από τους
κατασκευαστές υλικών δωµάτων.
6.1.3.2 Οι εργασίες θα επιβλέπονται και θα ελέγχονται τακτικά από άτοµο ή άτοµα εξειδικευµένα
στην τοποθέτηση και εγκατάσταση των υλικών που χρησιµοποιούνται στις
εργασίες του τµήµατος αυτού.
6.1.3.3 Οι κατασκευαστές των υλικών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πείρα στην παραγωγή
τέτοιων υλικών και θα πρέπει να εγκριθούν από την Επίβλεψη.
6.1.4

Απαιτήσεις Εφαρµογής

6.1.4.1
Τα συστήµατα τελειώµατος δωµάτων θα πρέπει να µπορούν να ανθίστανται σε
αστοχίες οιασδήποτε φύσεως.
6.1.4.2
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που θα οφείλεται σε ανεµοπιέσεις.
6.1.4.3
Οι µεµβράνες και τα µεταλλικά φύλλα στεγανοποιήσεως θα πρέπει να είναι υδατοστεγή
και να µην αλλοιώνονται πέραν των ορίων που θα έχουν ορίσει οι κατασκευαστές. Εφ' όσον οι
µεµβράνες δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές, θα θεωρείται ως αποτυχία του υλικού και της εργασίας.
6.1.5

Υποβολή Στοιχείων και ∆είγµατα

6.1.5.1
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει λεπτοµερή σχέδια στα σηµεία ενώσεων, των περιοχών των
αρµών διαστολής, και θα τα υποβάλει στην Επίβλεψη πριν από την εκτέλεση των εργασιών.
6.1.5.2
Θα πρέπει να δοθούν αποδείξεις της αποδοχής του εκτελεστού εκ µέρους του κατασκευαστή
υλικών δώµατος πριν από την έναρξη των εργασιών.
6.1.5.3
∆εδοµένα Κατασκευαστή:
Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη 2 αντίγραφα
προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων του κατασκευαστή των υλικών.
Θα περιληφθούν στοιχεία θεωρηµένων δοκιµών που θα αποδεικνύουν την εφαρµογή σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστού.
6.1.5.4
Θα πρέπει να παρασχεθούν δείγµατα όλων των υλικών δώµατος σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Επίβλεψης.
6.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.2.1. Συνθήκες Εργασιών
6.2.1.1
Η εγκατάσταση των υλικών δώµατος θα πρέπει να γίνει µόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί
σωστά η κατασκευή του υποστρώµατος και αφού έχουν εφαρµοσθεί τα υλικά εµποτισµού έτσι ώστε οι
µεµβράνες δεν θα εµποτίζονται ή υφίστανται ζηµίες από τις εργασίες που ακολουθούν.
6.2.1.2
Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα
ακόλουθα ελαττώµατα:
Ακανόνιστο υπόστρωµα
Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες είτε που έχουν υπερβολικά πολλούς πόρους
Επιφάνειες µε αιχµηρές ακµές από το καλούπωµα
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∆ιαφορές από τις καθορισθείσες κλίσεις στέγης
Λανθασµένες στάθµες στέγης
Με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνιές
Ρωγµές και οπές λόγω τάσεων ή καθιζήσεως.
6.2.1.3
Οι εργασίες στεγανοποιήσεως θα πρέπει να γίνονται µόνον όταν οι καιρικές συνθήκες
είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση
των υλικών σύµφωνα µε τις υποδείξεις αυτές.
6.2.2

Προετοιµασία

6.2.2.1
Το υπόστρωµα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη βροµιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και
άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να βρίσκονται σε
κατάσταση που θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα επιστρωθούν περαιτέρω
6.2.2.2
Τα κενά και οι ρωγµές και αρµοί στο υπόστρωµα που δεν αποτελούν αρµούς
συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεµίζονται µε σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασµα που θα
υποδείξει ειδικός επί των δωµάτων έτσι ώστε να µην υπάρξει
πρόβληµα µη συµβατού.
6.2.2.3
Μεταλλικές επιφάνειες όπως και αυτές από σκυρόδεµα θα πρέπει να προετοιµασθούν, ή
ασταρωθούν και να σφραγισθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις (και µόνο
στην περίπτωση που
θα το έχει υποδείξει) ο κατασκευαστής των στεγανοποιητικών υλικών.
6.2.2.4
∆ιπλανές επιφάνειες που δεν θα πρέπει να λερωθούν θα πρέπει να µασκάρονται.
Γενικώς θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιµο και η µεταφορά των υγρών
υλικών έξω από τις περιοχές των µεµβρανών ή µέσα στο σύστηµα της αποχετεύσεως.
6.2.3

Πιλήµατα

Τα πιλήµατα θα πρέπει να στρώνονται παράλληλα προς το µεγάλο άξονα της στέγης 5 έτσι ώστε οι
ενώσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές και έτσι ώστε να µην προβάλλουν εµπόδιο στη ροή του νερού.
6.2.4

Φράγµα υδρατµών

Το κατάστρωµα από σκυρόδεµα θα στρώνεται µε µία ασφαλτική στρώση.
Κατόπιν
θα
τοποθετείται
ασφαλτοπίληµα
εµποτισµένο
σε
θερµά
ασφαλτικά
παρασκευάσµατα.
Οι επικαλύψεις στις άκρες και τις πλευρές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
100χλστ πλήρως σφραγισµένες και πάντοτε σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του κατασκευαστή
των ασφαλτοπιληµάτων.
6.2.5

Μόνωση

Θα πρέπει να τοποθετηθεί θερµική µόνωση σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του κατασκευαστού
του υλικού.
Τα φύλλα θα πρέπει να είναι καλά ενωµένα και τοποθετηµένα έτσι ώστε οι
αρµοί να µην δηµιουργούν ευθείες γραµµές αλλά να τέµνονται. Το φράγµα υδρατµών θα πρέπει
να γυρίσει επάνω στις πλάκες σε όλη την περίµετρο
κατά
225χλστ
το
ελάχιστο
και
να
συγκολληθεί επί των πλακών εξασφαλίζοντας πλήρες περιτύλιγµα για προστασία.
Θα πρέπει να τοποθετείται τόση µόνωση κάθε µέρα όση µπορεί να καλυφθεί για προστασία από
άλλα υλικά την ίδια µέρα και να προστατευθεί από την απορρόφηση
υγρασίας.
Η µόνωση θα τοποθετηθεί σχηµατίζοντας σωστή επάνω επιφάνεια και κατά την διεύθυνση που
συνιστάται από τον κατασκευαστεί του υλικού.
Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του την δυνατότητα µηχανικής στερεώσεως της µόνωσης.
Αυτή η στερέωση θα πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή της µόνωσης και να
µην εξασθενεί µε κανένα τρόπο την κατασκευή.
6.2.6

Γωνίες

Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε ασφαλτοπιλήµατα θα πρέπει να είναι στρογγυλεµένες.
Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνιές
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ούτως ώστε να δηµιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον
100
χλστ.
Θα
χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα µονωτικά όταν πρόκειται περί µονώσεως ή τσιµεντοκονία όταν
πρόκειται περί σκυροδέµατος.
6.2.7

Τελειώµατα επάνω σε Κατακόρυφες Επιφάνειες

Επί όλων των κατακορύφων επιφανειών, η υγροµόνωση θα πρέπει να προχωρήσει µέχρι
τουλάχιστον 150 χλστ επάνω από την οριζόντια τελειωµένη επιφάνεια δώµατος, και θα πρέπει είτε να
ακολουθήσει σ'όλο το ύψος την κατακόρυφη επιφάνεια και να σκεπασθεί µε στέψη από φύλλο
αλουµινίου, είτε να χωθεί σε ένα αυλάκι βάθους 40 χλστ και πλάτους 20 χλστ να στερεωθεί µε συνεχή
λάµα αλουµινίου και να σφραγισθεί.
6.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
6.3.1

Παράδοση, ∆ιακίνηση, Αποθήκευση

6.3.1.1
Τα υλικά θα πρέπει να προφυλάσσονται από θερµότητα, βροχή και µόλυνση από
άλλα υλικά, και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστού.
6.3.1.2
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι µεµβράνες και οι µονώσεις να διατηρούνται
στεγνές και σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες.
6.3.1.3
∆εν θα επιτρέπεται να αποθηκεύονται υλικά έτσι ώστε να υπερφορτίζεται το δώµα ή άλλα
µέρη της κατασκευής.

2.7

Π.7 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
στην περίπτωση που θα είναι επιβεβληµένοι, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων
κανονισµών που τυχόν έχουν καθορισθεί.
Ισχύουν κατά προτεραιότητα τα άρθρα του ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-08-01-00: Ξύλινα
Κουφώµατα, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-08-07-02: ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό, ΕΛΟΤ
ΤΠ1501 -03-08-09-00: Υαλόθυρες µε γυαλί ασφαλείας..
7.1.2

Απαιτήσεις

Εργασίες που Αφορούν το Τµήµα αυτό
Το τµήµα αυτό αφορά τις εξωτερικές πόρτες, εξωτερικά
παράθυρα
και εξωτερικές
επενδύσεις προσόψεων κατασκευασµένων από µέταλλο και κυρίως από αλουµίνιο.
Περιλαµβάνονται επίσης στο τµήµα αυτό τα σχετικά συναφή εξαρτήµατα, και η
τοποθέτηση των υαλοπινάκων.
7.1.3

Προσόντα Κατασκευαστή

7.1.3.1
Όλες οι εργασίες που καλύπτονται από το τµήµα αυτό θα πρέπει να παρέχονται
από τον ίδιο εγκεκριµένο Κατασκευαστή εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την
Επίβλεψη.
7.1.3.2 Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να τοποθετηθούν από ειδικευµένους
Υπεργολάβους τους οποίους θα πρέπει να εγκρίνει τόσο ο Κατασκευαστής όσο και η
Επίβλεψη και που θα έχουν εµπειρία στο είδος αυτό της εργασίας.
7.1.4

Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων

7.1.4.1
∆είγµατα
Θα πρέπει να υποβληθούν 3 δείγµατα από κάθε απαιτούµενο τελείωµα, σε τµήµα
διατοµών µήκους 600 χλστ. Στην περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος µπορεί
κάπως να διαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλονται 2 ή περισσότερα τµήµατα που θα παρέχουν
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τα όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την Επίβλεψη µόνο όσον
αφορά το χρώµα και την υφή τους.
Η συµµόρφωση µε άλλες απαιτήσεις θα είναι της
απολύτου ευθύνης του Αναδόχου.
Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα που θα δείχνουν την τεχνική της
κατασκευής και την ποιότητα των επί µέρους τµηµάτων και των σχεδίων των µεταλλικών
εξαρτηµάτων και άλλων δευτερευόντων στοιχείων για τµήµατα παραθύρων τµήµατα όψεων
προτού αρχίσει η εργασία κατασκευής.
7.1.4.2
Κατασκευαστικά Σχέδια
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδια για την κατασκευή και τοποθέτηση όλων των
παραθύρων, πετασµάτων,
πορτών και άλλων στοιχείων καθώς και των
παρελκοµένων τους. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται όψεις τοίχων υπό
κλίµακα 1:50 και όψεις τυπικών στοιχείων υπό κλίµακα 1:10 καθώς και τοµών σε φυσικό
µέγεθος, λεπτοµέρειες από όλα τα τµήµατα παραθύρων, κουφωµάτων και συστηµάτων
πετασµάτων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών
προστατευτικής επικαλύψεως, συστηµάτων στερεώσεως, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων
αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα συνήθη δεδοµένα του κατασκευαστή. Τα σχέδια
θα πρέπει επίσης να δείχνουν το σύστηµα των υαλοπινάκων και της τοποθετήσεώς
των, τις ανοχές στερεώσεως επάνω στο κτίριο και της εφαρµογής των σφραγιστικών υλικών.
Οι εργασίες άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει και αυτές να δείχνονται καθαρά στα σχέδια αυτά.
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση όσο το δυνατόν
ενωρίτερα µετά την ανάθεση στον Ανάδοχο και στον Υπεργολάβο κουφωµάτων.
Όλες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν επί τόπου διότι
καµιά απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για σφάλµατα ή καθυστερήσεις που θα οφείλονται
στη µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή.
Θα πρέπει επίσης να υποβληθούν οι κατασκευαστικοί υπολογισµοί σε συνδυασµό µε την
σχεδίαση
της
τοποθετήσεως
των
παραθύρων,
κουφωµάτων,
εξαρτηµάτων,
στερεωµάτων και υαλοπινάκων.
7.1.4.3
Εκθέσεις ∆οκιµών
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει 12 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των
συνήθων
λεπτοµερειών
των
παραθύρων
από
αλουµίνιο
του
κατασκευαστή,
συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών κατασκευής, τελειωµάτων εξαρτηµάτων και άλλων επί
µέρους τµηµάτων της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει επικυρωµένες εκθέσεις
εργαστηριακών δοκιµών όπως θα απαιτούνται για την ένδειξη συµµορφώσεως µε τις
απαιτήσεις εκτελέσεως.
7.1.4.4
Κανονισµός θερµικής µονώσεως
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 5 αντίγραφα υπολογισµών θερµικής µονώσεως για όλα τα
τµήµατα του κτιρίου.
Οι υπολογισµοί αυτοί θα γίνουν από έναν ειδικό µελετητή
εξειδικευµένο στην θερµική µόνωση παρόµοιας µορφής και κλίµακας έργων. Οι
διαστάσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους υπολογισµούς που θα υποβληθούν.
7.1.5

Προδιαγραφή Συµπεριφοράς Υλικών

7.1.5.1
Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων θα πρέπει να σχεδιασθούν έτσι
ώστε να αντέχουν στις πιέσεις και ταχύτητες ανέµου σύµφωνα µε το DIN 1055, µέρος 4,
φορτία ανέµου.
7.1.5.2
Φόρτιση Ανέµου:
Κανένα στοιχείο παραθύρου δεν θα πρέπει να
υφίσταται µόνιµη παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε βέλη κάµψεως µεγαλύτερα από 1/300 και όχι
περισσότερο από 8χλστ.
7.1.5.3
Ικανότητα αντοχής των στερεώσεων σε θετικές και αρνητικές διαφορές
πιέσεως των 25 gr/cm² (250 χλστ στήλης ύδατος).
7.1.5.4
Συµπεριφορά των στοιχείων εκτεθειµένων σε καιρικές συνθήκες όταν
εξετάζονται σχετικά µε: (α)
∆ιείσδυση Νερού ∆εν θα πρέπει να παρουσιασθεί καµιά
διαρροή νερού όταν το παράθυρο υπόκειται σε συνεχή σταθερή πίεση για περιόδους πέντε
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λεπτών µε αυξήσεις κατά 0,5gr/cm² (5 χλστ στήλης νερού) µέχρι µία µεγίστη τιµή 3,0 γρ/εκ² (30
χλστ στήλης νερού).
(β)
∆ιείσδυση νερού µετά από ριπή ανέµου
Το συγκρότηµα παραθύρου θα πρέπει να υποβληθεί σε τρεις κύκλους θετικής και
αρνητικής φορτίσεως ανέµου µέχρι µία µέγιστη πίεση 22 gr/cm² (220 χλστ στήλης
ύδατος).
Η πίεση θα διατηρείται µηδενική µεταξύ κάθε µισού κύκλου. Η δοκιµή
διεισδύσεως νερού θα επαναλαµβάνεται κατόπιν όπως και προηγουµένως.
(γ)
∆ιείσδυση Αέρος
∆εν θα πρέπει να υπάρχει διείσδυση αέρος µεγαλύτερη από 1 µ3/ωρ ανά τρέχον µέτρο αρµού
όταν το συγκρότηµα παραθύρου υποβάλλεται σε µία δοκιµαστική πίεση 2 gr/cm² (20 χλστ
στήλης ύδατος)
7.1.5.5
Τα συγκροτήµατα παραθύρων και πετασµάτων θα υπόκεινται σε δοκιµές
σύµφωνα µε τις καθορισµένες απαιτήσεις εκτελέσεως.
7.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
7.2.1

Κατασκευή

Κάθε παράθυρο θα φέρει καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό
αναγνωρίσεως αναφορικά µε το κτίριο και σχετικά µε τον τύπο.
Η θέση των σηµάτων αναφοράς θα είναι τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγχονται µετά την
ανέγερσή τους αλλά όχι επάνω σε επιφάνειες που θα παραµείνουν εκτεθειµένες στην τελική
µορφή της κατασκευής.
7.2.2

Επιθεώρηση

Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει σε λογικές ώρες την ελεύθερη πρόσβαση της Επίβλεψης για
επιθεώρηση των εργασιών του Κατασκευαστή.
Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο οιουδήποτε
στοιχείου ή µεθόδου κατασκευής ή ελέγχου ποιότητας της διαδικασίας.
7.2.3

Ανοχές

7.2.3.1
Ο σχεδιασµός των συγκροτηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και
όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανοχές της φέρουσας
κατασκευής.
7.2.3.2
Όλες οι ανοχές θα πρέπει να συµφωνηθούν µεταξύ του Αναδόχου και του
ειδικευµένου υπεργολάβου πριν από την εγκατάσταση.
7.2.3.3
Όλες οι ανοχές διαστάσεων παραθύρων σχετικά µε το κτίριο θα πρέπει να
δείχνονται καθαρά στα κατασκευαστικά σχέδια.
7.2.3.4
Θα πρέπει να εξακριβωθεί από την Επίβλεψη, τι βέλη κάµψεως και
καθιζήσεις της φέρουσας κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό της
εγκαταστάσεως των παραθύρων.
7.2.4

Θερµική Μετακίνηση

7.2.4.1
Τα συγκροτήµατα παραθύρων και υαλοπινάκων θα πρέπει να
κατασκευασθούν και να τοποθετηθούν εις τα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανοχές και,
όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής ενσωµατωµένους σε συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η
ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών διαστολών και συστολών που θα παρουσιάζονται εξ
αιτίας των τοπικών καιρικών συνθηκών και µεταβολών των θερµοκρασιών - από
χειµώνα σε καλοκαίρι, και ηµέρα σε νύκτα - χωρίς να δηµιουργούνται λυγισµοί,
παραµορφώσεις αρµών ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις.
7.2.4.2
Θα πρέπει ο σχεδιασµός να προβλέψει και ως εκ τούτου να εξαλείψει κάθε
θόρυβο που θα µπορούσε να προέλθει όχι µόνο από θερµική διαστολική και συστολική
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µετακίνηση των µεταλλικών µερών, αλλά επίσης από την κάµψη κάτω από την πίεση του
ανέµου.
7.2.5

Κατασκευή Γενικώς

Η κατασκευή όλων των µεταλλικών συγκροτηµάτων, των γωνιών, των απλών και υπό γωνία
αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά γερές, άκαµπτες και
υδατοστεγείς έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται επί των
συγκροτηµάτων αυτών, καθώς και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα
λειτουργία τους.
7.2.6

Συµπύκνωση

Ο σχεδιασµός κάθε στοιχείου θα πρέπει να προβλέψει και να παράσχει ικανοποιητικά µέτρα
για τη συλλογή και διάθεση τυχόν συµπυκνώσεων.
7.2.7

Προστασία

7.2.7.1
Οι διάφορες µονάδες θα πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο
κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθηκεύσεως, κατά την
τοποθέτησή τους µέχρις ότου κάθε µονάδα έχει τελείως ανεγερθεί και στερεωθεί στη θέση της.
7.2.7.2
Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε
αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το
εργοστάσιο κατασκευής.
Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η
ελαστικότητα της ταινίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα
χρησιµοποιηθούν.
7.2.8

Συντήρηση

7.2.8.1
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει τη χρονική περίοδο που το όλο συγκρότηµα
συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν θα απαιτήσει συντήρηση. Κατά
τη περίοδο αυτή, της µη ανάγκης συντηρήσεως, το συγκρότηµα και τα επί µέρους εξαρτήµατα
θα πρέπει να συµµορφώνονται από κάθε άποψη µε τις απαιτήσεις προδιαγραφών.
7.2.8.2
Προτού ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος
θα πρέπει να
ετοιµάσει και υποβάλει στην Επίβλεψη ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη
χρήση του Εργοδότη .
7.2.8.3
Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα πρέπει να περιλαµβάνει υποδείξεις για τη
συντήρηση όλων των µερών της κατασκευής του παραθύρου και των πετασµάτων
εισόδου, τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς, συµπεριλαµβανοµένων και του
συστήµατος υαλοπινάκων και των σφραγιστικών υλικών µαζί µε τις αντίστοιχες
περιόδους συντηρήσεως.
7.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
7.3.1

Γενικά

Ο Ανάδοχος δεν θα αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της κατασκευής πριν να λάβει
την έγκριση της Επίβλεψης.
7.3.2

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

7.3.2.1
Η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστή.
7.3.3

Εξαρτήµατα από Αλουµίνιο
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7.3.3.1
Όλα τα ελατά τµήµατα και οι λαµαρίνες θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα από ένα κράµα αλουµινίου που θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των
προτύπων DIN ή άλλων εγκεκριµένων ισοδυνάµων προτύπων.
7.3.3.2
Όλα τα κράµατα θα πρέπει να έχουν το ίδιο φινίρισµα και να προέρχονται από
τον ίδιο εγκεκριµένο προµηθευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο
πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά
επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος
των ελατών τµηµάτων θα πρέπει να είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη
ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση.
7.3.3.3
Τα φύλλα αλουµινίου που θα χρησιµοποιούνται για κατασκευές πανέλλων θα
πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος και ποιότητα ώστε να παραµένουν στη θέση τους
χωρίς να παρουσιάζουν καµιά απολύτως παραµόρφωση κάτω από θερµικές φορτίσεις,
φορτίσεις ανέµου και παρόµοιων.
∆εν θα επιτρέπονται παραµορφώσεις µεγαλύτερες των καθορισµένων ανοχών.
7.3.4

Αποστράγγιση και Εξαερισµός

Το σύστηµα υαλοπινάκων θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και
εξαερισµού των κοίλων τµηµάτων που θα πρέπει να έχει
εγκριθεί από τον
Κατασκευαστή Υαλοπινάκων.
7.3.5

Εξαρτήµατα

Όλα τα εξαρτήµατα των πορτών και παραθύρων πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον
υαλοπίνακα και το πλαίσιο εξαεριστήρων τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή
θέση, χωρίς
να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµίες κάτω από το καθορισµένο
φορτίο ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.
7.3.6

Στερεώσεις

Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και
στερέωση του παραθύρου θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που
χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
7.3.7

Ταινίες για Προστασία από Καιρικές Συνθήκες

Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρένιο και κατάλληλες για την
ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν θα πρέπει να σκληραίνουν µε την
πάροδο του χρόνου αλλά αντιθέτως θα πρέπει να διατηρούν την ελαστικότητά τους (ιδίως δε
την ελαστικότητα σε συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες εργασίας.
7.3.8

Θερµική Μόνωση

Θα πρέπει να είναι απρόσβλητη από φωτιά και να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των
Τοπικών Οικοδοµικών και Κανονισµών Πυροπροστασίας.
7.3.9

Εξωτερικές όψεις

Τα εξωτερικά κουφώµατα
οπτοπλινθοδοµές επιχρισµένες.

εντάσσονται

σε

τοιχοδοµές

από

διπλές

δροµικές

7.3.9.1
Υαλοπίνακες
Υαλοπίνακες όψεων
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Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερµοµονωτικοί ασφαλείας και θα είναι στερεωµένοι µε
σφράγιση NEOPRENE.
7.3.9.2
Περσίδες
Θα πρέπει να τοποθετηθούν περσίδες στα απαραίτητα εξωτερικά ανοίγµατα των Η/Μ χώρων
καθώς και στους χώρους εισόδου και εξόδου αέρος που θα περιλαµβάνει εσχάρες που
θα εµποδίζουν την είσοδο πουλιών καθώς και µεταλλικά πλαίσια στερεώσεως.
7.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
7.4.1
Ρολά ασφαλείας (όπου απαιτείται)
Ρολό από προφίλ αλουµινίου διπλού τοιχώµατος. Κατασκευάζεται από προφίλ
αλουµινίου διπλού τοιχώµατος που αρθρώνονται µεταξύ τους.
Το πάχος του τοιχώµατος αλουµινίου είναι περίπου 1,5χιλ., ενώ το συνολικό πάχος του διπλού
τοιχώµατος είναι 20χιλ. Η βαφή είναι ηλεκτροστατική για αντοχή στη διάβρωση. Η λειτουργία του
ρολού είναι ηλεκτροκίνητη µε κατάλληλους µηχανισµούς.
Το ρολό κινείται µέσα σε κατάλληλος οδηγούς, οι οποίοι φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και
βουρτσάκι.
Το τελευταίο προφίλ του ρολού είναι ενισχυµένο για µεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο
κάτω µέρος στεγανωτικό λάστιχο.
7.4.2

Κουφώµατα αλουµινίου

Στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, τοποθετούνται διάφοροι τύποι κουφωµάτων από
διατοµές αλουµινίου βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή και µε υαλοπίνακες διπλούς
θερµοµονωτικούς.
7.4.2.1
Υαλόθυρες δίφυλλες ή µονόφυλλες (κατασκευή ως 7.4.2).
7.4.2.2
Υαλοστάσια µε σταθερά και ανοιγόµενα τµήµατα (κατασκευή ως 7.4.2).
Πρόκειται για µεγάλα υαλοστάσια µε πόρτα µονόφυλλη ή δίφυλλη µε σταθερούς
ταµπλάδες εκατέρωθεν και άνω.
7.4.2.3
Υαλοπαράθυρα αλουµινίου
Πρόκειται για υαλοπαράθυρα ανοιγόµενα απλά ή διαξονικού ανοίγµατος. Κατασκευή ως
παραγρ. 7.4.2.
7.4.2.4
Φεγγίτες αλουµινίου
Στις θέσεις που τοποθετούνται προβλέπονται µηχανισµοί ανοίγµατος φεγγιτών. Κατά τα λοιπά
ως παραγρ. 7.4.2.

2.8

Π.8 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΙ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
8.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-72012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων, ΦΕΚ 2221 Β /30-7-2012.
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Oι εργασίες
εκτελεσθούν

που

δεν

καλύπτονται

από

τις

παραπάνω

προδιαγραφές

µπορούν

να

σύµφωνα µε τα Εθνικά Πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.E.
8.1.2

Απαιτήσεις

Το τµήµα αυτό αφορά την προµήθεια όλων των εσωτερικών πορτών και κουφωµάτων, µεταλλικών
και ξύλινων, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών εξαρτηµάτων.

8.1.3

Προσόντα

8.1.3.1 Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από άτοµα εξειδικευµένα στις αντίστοιχες ειδικότητες
που καλύπτονται από το τµήµα αυτό.
8.1.3.2 Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα προµηθευτούν από εταιρείες µε τουλάχιστον πενταετή
πείρα σε αυτό τον τοµέα και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη.
8.1.3.3 Για τα εσωτερικά χωρίσµατα
Τα εσωτερικά χωρίσµατα θα πρέπει να προµηθεύονται µόνον από έναν κατασκευαστή ο οποίος θα
στείλει στο εργοτάξιο έναν πεπειραµένο εκπρόσωπό του για να συµβουλεύσει τον Ανάδοχο σχετικά
µε τις σωστές διαδικασίες ανεγέρσεως. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένος
στον τοµέα αυτό των εργασιών, τακτικά ασχολούµενος µε την παραγωγή και ανέγερση µεσότοιχων,
και να έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στη βιοµηχανία µεσότοιχων.
8.1.4

Απαιτήσεις Σχεδιασµού Εξαρτηµάτων

Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει ενα πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων που θα κατασκευασθεί από ένα
εγκεκριµένο ειδικό οίκο:
Ο κατάλογος αυτός εξαρτηµάτων θα πρέπει να ετοιµασθεί µε βάσει µία µορφή που πρέπει
προηγουµένως να έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη, και θα περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες:
α.

ονοµασία του κατασκευαστικού οίκου

β.

αριθµό καταλόγου

γ.

υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή

δ.

τελειώµατα

ε.

άλλες σχετικές πληροφορίες

8.1.5

Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων

8.1.5.1

Πόρτες και Κουφώµατα

Κατασκευαστικά Σχέδια
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια και προσπέκτους
του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συγκροτήµατα, τρόπο κατασκευής και πλήρεις
λεπτοµέρειες για τα προτεινόµενα υλικά.
∆είγµατα
Θα παρασχεθούν δείγµατα κάθε τύπου πόρτας και κουφώµατος συναρµολογηµένα σε ένα
κατάλληλο µεταλλικό κάσωµα.
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Πιστοποιητικά
Θα προσκοµισθούν πιστοποιητικά από τους κατασκευαστές σχετικά µε την συµµόρφωση στην
Αντοχή κατά της Φωτιάς, του καπνού και ποιότητας Μονώσεως.
8.1.5.2

Εξαρτήµατα

Οι πίνακες που δίνονται στα υποτµήµατα 8.3.6.10 - 8.3.6.15 δίνουν µόνον τις γενικές απαιτήσεις. Ο
Ανάδοχος θα προτείνει ακριβείς τελικούς καταλόγους και µε σαφήνεια πρέπει να οργανώσει τα
µεγέθη και τις ανάγκες.
Προτού προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία εξαρτηµάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει
και να λάβει έγκριση από την Επίβλεψη σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων
εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και τη φύση του συστήµατος κλειδαριών που
πρόκειται να χρησιµοποιήσει.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει έξι αντίγραφα "Καταλόγου Εξαρτηµάτων" όπως απαιτείται από την
παράγραφο
8.1.4.
Θα υποβληθούν έξι αντίγραφα της πρότασης για το σύστηµα του "Γενικού Κλειδιού" (master's key)
και θα υποβληθούν δείγµατα στην Επίβλεψη πριν από την τελική πρόταση. Ο Ανάδοχος θα
υποβάλει έξι αντίγραφα προσπέκτους του κατασκευαστή µε ένα Κατάλογο Εξαρτηµάτων που
θα περιγράφει κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει έξι αντίγραφα των πιστοποιητικών του κατασκευαστή.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει λεπτοµέρειες προτεινόµενων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα που πρόκειται
να χρησιµοποιηθεί στο Εργο.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προτάσεις για ένα σύστηµα κλειδαριών "κλειδώµατος κατά την διάρκεια
της κατασκευής".
Μεσότοιχοι

8.1.5.3

∆είγµατα Εργασίας σε Φυσικό Μέγεθος στο Εργοτάξιο
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει έναν τελειωµένο µεσότοιχο σε φυσικό µέγεθος, µήκους 3µ που θα
περιλαµβάνει µία εσωτερική και µία εξωτερική γωνία κούφωµα πόρτας, κούφωµα παραθύρου,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. Το δείγµα θα ανεγερθεί, να αποσυναρµολογηθεί και να
αποµακρυνθεί από το εργοτάξιο όταν και όπου το υποδείξει η Επίβλεψη. Το
δείγµα
θα
περιλαµβάνει χαρακτηριστικές αυλακώσεις και αγωγούς για την τοποθέτηση διαφόρων
παροχών (ηλεκτρικής παροχής, τηλεφώνου, κλπ.).
8.1.6

Λήψη Μετρήσεων και Παραγγελία Υλικών

8.1.6.1
Όλες οι µετρήσεις για τις πόρτες και τα χωρίσµατα θα πρέπει να παίρνονται
από το κτίριο και όχι από τα σχέδια εκτός από τις περιπτώσεις που εργασία έχει ειδικώς καθορισθεί
ως "ενσωµατωµένη".
8.1.6.2

Οι παραγγελίες υλικών δεν θα πρέπει να γίνονται βάσει µεγεθών και ποσοτήτων που

περιγράφονται στα Τεύχη ∆ηµοπρατήσεως, αλλά βάσει του κτιρίου και σε ειδικές περιπτώσεις µόνον
βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων.
8.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
8.2.1
8.2.1.1

Γενικά
∆εν θα πρέπει να τοποθετούνται πόρτες, φύλλα και παρόµοια προκατασκευασµένα
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τεµάχια ξυλουργικής πριν στεγνώσουν το χονδροκονίαµα και οι επιχρίσεις.
Πόρτες και χωρίσµατα

8.2.1.2

που µπορούν να παρουσιάσουν ζηµιές από υγρασία,

θα πρέπει να αποθηκεύονται, τοποθετούνται και διατηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται
µεταξύ 5°C και 35°C και σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 65%. Σύντοµοι περίοδοι σχετικής
υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%.
8.2.1.3
Οι πόρτες θα πρέπει να αναρτώνται έτσι ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία
χωρίς να τρίβονται επάνω στα κουφώµατα ακόµα και µετά την βαφή.
8.2.1.4
Οι δίφυλλες πόρτες δεν θα πρέπει να αγγίζουν. Η απόσταση µεταξύ των δύο
φύλλων θα πρέπει να είναι περίπου 4 - 5χλστ και ίδια καθ' όλο το ύψος της πόρτας.
8.2.2

Επιθεώρηση

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιθεωρεί και να εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθούν
τα εξαρτήµατα και να αναφέρει στην Επίβλεψη µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν θα πρέπει να
προχωρήσει σε εργασίες προτού επιδιορθωθούν οι µη ικανοποιητικές περιπτώσεις.
8.2.3

Επανορθώσεις

Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές θα πρέπει να αντικαθίστανται µε καινούργια.
8.2.4

Τελικές ρυθµίσεις και Καθαρισµός

8.2.4.1
Να
γίνουν
διορθώσεις
σε
εκτεθειµένων διακοσµητικών ή ενισχυτικών δοκίδων.

τυχόν

ελαττωµατικές

ευθυγραµµίσεις

8.2.4.2
Να γίνουν ρυθµίσεις στις πόρτες και τα εξαρτήµατα για οµαλή περιστροφή
και λειτουργία.
8.2.4.3
εγκατάσταση.
8.2.4.4
α.

Να καθαρισθούν τυχόν λερωµένες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την
Να αφαιρούνται οι ακόλουθες µονάδες:

Λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά β.

Οσες έχουν υποστεί

βλάβες
γ.

Κακώς εγκαταστηµένες και να αντικαθιστώνται µε καινούργιες

8.2.5

Προστασία και Περάτωση

8.2.5.1
Οι πόρτες κλπ. θα πρέπει να προστατεύονται µέχρι της παραδόσεως στον
Εργοδότη, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής
και θα αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα.
8.2.5.2
Τέλος ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα κλειδιά στην Επίβλεψη µαζί µε ένα εγκεκριµένο
µόνιµο σύστηµα σηµάνσεως και αναγνωρίσεως των κλειδιών.
8.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
8.3.1

Γενικά

8.3.1.1
Επίβλεψη.
8.3.2

∆εν θα πρέπει να αρχίσει η κατασκευή κανενός αντικειµένου προτού το εγκρίνει η

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

8.3.2.1

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα

µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
8.3.2.2
Τα εξαρτήµατα θα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε
προστατευτικό χαρτί και τοποθετηµένα σε κουτιά µε ενδεικτική πινακίδα.
8.3.3

Παρελκόµενα
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8.3.3.1
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Επίβλεψη µία σειρά αδιαµόρφωτων κλειδιών µαζί
µε έναν εξοπλισµό κοπής και διαµορφώσεως οδοντώσεων της εγκρίσεως της Επίβλεψης, τα οποία
και θα κρατήσει ο Εργοδότης.
8.3.3.2
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε
σύστηµα ασφαλείας που εγκρίνει η Επίβλεψη, για το κτίριο και για ορισµένες περιοχές του κτιρίου.
8.3.4

Ξύλινες πόρτες

8.3.4.1

Ξύλινες Πόρτες πρεσσαριστές επίπεδες πόρτες µε σιδηρές κάσες, µε πάχος φύλλου

ελάχιστο 40χλστ., µε σκελετό από λευκή ξυλεία διατοµής 50Χ32χλστ., και ενίσχυση από συµπαγές
ξύλο στις θέσεις κλειδαριάς και µεντεσέδων, και εσωτερικό γέµισµα από µισοχάρακτους πηχίσκους
διαστάσεων 32Χ8χλστ. ανά 45χλστ. όπως φαίνεται στα σχέδια.
Επεξεργασία Επιφανειών:
Αµφότερες οι πλευρές θα είναι τελειωµένες µε κόντρα-πλακέ πάχους τουλάχιστον 4χλστ.
ασταρωµένες και βαµµένες σύµφωνα µε την παράγραφο 14.2.10.1, µε ελάχιστο πάχος 0,5χλστ. Ο
χρωµατισµός θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης και θα χρησιµοποιηθούν
ανεξίτηλες βαφές. Τα πλαϊνά θα επεξεργασθούν µε τον ίδιο τρόπο.
Θα απαιτηθούν µονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες όπως δείχνονται στις καταστάσεις και τα σχέδια.
Τα εξαρτήµατα για τις πόρτες αυτές περιγράφονται χωριστά.
8.3.5

Σιδηρές Πόρτες και Κουφώµατα

8.3.5.1

Σιδερένιες Πόρτες

Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά οι σιδηρές πόρτες χωρίς ειδικές ιδιότητες αντοχής σε φωτιά,
θα είναι διπλού πετσώµατος µε συνολικό πάχος 53χλστ, ενώ το κάθε φύλλο επένδυσης θα
αποτελείται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5χλστ. Μεταξύ των δύο φύλλων θα υπάρχει
γέµισµα από ορυκτές ίνες.
Θα υπάρχουν "πατούρες" στις 3 πλευρές του φύλλου.
Οι κάσες θα είναι χαλύβδινες πάχους 1,5χλστ. σε σχήµα και µορφή σύµφωνα µε τα σχέδια.
8.3.5.2

Σιδερένιες Πυράντοχες Πόρτες

Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι πόρτες µε αντοχή στη φωτιά θα είναι διπλού πετσώµατος
µε συνολικό πάχος 53χλστ. µε φύλλα επένδυσης από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5χλστ µε
σιδερένιο πλαίσιο ενίσχυσης και µε γέµισµα από θερµοµονωτικές ορυκτές ίνες, ικανού βάρους ώστε
να επιτυγχάνεται η κατάλληλη πυραντίσταση (Τ30-Τ60-Τ90).
Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές διατοµής "Ζ", και κατά τα άλλα όπως και αυτές για τις πόρτες
χωρίς ειδική αντοχή κατά της φωτιάς.
Θα απαιτηθούν διάφορα µεγέθη, όλα όπως δείχνονται.
περιγράφονται χωριστά.
8.3.5.3

Τα εξαρτήµατα για τις πόρτες

Σιδερένιες κάσες κουφωµάτων

Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι σιδηρές κάσες των κουφωµάτων για ξύλινες πόρτες θα
είναι στραντζαριστά από χαλυβδολαµαρίνα πάχους 1,5χλστ, µε 2 γλώσσες κλειδαριάς και 3 τζινέτια
τοιχοποιίας σε κάθε πλευρά.
Όλες οι κάσες των πορτών θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων και σχεδιασµένες ειδικώς για
τις πόρτες. Τόσο οι πόρτες όσο και οι κάσες τους θα είναι σύµφωνα µε το ίδιο εθνικό πρότυπο που
θα έχει επιλεγεί.
8.3.5.5

Βαφές φύλλων και κάσας

Όλες οι πόρτες και οι κάσες θα βαφούν τελικά σύµφωνα µε την παράγραφο 14.2.11.1.
8.3.6

Εξαρτήµατα
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Προτείνονται κατασκευαστές εξαρτηµάτων βάσει των προτύπων ποιότητας των προϊόντων
που κατασκευάζει ο οίκος Hafele KG, D 7270 Nagold της ∆υτικής Γερµανίας Οι ακόλουθες
περιγραφές αφορούν τα αντικείµενα που περιέχονται στους καταλόγους εξαρτηµάτων ή στα σχέδια.
8.3.6.1

Μεντεσέδες

Οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα
υπάρχουν 3 µεντεσέδες για κάθε θυρόφυλλο, µε 8 φρεζαριστές βίδες στον κάθε µεντεσέ.
8.3.6.2

Συστήµατα Αυτόµατου Κλεισίµατος Πόρτας

Τα συστήµατα αυτοµάτου κλεισίµατος των πορτών θα είναι στερεωµένα στην επιφάνεια της πόρτας
και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέωση θα γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
8.3.6.3

Κλειδαριές και Μάνταλα

Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά µέσα στις πόρτες εκτός εάν έχει καθορισθεί
διαφορετικά. Οι κλειδαριές, για τις δίφυλλες πόρτες που τοποθετούνται στις κάθετες συναντώµενες
πλευρές κάθε θυρόφυλλου θα είναι ραµποτέ και θα έχουν επίσης ραµποτέ πρόσθιες πλάκες.
Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ µε σταµπαρισµένη χαλύβδινη
θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς.
Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακορύφου τύπου, ύψους 102χλστ, µε τρεις µοχλούς
κλειδώµατος, µε σταµπαρισµένη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς.
8.3.6.4

Γλώσσες Κλειδαριάς ∆απέδου

Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει ένα τελείωµα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική
οξείδωση, διαστάσεις 103 Χ 19χλστ, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή γλώσσας στο
δάπεδο που δεν θα µαζεύει σκόνη.
8.3.6.5

Χειρολαβές τύπου Μοχλού

Οι χειρολαβές τύπου µοχλού θα έχουν σχήµα "U" µε κυκλική διατοµή διαµέτρου 23χλστ. Η
αντίστοιχη πλάκα θα έχει διαστάσεις 154χλστ Χ 165χλστ µε στρογγυλεµένες γωνίες. Το υλικό της
χειρολαβής θα είναι πλαστικό.
8.3.6.6

Πλάκες Προστατευτικές

Οι πλάκες προσόψεως θα είναι από πλαστικό και µεγεθών όπως καθορίζονται στις καταστάσεις µε
ενσωµατωµένη οπή κλειδιού, είτε απλές είτε µε διακόσµηση.
Οι πλάκες προσόψεως θα στερεώνονται µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει ο
κατασκευαστής της πλάκας.
8.3.6.7

Πλάκες στο Κάτω Μέρος της Πόρτας

Οι πλάκες στο κάτω µέρος της πόρτας που θα προστατεύουν την πόρτα από κτυπήµατα ποδιών,
θα είναι από λαµαρινα αλουµινιου πάχους 2χλστ όπως δείχνονται στις καταστάσεις.
Οι πλάκες αυτές θα είναι στερεωµένες µε χωνευτές σταυρωτές βίδες που θα προµηθεύσει ο
κατασκευαστής της πλάκας.
Οι πλάκες δεν αναφέρονται στους πίνακες των εξαρτηµάτων αλλά θα τοποθετηθούν και στις δύο
πλευρές των πορτών στις αιθουσες διδασκαλιας.
8.3.6.8

Στοπ Πορτών

Τα stop των πορτών θα είναι στερεωµένα στο δάπεδο, θα έχουν πυρήνα από ελαστικό και
εξωτερικά τελείωµα όπως αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή.
8.3.6.9
Σύστηµα αυτοµάτου κλεισίµατος πυράντοχης πόρτας και καπνοστεγείς πόρτες θα
έχουν αυτόµατο σύστηµα κλεισίµατος των πορτών που θα είναι στερεωµένα στην επιφάνεια της
πόρτας. Η όλη στερέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού του µηχανισµού.
Το σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος της πόρτας θα ενεργοποιείται µέσω αισθητηρίου, µε την έναρξη
της φωτιάς ή την εµφάνιση καπνού.
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Οι πυράντοχες πόρτες καθώς και οι καπνοστεγείς πόρτες θα έχουν µπάρα πανικού από την πλευρά
της κίνησης προς την έξοδο διαφυγής.
8.3.6.10

Εξαρτήµατα για Απλές Ξύλινες Πόρτες

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες:
-

χωνευτή κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα

πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό µε διάµετρο 23χλστ µε ροζέτα κλειδιού για κλειδαριά
ασφαλείας
-

τρεις πορταδέλλες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο

-

κλειδί ασφαλείας διπλής όψεως γενικού συστήµατος (masters key)

-

όλες τις πλάκες στηρίξεως, ηλεκτροκολληµένα κυπριά κλπ.

-

αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς

8.3.6.11

Εξαρτήµατα για πόρτες W.C.

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες:
-

χωνευτή κλειδαριά W.C. από ανοξείδωτο χάλυβα

-

πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό µε 23χλστ διάµετρο

-

3 µεντεσέδες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο

-

πρόσθετες πλάκες στηρίξεως, στερεώσεις κλπ.

8.3.6.12

Εξαρτήµατα για µεταλλικές πόρτες

O Εργολάβος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες:
-

πορταδέλλα ελευθέρου πίρου από ανοξείδωτο χάλυβα για πόρτες πυροπροστασίας

χωνευτή κλειδαριά µεταλλικής πόρτας, µε δύο στροφές που να µπορεί να δεχθεί κύλινδρο
ασφαλείας
πλήρες πόµολο µορφής U 23χλστ διαµέτρου µε ροζέτα για κλειδί ασφαλείας και αφανείς
ενώσεις.
-

κλειδί ασφαλείας 2 όψεων για γενικό σύστηµα κλειδαριών (masters key)

-

αυτόµατο σύστηµα επαναφοράς

εξάρτηµα για σταµάτηµα και κράτηµα πόρτας φτιαγµένο από αλουµίνιο, το άγκιστρο φτιαγµένο
από συνθετικό υλικό και τα εσωτερικά τµήµατα από γαλβανισµένο σίδηρο
8.3.6.13

Σύνολο εξαρτηµάτων για πυράντοχες πόρτες (µεταλλικές, διαφυγής, διπλές):

1.
Μεντεσέδες
από
χάλυβα
λειτουργούν µε ελεύθερους πίρους.

επιχρωµιωµένο

για

πόρτες

πυροπροστασίας

που

2
Χωνευτές κλειδαριές για µεταλλικές πόρτες σύµφωνα µε το DIN 18250/µέρος 1ο,για πόρτες
πυροπροστασίας µε κλειδαριά ασφαλείας
3. Σύνολο πόµολου, πλαστικό, µε πόµολο από την µία πλευρά µορφής U και και διαµέτρου
23χλστ µε ροζέτες και από την άλλη πλευρά σταθερή λαβή, για κλειδαριά ασφαλείας µε αφανείς
ενώσεις.
4. Κλειδαριά ασφαλείας για γενικό σύστηµα (masters key), η κλειδαριά θα λειτουργεί από την µία
πλευρά, από την άλλη θα υπάρχει µικρό πόµολο, κατά τα άλλα θα ακολουθήσει τις
προδιαγραφές της διπλής όψεως κλειδαριάς ασφαλείας.
5. Σύρτης µε πόµολο από γαλβανισµένο χάλυβα, µε ράβδους 13χλστ για πόρτες µέχρις
213εκ. ή 251εκ. ύψος.
6.

τυπου ts 83: υδραυλικός µηχανισµός επαναφοράς πόρτας

7.

τυπου dorma sr 392 κρυφός αυτόµατος οδηγός επαναφοράς.
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2.9

Π.9 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

9.1 ΓΕΝΙΚΑ
9.1.1

Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες που καλύπτονται
από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε
χώρας της Ε.Ε.
9.1.2

Απαιτήσεις

9.1.2.1
Εργασίες του τµήµατος αυτού.
Το τµήµα αυτό αφορά την εγκατάσταση διαφόρων αντικειµένων µεταλλικής κατασκευής και ιδιαιτέρως,
κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων, χειρολισθήρες, µεταλλικές πύλες, εσχάρες, καλύµµατα και πλαίσια
προσβάσεως, σχάρες µπροστά σε πόρτες, και διάφορες αρχιτεκτονικές µεταλλοκατασκευές. ∆εν
περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό µεταλλικές πόρτες και µεταλλικά παράθυρα µε τις κάσες τους.
9.1.3

Προσόντα

9.1.3.1
9.1.3.2
Επίβλεψη.
9.1.3.3
συγκεκριµένες
9.1.4

Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες.
Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά
διπλώµατα που θα µπορεί να επιθεωρεί η
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Οποτε είναι εφικτό
οµάδες οµοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.

Ανοχές

9.1.4.1
Οι κατασκευές θα γίνονται µε µια ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η ανέγερση
σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις ανεγέρσεως.
9.1.4.2
Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3χλστ σε 3µ µετρούµενες µε έναν ευθύγραµµο
κανόνα.
9.1.5

Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων

9.1.5.1
Πριν αρχίσει η κατασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη δείγµατα των
διαθεσίµων τελειωµάτων για έγκριση.
9.1.5.2
Θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις, υπό τη µορφή πιστοποιητικών δοκιµών από
ένα επίσηµο εργαστήριο δοκιµών που θα βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι συγκολλήσεως είναι
ικανοποιητικές.
9.1.5.3
Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια για τα ακόλουθα
αντικείµενα:
Χειρολισθήρες και Κιγκλιδώµατα
Αρχιτεκτονικές Μεταλλοκατασκευές
9.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
9.2.1

Γενικά

9.2.1.1
Οι εργασίες θα εκτελούνται σωστά και επιµεληµένα.
9.2.1.2
Οι ενώσεις θα γίνονται µε ακρίβεια και σταθερότητα. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες,
τα κιγκλιδώµατα κλπ., θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Επίβλεψης.
9.2.1.3
Οι ενώσεις στα κιγκλιδώµατα, στους χειρολισθήρες, στις διακοσµητικές εργασίες και στα
αρχιτεκτονικώς σηµαντικά σύνολα θα γίνονται µε όσο το δυνατόν πιο λεπτή γραµµή συγκολλήσεως.
9.2.1.4
Οι κατασκευές θα πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας καθαρές λαµαρίνες και
διατοµές που δεν παρουσιάζουν παραµορφώσεις και ατέλειες.
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9.2.1.5
Θα πρέπει να αποφεύγεται ηλεκτρική επαφή µεταξύ ανοµοίων µετάλλων που θα
δηµιουργούσαν γαλβανικές αλλοιώσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα παρεµβύσµατα.
9.2.1.6
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε εκεί όπου χρησιµοποιούνται διαφορετικά
υλικά να µη δηµιουργείται διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο.
9.2.1.7
Οι οπές κοχλιώσεων που θα φαίνονται όταν θα έχει τελειώσει η εργασία θα πρέπει να
είναι ευθυγραµµισµένες.
9.2.1.8
Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να
αντέχουν στα φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται
προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες στο αλφάδιασµα.
9.2.1.9
Οι στερεώσεις που θα γίνονται µέσω επιφανειών ξυλείας που θα δεχθεί ένα άχρωµο ή
έγχρωµο τελείωµα θα πρέπει να είναι φρεζαριστές και να καλύπτονται µε κολληµένες ταιριαστές ξύλινες
τάπες.
9.2.2

Συγκολλήσεις

9.2.2.1
Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των Γερµανικών ή
Βρετανικών Εθνικών Προτύπων.
9.2.3

Μετρήσεις Επιτόπου

Προτού αρχίσει η κατασκευή θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας
ανοχές για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, έτσι ώστε τα διάφορα
τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις.
9.2.4

Προετοιµασία των Επιφανειών

9.2.4.1
Καθαρισµός µε Αµµοβολή
Όταν απαιτηθεί, ο χάλυβας θα πρέπει να καθαρισθεί µε αµµοβολή που θα εγκρίνει η Επίβλεψη και θα
επακολουθήσει µία στρώση αστάρι υπό συνθήκες εργοστασίου.
9.2.4.2
Αστάρωµα και Βάψιµο
Όλα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα ή ψεκασµένα µε ψευδάργυρο, θα πρέπει να
ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους προτού συναρµολογηθούν και µετά
να αποστέλλονται στο εργοτάξιο.
Κατόπιν θα επακολουθεί η προετοιµασία της επιφανείας όπως απαιτείται στο Τµήµα 14 "Χρωµατισµοί".
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
εφαρµοστούν 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
τη κάλυψη.
Οι επιφάνειες από αλουµίνιο ή µόλυβδο, οι οποίες όταν θα τοποθετηθούν θα βρίσκονται σε επαφή µε
επιχρίσµατα, κονιάµατα, τειχοποιία θα πρέπει να βαφούν µε ασφαλτούχο βαφή έτσι ώστε η βαφή
αυτή ούτε να φαίνεται µετά την εγκατάσταση ούτε και να ξεχύνεται κατά την λειτουργία.
9.2.4.3
Πλαστικοποίηση
Τα αντικείµενα που χρειάζονται πλαστικοποίηση θα παραδίδονται στον κατασκευαστή
πλαστικοποίησης σε κατάσταση που θα έχει κριθεί από αυτόν ως αποδεκτή για µια ικανοποιητική
επικάλυψη.
Οι
ενώσεις
σωληνώσεων
που
θα
πλαστικοποιηθούν
θα
πρέπει
να
σχηµατίζονται
χρησιµοποιώντας ένα εσωτερικό έµβλητρο από µαλακό χάλυβα µήκους 100 χλστ µε σφικτή
εφαρµογή, και ευθεία και κολλητή ένωση. Η συγκόλληση θα πρέπει να τροχισθεί έως ότου η κυλινδρική
επιφάνεια γίνει λεία.
9.2.5

Εγκατάσταση

9.2.5.1
Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη, η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστού.
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9.2.6

Προστασία

9.2.6.1
Οι ανοδειωµένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται, µε µία άχρωµη
µεγάλης στιλπνότητας λάκα που δεν θα κιτρινίζει µε την πάροδο του χρόνου, και που θα µπορεί να
παρέχει προστατευτική επικάλυψη για τουλάχιστον 1 έτος µετά την εγκατάσταση των επί µέρους µονάδων
στην κατασκευή. Για εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται µε χαρτί.
9.2.6.2
Όλες οι άλλες τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε την
έγκριση της Επίβλεψης.
9.2.6.3
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις εκτός από τη λάκα και να καθαρίζονται όλες οι
επιφάνειες.
9.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
9.3.1

Γενικά

9.3.1.1
Ο Ανάδοχος θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση για να αρχίσει την κατασκευή. Η
εξουσιοδότηση αυτή δεν θα δίνεται συνήθως προτού η Επίβλεψη έχει εξετάσει τα κατασκευαστικά
σχέδια.
9.3.2

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

9.3.2.1
Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστού.
9.3.2.2
Θα πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα στο εργοστάσιο. Στα μέτρα αυτά θα
περιλαµβάνονται πρόσθετα µέτρα όπως συσκευασία σε ξύλινα κιβώτια για προστασία κατά τη διάρκεια
των διακινήσεων και µεταφορών.
9.3.3

Παρεχόµενα Ειδικά τεµάχια

Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες, κλπ., θα παρέχονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
απαιτήσεις και θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για την προτιθέµενη χρήση, καθώς
και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα οποία θα έρχονται σε επαφή.
9.3.4

Κιγκλιδώµατα στα εξωτερικα κλιµακοστασια

Θα πρέπει να κατασκευασθούν και να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα σύµφωνα µε την διάταξη που
δίδεται στα σχεδια.
9.3.4.1
Κατασκευή
Τα κάγκελα και κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα από µαλακό χάλυβα ασταρωµένα
από το συνεργείο κατασκευής και εγκαταστηµένα έτοιµα για βάψιµο. Θα πρέπει να υπάρχει η
κατάλληλη κατασκευή αγκυρώσεως που θα συνίσταται από χαλύβδινες πλάκες βάσεως
πακτωµένες µέσα στο σκυρόδεµα και συγκολληµένες µε χαλύβδινους σωλήνες-πυρήνες.
Όλες οι συγκολλήσεις θα έχουν τροχισθεί ώστε να είναι λείες πριν από το αστάρωµα.
Τα κάγκελα και κιγκλιδώµατα θα είναι καλά στερεωµένα όταν εγκατασταθούν και δεν θα λασκάρουν µε
την πάροδο του χρόνου. Ολα τα στοιχεία θα έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να αντέχουν στο φορτίο
σχεδιασµού και οι συνδέσεις θα περιλαµβάνουν ροδέλες από νεοπρένιο και διάφορα άλλα εξαρτήµατα
που είναι απαραίτητα για να αποφεύγεται ο κρουτσαλιµός των κιγκλιδωµάτων. Τα κιγκλιδώµατα θα
βαφούν σύµφωνα µε το προδιαγραφέν χρώµα (παράγρ. 14.2.11.1) στην απόχρωση επιλογής της
Επίβλεψης.
9.3.5

Κιγκλίδωµα Κλιµακοστασίου

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα κιγκλιδώµατα των κλιµακοστασίων στους χώρους που φαίνονται
στα σχέδια. Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευασθούν και εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις δοθείσες
ρυθµίσεις.
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9.3.5.1 Κατασκευή
Τα κιγκλιδώµατα και οι χειρολισθήρες των κλιµακοστασίων θα είναι χαλύβδινα. Ο Ανάδοχος θα
προσαρµόσει την µελέτη του στις δοθείσες προδιαγραφές. Θα πρέπει να προβλεφθούν ικανοποιητικές
κατασκευές αγκύρωσης των στηρίξεων αποτελούµενες από χαλύβδινη βάση τοποθετηµένη εντός του
σκυροδέµατος και και γενικά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να τριφθούν κατάλληλα ώστε να γίνουν οµαλές. Στοιχεία µε κακή
επεξεργασία θα αντικαθιστώνται µε εντολή της Επίβλεψης. Η Επίβλεψη είναι δυνατόν να εγκρίνει
εναλλακτικά συστήµατα κιγκλιδωµάτων, εφ' όσον συµφωνούν µε τις δοθείσες προδιαγραφές και τους
τρέχοντες κανονισµούς ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και όλων των καταλλήλων απαιτήσεων των
θεσµών ασφαλείας.
Οι διαστάσεις των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων πρέπει να συµφωνούν γενικώς µε αυτές που
υπάρχουν στα σχέδια.
Τα κιγκλιδώµατα θα βάφονται µε αντισκωριακή βαφή µετά από την κατασκευή τους και όταν
τοποθετηθούν θα βαφούν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.
9.3.6

∆ιάφορα Αντικείµενα

Θα πρέπει να παρασχεθούν διάφορα µεταλλικά αντικείµενα όπως π.χ. σκάλες, κάγκελα, ανοίγµατα και
εσχάρες προσβάσεως, προφυλακτήρες, στερεώµατα, και τα τοιαύτα. Τα αντικείµενα
αυτά
δεν
καθορίζονται λεπτοµερώς, αλλά θα πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε τις γενικές απαιτήσεις που
δίνονται στο παρόν τµήµα.
9.3.7

Περσίδες αλουµινίου

Περσιδωτά πανέλλα τοποθετούνται εξωτερικά στην οψη των πτερυγων αιθουσων και γραφειων και
κατατασκευάζονται από:
Σκελετό από γαλβανισµένους κοιλοδοκούς
Περσίδες από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή
Περσίδες από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή
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10.1

ΓΕΝΙΚΑ

10.1.1 Σχετικοί Κανονισµοί
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, ΦΕΚ
2221 Β /30-7-2012.
Οι εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές
σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε.

µπορούν να εκτελούνται

10.1.2 Τσιµεντοκονίες
10.1.2.1
Απαιτήσεις
Οι τσιµεντοκονίες είτε θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων είτε θα είναι τα υποστρώµατα
άλλων µορφών τελειώµατος δαπέδων, που περιγράφονται σε άλλα τµήµατα των προδιαγραφών.
10.1.2.2
Ορισµοί
∆άπεδα υψηλής αντοχής από σκυρόδεµα χρησιµοποιούνται όπου το σκυρόδεµα, επεξεργασµένο
ή όχι, πρόκειται να αποτελέσει την επιφάνεια χρήσεως και θα κατασκευάζονται για το σκοπό
αυτό.
Τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται όπου πρόκειται να αποτελέσουν το υπόστρωµα που θα δεχθεί την
τελική επιφάνεια χρήσεως, υπό τη µορφή είτε ελαστικού είτε σκληρού τελειώµατος είτε µεµβράνης
επικαλύψεως δώµατος και θα κατασκευάζονται για το σκοπό αυτό.
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∆άπεδα σκυροδέµατος είναι αυτά των οποίων η επιφάνεια χρήσεως είναι µεν από σκυρόδεµα,
αλλά δεν παρίσταται ανάγκη να αποτελεί δάπεδο υψηλής αντοχής.
10.1.2.3
Προσόντα Εγκαταστάτου
Η κατασκευή δαπέδων υψηλής αντοχής από σκυρόδεµα, συµπεριλαµβανοµένων και των
γρανολιθικών, θα αναλαµβάνεται από µία εταιρεία ειδικευµένη σε γρανολιθικά δάπεδα.
Η κατασκευή τσιµεντοκονιών και άλλων δαπέδων σκυροδέµατος θα επιβλέπεται και θα ελέγχεται από
άτοµα ειδικευµένα για την εργασία αυτή.
10.1.2.4
Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυµητού επιπέδου περισσότερο από την
επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίστρωση, η πήξις και η προστασία είναι
πολύ κρίσιµος. Τα κενά κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά.
Οι Επιτρεπτές Αποκλίσεις (Ε.A) είναι οι εξής, εκ των οποίων οι περισσότερο περιοριστικές θα
εφαρµόζονται, δηλαδή:
(α)
ΕΑ από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφανείας του δαπέδου :
±10 χλστ
(β)
ΕΑ σε στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων που απέχουν µεταξύ τους 6 µ:5 χλστ
(γ)
ΕΑ σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από έναν κανόνα µήκους 3 µ αλφαδιασµένο σε όλες τις
κατευθύνσεις: 3 χλστ
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για δάπεδα που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, ο κανόνας θα τοποθετείται µε
την απαιτούµενη κλίση).
10.1.2.5
∆είγµατα Εργασίας
Θα πρέπει να κατασκευασθεί ένα δείγµα από κάθε τύπο τελειώµατος δαπέδου που απαιτείται για το
έργο αυτό, για έγκριση από την Επίβλεψη.
Το κάθε δείγµα θα είναι ενός µεγέθους που θα έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη αλλά πάντως όχι
λιγότερο από 10µ2, και σε περιοχές που θα έχει αυτός υποδείξει. Οι εργασίες τελειωµάτων θα
πρέπει να είναι ίσες ή και καλύτερες των εγκριθέντων δειγµάτων.
10.1.3 Επιστρώσεις µε πλάκες και πλακίδια
10.1.3.1
Απαιτήσεις
Το υποτµήµα αυτό αφορά την προµήθεια µαρµάρινων και κεραµικών πλακιδίων.
10.1.3.2
Προσόντα Εγκαταστάτου
Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες.
10.1.3.3
Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις
Το κονίαµα για επίστρωση τοίχων µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 3 χλστ κάτω από ένα
κανόνα µήκους 2µ στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως λεπτού στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 6 χλστ
για χονδρού στρώµατος συγκολλητικού υλικού.
Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν µεταβολές περισσότερο από 3 χλστ
κάτω από ένα κανόνα µήκους 2µ τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
10.1.3.4
Παραδόσεις
∆είγµατα
∆είγµατα των πλακιδίων και πλακών που έχουν καθορισθεί θα παραδίδονται χωρίς επιβάρυνση
στην Επίβλεψη προκαταβολικώς για την επιλογή του και έγκριση. Τα δείγµατα που επελέγησαν και
που θα είναι δεσµευτικά, θα παραµείνουν στο γραφείο της Επίβλεψης.
Θα κατασκευάζονται δείγµατα τελειωµάτων δαπέδων και τοίχων, το καθένα περίπου 4µ2, εκεί όπου
θα υποδεικνύει η Επίβλεψη και θα περιλαµβάνουν αρµούς διακοπής.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι ποιότητας τουλάχιστον ίσης µε αυτήν των εγκριθέντων
δειγµάτων.
Υλικά Συντηρήσεως
Θα παραδοθούν 2 κλειστά κιβώτια µε τις κατάλληλες επιγραφές από κάθε τύπο πλακιδίων για
µελλοντική χρήση από τον Εργοδότη.
10.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

10.2.1 Τσιµεντοκονίες
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10.2.1.1
Γενικές Απαιτήσεις
Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συµβαδίζουν µε την πρόοδο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται πρόσθετης πληρωµής για την τµηµατική εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δαπέδων
ή για οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα προγραµµατίσει
τις
εργασίες
του
λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις
επί της στρώσεως των δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσµίες περατώσεως του έργου.
Τα δάπεδα σκυροδέµατος και οι τσιµεντοκονίες θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν µε
τα χαρακτηριστικά συγκολλήσεως και απορροφητικότητας του υποστρώµατος.
Αρµοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγµών θα µορφώνονται µε το σύµφωνο της Επίβλεψης. Οι
αρµοί θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεµίσµατα εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά.
Τσιµεντοκονίες που είναι ειδικά προϊόντα ενός οίκου, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστού.
10.2.1.2
Προετοιµασία Επιφανειών
Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες πρόκειται να είναι πάχους µικρότερου των 50 χλστ, πρέπει η
συναρµογή µε τη βάση να γίνει κατόπιν προετοιµασίας όπως αυτή που περιγράφεται σχετικά στα
δάπεδα από σκυρόδεµα υψηλής αντοχής. Εκτός από τις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες θα
τοποθετηθούν
επί
προκατασκευασµένου σκυροδέµατος, το αγρίεµα της επιφανείας µπορεί να
παραλειφθεί. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις τσιµεντοκονίας σε επαφή µε βάση από σκυρόδεµα η
σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται επάνω σε µία καθαρή βάση που θα έχει υγρανθεί µε γλυκό νερό.
Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που
παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Επίβλεψης.
- ξεφλουδισµένες επιφάνειες
- ρωγµές τάσεως
- πολύ οµαλές επιφάνειες
- πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες
- επιφάνειες που δεν είναι στέρεες
Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε µία επιφάνεια από σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα αυτό
θα πρέπει να έχει επαλειφθεί µε άφθονο γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριµένο συνδετικό.
10.2.1.3
Οπλισµός
Θα πρέπει να χρησιµοποιείται τόσος οπλισµός όσος απαιτείται για να αναλάβει τα φορτία.
10.2.1.4
∆άπεδα Υψηλής Αντοχής από Σκυρόδεµα, συµπεριλαµβανοµένων και των
Γρανολιθικών.
Μονολιθικά
Η µονολιθική επίστρωση θα πρέπει να γίνεται εντός 3 ωρών από το τελείωµα του σκυροδέµατος
βάσεως, και σε ένα τελικό πάχος 20 χλστ. Η επιφάνεια σκυροδέµατος βάσεως θα πρέπει να έχει
προετοιµασθεί αφαιρώντας περίσσειες νερού και η επίστρωση θα γίνεται ενώ ακόµη η επιφάνεια είναι
πλαστική και καθαρή.
Τα µεγέθη των φατνωµάτων και οι θέσεις των αρµών πρέπει να συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα των
πλακών βάσεως. Μέγιστο πλάτος 4,5µ. Σε περιπτώσεις κατασκευών µε µακριές λωρίδες, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται εγκάρσιοι αρµοί σε αποστάσεις, κέντρο µε κέντρο, 10µ εάν η κατασκευή είναι
οπλισµένη, και 6µ εάν δεν είναι οπλισµένη.
Μη µονολιθικά αλλά µε συναρµογή µε τη βάση
Η επιφάνεια του σκυροδέµατος βάσεως θα πρέπει να ετοιµασθεί αφαιρώντας τυχόν ξένες ουσίες.
Τα αδρανή θα πρέπει να εκτεθούν µε τη βοήθεια πελεκήµατος. Κατόπιν αυτού η επιφάνεια θα πρέπει
να καθαρισθεί µε προσοχή και να επαλειφθεί µε αριάνι τσιµέντου.
Στις κατασκευές µε συναρµογή, τα µεγέθη των φατνωµάτων θα πρέπει να είναι µικρότερα των
25 µ² για τάπητες πάχους 20 - 30 χλστ ή 15 µ² για τάπητες πάχους 30 –40 χλστ. Το µέγιστο πλάτος δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4,5 µ, και ο µέγιστος λόγος µήκους προς πλάτος να µην υπερβαίνει το 1,5.
Θα πρέπει να υπάρχει αρµός επάνω από κάθε αρµό της πλάκας βάσεως. Μη µονολιθικά και χωρίς
συναρµογή µε τη βάση. Η επίστρωση θα γίνεται σε τελικό πάχος 100 χλστ, χωρίς συναρµογή µε τη βάση,
επάνω σε µία αποµονωτική µεµβράνη. Αποτελούµενη από δύο στρώσεις πολυαιθυλενίου µε επικαλύψεις
πλάτους 50 χλστ στις ενώσεις. Τα µεγέθη των ανοιγµάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 µ².
10.2.1.5
Αρµοί
Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαµόρφωση των αρµών διαστολής.
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Όπου δεν δείχνονται, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση σχετικά µε τη θέση των αρµών προτού
αρχίσει η εργασία.
Αρµοί διαστολής θα πρέπει να µορφώνονται επάνω από τις θέσεις των αρµών διαστολής της πλάκας
βάσεως.
Οι αρµοί διακοπής της βάσεως θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο.
Θα πρέπει να σχηµατίζονται εγκάρσιοι αρµοί σε κατασκευές µονολιθικών δαπέδων και δαπέδων µε
συναρµογή µε τη βάση µε τη µέθοδο κοψίµατος αρµού εντός 7 ηµερών από τη επίστρωση του
δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους κατασκευής του
δαπέδου.
Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει συναρµογή µε τη βάση, θα σχηµατίζονται απλοί αρµοί.
Σε δωµάτια µε επιφάνειες µεγαλύτερες των 30 µ² ή µε πλευρές µακρύτερες των 6µ, θα πρέπει να έχουν
διαµορφωθεί αρµοί διαστολής στις τσιµεντοκονίες δαπέδων.
Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων, κλπ., οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να µορφωθούν µε αυλακωτό
ασφαλτικό φύλλο.
Τυχόν προεξοχές θα πρέπει να κόβονται και αφαιρούνται από τον Ανάδοχο
πριν από την παράδοση του κτιρίου.
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται γωνίες γαλβανισµένες εν θερµώ των
απαραιτήτων διαστάσεων, στερεωµένες στην βάση. Το δάπεδο θα µορφώνεται µε οδηγό τις γωνίες
αυτές.
10.2.1.6
Καλούπια
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται χαλύβδινα ή ξύλινα καλούπια µε ευθύγραµµες ακµές τοποθετηµένα
για µία συνεχή σκυροδέτηση µε ανοχές ±2 χλστ από την αφετηρία στάθµης. Τα άκρα των
καλουπιών θα βρίσκονται στην αυτή στάθµη.
Θα πρέπει να γίνεται επίσης έλεγχος για τη σωστή στερέωση των καλουπιών.
10.2.1.7
Τσιµεντοκονίες
Οι αρµοί διακοπής εκτός των αρµών της κατασκευής στις τσιµεντοκονίες θα πρέπει να διατηρούνται
στο ίδιο πλάτος όπως και οι αντίστοιχοι της βάσεως από σκυρόδεµα. Το τελείωµα θα γίνεται σύµφωνα
µε τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης.
10.2.1.8
Τελειώµατα
Θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων µε σύγχρονα µηχανήµατα.
Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµαλύνσεως ή επίπασης τσιµέντου ή που
έχουν υποστεί λείανση αναλόγως του τελειώµατος που απαιτείται, δεν θα πρέπει να
παρουσιάζουν ανωµαλίες και αγριάδες, και θα είναι επίπεδες και οριζόντιες ή θα φέρουν την
προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση.
10.2.1.9
Σκλήρυνση
Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο τουλάχιστον 5
ηµερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση.
10.2.1.10
Εγκαταστάσεις
Οι σωλήνες ζεστού νερού πρέπει να τυλίγονται µε χαρτί οικοδοµής πριν από την επίστρωση της
τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη από πάνω από τις παροχές θα ήταν λιγότερο
από 50 χλστ, θα πρέπει να τοποθετείται ένα κάλυµµα ενισχύσεως από γαλβανισµένο πλέγµα
µαλακού χάλυβα.
10.2.1.11
Ξήρανση
Η περίοδος ξηράνσεως είναι περίπου 4 - 8 εβδοµάδες αναλόγως του πάχους. Η υγρασία του
κονιάµατος σκυροδέµατος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% προτού τοποθετηθούν τα πλαστικά
δάπεδα ή οι µοκέτες.
Τα κονιάµατα σκυροδέµατος θα πρέπει να προστατεύονται από µία υπερβολικά ταχεία ή ανώµαλη
ξήρανση.
10.2.1.12
Προστασία
Μετά τη κατασκευή δαπέδου τσιµεντοκονίας ή δαπέδου σκυροδέµατος θα πρέπει να αποκλεισθεί
οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω στις επιφάνειες αυτές οι οποίες και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν
προτού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση. Αλλά και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και
συντήρηση έτσι ώστε να µην παρουσιασθούν φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου.
10.2.2 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου και κεραµικά πλακίδια.
10.2.2.1

Συνθήκες Εργασίας
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Προγραµµατισµός
Η πλακόστρωση δεν θα πρέπει να γίνεται πριν περάσουν τουλάχιστον 4 εβδοµάδες από την κατασκευή
της επιφανείας επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια.
Ειδικά µέτρα
Προτού αρχίσει η πλακόστρωση θα πρέπει να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα ή
προφυλάξεις λόγω διάταξης των αρµών σχετικά µε θέµατα συµµετρίας ή λειτουργικότητας καθώς και
απαιτήσεων σχετικά µε ενσωµατωµένα στοιχεία.
10.2.2.2
Προετοιµασία επιφανειών
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τις εξής ατέλειες:
- ανώµαλες επιφάνειες
- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις
- φυσαλίδες
- ρωγµές τάσεως
υπερβολικά λείες επιφάνειες
υγρασία
χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας
λαδερούς λεκέδες (από λάδια καλουπιών)
Η προετοιµασία πρέπει να περιλαµβάνει την αφαίρεση λαδιών καλουπιών, παραφίνης,
παρασκευασµάτων
σκληρύνσεως
και
άλλων
επιβλαβών
ουσιών.
Οπου
πρόκειται
να
χρησιµοποιηθούν ειδικά προϊόντα συγκολλήσεως εξειδικευµένων οίκων, οι επιφάνειες θα πρέπει
να
καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού των
συγκολλητικών αυτών προϊόντων προτού χρησιµοποιηθούν τα προϊόντα αυτά.
10.2.2.3
Εφαρµογή
Η απορροφητικότητα των τεµαχίων θα πρέπει να ελαττώνεται τόσο όσο χρειάζεται για τη σωστή
συγκόλληση.
Το κεντράρισµα των πλακιδίων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε κανένα πλακίδιο να µην είναι
µικρότερο µισού µεγέθους. Εκτός εάν υπάρχει ένδειξη περί του αντιθέτου οι αρµοί θα πρέπει να
διατηρούνται κατακόρυφοι και οριζόντιοι, και να ευθυγραµµίζονται µεταξύ τοίχων και δαπέδων. ∆εν θα
πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση κοψιµάτων.
Κανονικά δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν κοψίµατα που να δηµιουργούν µεγέθη µικρότερα του
µισού.
Ειδικά τεµάχια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλες τις γωνιές και εκτεθειµένα άκρα.
Εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες περί του αντιθέτου, η πλακόστρωση θα πρέπει να γίνεται µε τους αρµούς
καθέτους προς τους κυρίους άξονες του χώρου.
Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοψίµατα και τρυπήµατα θα πρέπει να λειαίνονται και
να εφαρµόζονται µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από εµπόδια. Οι πλακοστρώσεις σε καλύµµατα
που βρίσκονται σε εσοχή θα πρέπει να είναι ισοεπίπεδες µε τις γύρω επιφάνειες και να υπάρχει συνέχεια
στις γραµµές που σχηµατίζουν οι αρµοί.
Οι άκρες των πλακιδίων στους αρµούς διακοπής θα πρέπει να παρουσιάζουν µια οµοιόµορφη
επιφάνεια έτσι ώστε να δέχονται την προκαταρκτική στρώση των στεγανοποιητικών υλικών.
Τυχόν εκχυλίσµατα σµάλτου από τις άκρες αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται µε λείανση όταν
απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού σφραγίσεως αρµών.
Κατά την επίστρωση των τοίχων µε πλακίδια, δεν θα πρέπει να τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος
περισσότερο από ότι µπορεί να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα
αρχίζει να σκληραίνει.
Στις ακµές, το πάχος των αρµών θα πρέπει να διατηρείται παντού σταθερό.
Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να τοποθετείται
απευθείας στα πλακίδια.
Σε υγρούς χώρους όπου θα υπάρχουν νερά, η πλακόστρωση θα πρέπει να γίνεται µε κλίσεις προς τις
αποχετεύσεις µε λόγο τουλάχιστον 1 προς 30 - 40.
Γεµίσµατα τυχόν κενών θα πρέπει να γίνονται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για το
υπόστρωµα.
Κατά καιρούς να αφαιρείται ένα πλακίδιο που µόλις θα έχει τοποθετηθεί για να γίνεται επιβεβαίωση ότι
υπάρχει πράγµατι σωστή επικάλυψη στην όπισθεν πλευρά του.
Οι οδηγίες των κατασκευαστών των συγκολλητικών υλικών και των πλακιδίων θα πρέπει να
ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση.
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Τα πλακίδια πρέπει να στρωθούν και να τοποθετηθούν γερά επάνω στη τσιµεντολάσπη της
τσιµεντοκονίας. Η πλακόστρωση δεν θα πρέπει να γίνεται στεγνή επάνω σε ένα υπόστρωµα που έχει
τριφθεί λείο όταν ήταν ακόµα υγρό.
Τα πλακίδια θα πρέπει να έχουν βραχεί καλά πριν χρησιµοποιηθούν για να εξασφαλισθεί η τέλεια
προσκόλληση επάνω στο κονίαµα.
10.2.2.4
Πλακόστρωση δαπέδου
Γενικά
Εκτός της περιπτώσεως που απαιτείται τσιµεντοκονία ή χονδροκονίαµα, η πλακόστρωση σε εσωτερικούς
στεγνούς χώρους (όχι λουτρα) θα πρέπει να γίνεται µε ένα ηµίστεγνο µείγµα 1:4 έως 5 τσιµέντου:
άµµου επάνω στο υπόστρωµα στο απαιτούµενο πάχος (ελάχιστο 25 χλστ). Κατόπιν πρέπει να
τοποθετηθεί ένα αριάνι µε αναλογία 1:1 τσιµέντου :άµµου και τα πλακίδια να τοποθετηθούν µε ελαφρά
κτυπήµατα στη θέση τους ενώ το όλο είναι ακόµη σε πλαστική κατάσταση αποφεύγοντας τα κενά.
Επάνω σε τσιµεντοκονία
Σε εσωτερικούς στεγνούς χώρους (όχι λουτρα) όπου δεν αναµένεται να υπάρχει βαριά κυκλοφορία, η
τσιµεντοκονία αφού στεγνώσει και καθαρισθεί, θα πρέπει να σκεπασθεί µε ένα συνεχόµενο στρώµα
διπλής στρώσεως µε επικάλυψη 100 χλστ στους αρµούς. Τα πλακίδια θα τοποθετούνται κατόπιν
επάνω σε ένα µείγµα 1:3 τσιµέντου: άµµου πάχους όπως δίνεται παρακάτω αποφεύγοντας τα κενά:
- Για πλακίδια πάχους 10 χλστ ή λιγότερο: 15 χλστ
Για πλακίδια πάχους µεγαλύτερου των 10 χλστ: ένα πάχος ίσο µε το πάχος του πλακιδίου αλλά
τουλάχιστον 15 χλστ.
10.2.2.5
Αρµοί Μετακινήσεως
Θα πρέπει να δηµιουργούνται αρµοί διακοπής πλάτους 6 χλστ που θα επεκτείνονται σε όλο το
υπόστρωµα και χονδροκονίαµα επάνω από παρόµοιους αρµούς του κτιρίου, και στις θέσεις που
περιγράφονται παρακάτω.
∆άπεδα:
Γύρω στην περίµετρο του χώρου. Απέναντι σε σταθερά εµπόδια όπως π.χ. πλαίσια
προσβάσεως.
Θα πρέπει να διατηρούνται ίσες αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 4,5 µ
όπου ο χώρος είναι µεγαλύτερος των 5 µ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Όπου εφάπτονται µε άλλα υλικά
Σε ενώσεις µεταξύ διαφορετικών υλικών βάσεως όπου η τελική επίστρωση θα είναι συνεχής.
Οι αρµοί διακοπής θα πρέπει να στεγανοποιούνται.
Αρµοί µεταξύ πλακιδίων
Οι
αρµοί
µεταξύ
πλακιδίων
πρέπει
να
διατηρούνται
σε
σταθερό
πάχος,
ευθυγραµµισµένοι και δηµιουργώντας σωστές οριζόντιες και κάθετες γραµµές. Τα πλάτη των αρµών θα
πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
∆άπεδα
- Μη-Ελατά Πλακίδια
Για πλακίδια µέχρι 150 χλστ Χ 150 χλστ 3 χλστ
Για πλακίδια από 150 χλστ Χ 150 χλστ έως 254 χλστ Χ 254 χλστ 6 χλστ
- Ελατά Πλακίδια 8 - 10 χλστ
Ρευστοκονίαµα
Αφού έχει δέσει το συγκολλητικό υλικό, οι αρµοί θα γεµίζουν µε ρευστοκονίαµα χρώµατος που
θα έχει επιλέξει η Επίβλεψη.
Γενικά
Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν θα πρέπει να σκεπάζονται µε πλακίδια. Θα πρέπει να
ζητείται η γνώµη της Επίβλεψης και να λαµβάνεται η έγκρισή του για όλα τα προτεινόµενα µέτρα
σχετικά µε τη µέθοδο µορφώσεως αρµών διαστολής, λωρίδων και µετέπειτα πληρώσεως.
Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα ή αντικείµενα που µπορεί να µετακινούνται δε
πρέπει να γίνεται µε κονίαµα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας στόκος που
θα παραµένει ελαστικός, και για την εργασία αυτή θα πρέπει να ζητείται η συµβουλή της Επίβλεψης και
να λαµβάνεται η έγκρισή του για την σωστή εκτέλεση της.
10.2.2.6
Σκλήρυνση
Θα πρέπει να στρώνεται ένα υδατοστεγές χάρτινο κάλυµµα αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα
των αρµών µε επικαλύψεις τουλάχιστον 100 χλστ στις ενώσεις.
Η διαδικασία αυτή µπορεί να
παραλειφθεί στις περιπτώσεις
όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή, και µε
την έγκριση της Επίβλεψης.
10.2.2.7
Τελικές διαδικασίες και καθαρισµός
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Αφού σκληρυνθεί το ρευστοκονίαµα, θα πρέπει να επακολουθήσει επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
∆εν θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες.
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλύµατα οξέων χωρίς τη γραπτή έγκριση της Επίβλεψης. Στις
περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να λαµβάνονται και να εφαρµόζονται όλα τα µέτρα
προστασίας που απαιτούνται για να αποφευχθεί η προσβολή οξέων επί οποιουδήποτε υλικού.
10.2.2.8
Προστασία
Οι επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από ζηµιές ώσπου να γίνει η παραλαβή από την Επίβλεψη.
Στις περιπτώσεις που θα χρειασθεί να περπατήσει κανείς επάνω από τελειωµένα δάπεδα, θα
πρέπει να τοποθετηθεί και να διατηρηθεί ένα προσωρινό προστατευτικό πέρασµα.
Εάν είναι δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγονται περάσµατα επάνω από τελειωµένα δάπεδα για
τουλάχιστον 3 – 4 ηµέρες.
10.2.2.9
Επεξεργασία
Τα δάπεδα µαρµάρου θα πρέπει να επεξεργασθούν διαποτίζοντάς τα µε άχρωµη σιλικόνη
διατηρώντας την εµφάνιση της φυσικής πέτρας.
10.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

10.3.1 Τσιµεντοκονίες
10.3.1.1
Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση
Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µολύνσεως από άλλα υλικά
και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
10.3.1.2
Γενικές απαιτήσεις
Ολα τα αδρανή, οι προσµείξεις και η συγκολλητικές ουσίες θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης
ποιότητας και επισήµως πιστοποιηµένα.
Η Επίβλεψη θα πρέπει να πληροφορείται προτού γίνει
χρήση των υλικών αυτών και να λαµβάνεται η έγκρισή του αρκετά νωρίς, εκτός εάν ειδικά αδρανή υλικά
έχουν ρητώς καθορισθεί αλλού. Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να τηρούνται αυστηρώς.
Εν πάσει περιπτώσει, ο Ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή
που θα χρησιµοποιήσει ο ίδιος.
Η χρήση προσµείξεων δεν θα πρέπει να προκαλεί οσµές ή
οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο.
10.3.1.3
Τσιµέντο
Κοινό τσιµέντο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για το σκυρόδεµα.
10.3.1.4
Αδρανή Υλικά
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες.
Τα
υλικά,
και
ιδιαιτέρως
στην
περίπτωση
των κονιαµάτων
θα
πρέπει
να
είναι
κοκκοµετρηµένα.
Άµµοι που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται.
10.3.1.5
Πρόσθετα και προσµείξεις
Πρόσθετες ουσίες και προσµείξεις που σκοπόν έχουν να βελτιώσουν την πλαστικότητα, την µείωση της
ποσότητας νερού, την επιτάχυνση πήξης, την αντοχή, τη χηµική και µηχανική αντίσταση και τα
παρόµοια, στις περιπτώσεις που απαιτηθούν ή επιτραπούν από την Επίβλεψη, θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένες από έναν οίκο µε επιτυχή εµπειρία µε το αντίστοιχο προϊόν όχι λιγότερη των 10 ετών.
Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρµογή και χρήση.
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10.3.1.6
Νερό
Θα χρησιµοποιείται µόνο νερό πόσιµο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες.
10.3.1.7
Οπλισµός
Συγκολληµένα χαλύβδινα πλέγµατα 50 χλστ Χ 50 χλστ Χ 1 χλστ από γαλβανισµένο χαλύβδινο
σύρµα.
10.3.1.8
Μείγµατα
Για τσιµεντοκονίες θα χρησιµοποιούνται µείγµατα 1:3 και 1:4 1/2 τσιµέντο: ξηρή άµµος (σε αναλογία
βάρους) µε τη λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού που θα µπορεί να δώσει ικανοποιητική πλαστικότητα
µε πρόσθετο λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις που η
τσιµεντοκονία θα είναι πάχους 40 χλστ ή περισσότερο, καθώς και για δάπεδα σκυροδέµατος, ο
Εργολάβος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει µείγµα 1:1 1/2: 3 τσιµέντο: ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή: ξηρά
χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος 10 χλστ για τα
χονδρόκοκκα αδρανή, υπό την προϋπόθεση ότι το απαιτούµενο τελείωµα θα µπορεί να επιτευχθεί και
στο οποίο θα προστίθεται λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. Η περιεκτικότητα σε
νερό θα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιµο µείγµα.
10.3.2 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου και κεραµικά πλακίδια.
10.3.2.1
Παράδοση
Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.3.1.1
10.3.2.2
Γενικές απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει µόνο υλικά αποδεδειγµένης αρίστης ποιότητας, ειδικώς κατάλληλα για το
προκείµενο έργο, υπό την έγκριση της Επίβλεψης.
Απόδειξη ποιότητας που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο
δοκιµών θα πρέπει να υποβάλλεται χωρίς επιβάρυνση εις την Επίβλεψη εάν το ζητήσει.
Τα πλακίδια θα έχουν γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές
- Απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
- Απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες
- Καλές ιδιότητες πρόσφυσης
Πλακίδια που µπορεί να διαθέτονται σε διάφορες ποιότητες, θα προσφέρονται εις την καλύτερη
ποιότητα, εκτός εάν έχει γίνει διαφορετική διατύπωση.
10.3.2.3
Επίστρωση ∆απέδου
Η επίστρωση δαπέδου γίνεται µε µάρµαρα και κεραµικά πλακίδια. Οι χώροι δίνονται στις καταστάσεις
τελειωµάτων χώρων του τεύχους "Τεχνική Περιγραφή του Έργου".
10.3.2.4
Μεταλλικά Υποστηρίγµατα
Θα είναι διατοµής "Ταυ" από ανοξείδωτο χάλυβα ή φωσφορούχο ορείχαλκο.
10.3.2.5
Συγκολλητικά Υλικά Ειδικών Κατασκευαστών
Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις προτιθέµενες εφαρµογές και να έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη.
10.3.2.6
Αδιάβροχο Υλικό Πρόσµειξης
Ειδικό πολυµερές υλικό λατέξ κατασκευασµένο από οίκο µε επιτυχή εµπειρία όχι λιγότερη των 10
ετών στο προκείµενο και ο οποίος θα στείλει ειδικό εκπρόσωπό τους στο εργοτάξιο για να
συµβουλεύσει τον Ανάδοχο για τις σωστές διαδικασίες χρήσεώς του.
10.3.2.7
Ρευστοκονίαµα
Ενα υλικό ειδικώς κατασκευασµένο για γεµίσµατα µε ρευστοκονίαµα και κατάλληλο για χρήση σε υγρές
περιοχές. Ασπρο. Με την έγκριση της Επίβλεψης.
10.3.2.8
Σφραγιστικά Υλικά και Υλικά για Γέµισµα Αρµών ∆ιακοπής
Θα εφαρµόζονται από έναν ειδικευµένο τεχνίτη.
10.3.2.9
∆ιαχωριστικά Στρώµατα
Φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 125 (500 gauge).
10.3.2.10
∆ιαχωριστικές Λωρίδες
Από ορείχαλκο
10.3.2.11
Μείγµατα
Αριάνι
Τσιµέντο και καθαρή άµµος 1:2 -3 µε υλικό προσαρµογής
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10.3.2.12
Πρόσθετα Υλικά
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αντιψυκτικά πρόσθετα.
Όταν θα πρόκειται να συµπεριληφθούν στο µείγµα απαραίτητα στεγανοποιητικά υλικά, θα πρέπει να
εφαρµοσθεί επάνω στο στεγανοποιηµένο στρώµα, και εντός 24 ωρών µία στρώση κονιάµατος
πρόσφυσης χωρίς στεγανοποιητικό υλικό από τσιµέντο και άµµο, εκτός εάν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί ένα συγκολλητικό υλικό µε βάση το τσιµέντο και υπό την προϋπόθεση ότι ο
κατασκευαστής συµφωνήσει ότι δεν είναι απαραίτητη. Ρευστοκονιάµατα
Ρευστοκονιάµατα για πλακίδια από κεραµικό ή µάρµαρο µε αρµούς πλάτους 3 χλστ ή λιγότερο:
- Ρευστοκονίαµα από ειδικό κατασκευαστή, κατάλληλο για τελική χρήση. Ασπρο.
Οταν χρησιµοποιούνται υποστρώµατα από τσιµέντο και άµµο: 1:1 τσιµέντο: λεπτή άµµος µε τόσο
νερό ώστε να αποκτηθεί µια πυκνότητα κρέµας. Στις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται άσπρο
ρευστοκονίαµα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί άσπρο τσιµέντο και άσπρη ασηµίζουσα άµµος.
10.3.3 Πλακίδια
Η
προµήθεια
πλακιδίων
και
η
τοποθέτηση
τους
πάνω
σε
υπόστρωµα
τσιµεντοκονιάµατος, για δηµιουργία τελειωµένων δαπέδων, θα γίνει από τον Ανάδοχο.
Τα πλακίδια θα πληρούν τις προδιαγραφές ενός εθνικού προτύπου, κατά προσέγγιση ισοδύναµο µε
τις Βρετανικές Προδιαγραφές.
Θα χρησιµοποιηθούν έγχρωµες ψηφίδες και έγχρωµο τσιµέντο της
επιλογής της Επίβλεψης.
Οι αρµοί µεταξύ των πλακιδίων θα έχουν σταθερό πλάτος τουλάχιστον 3mm. Ολοι οι αρµοί θα
αρµολογούνται µε κονίαµα αρµολόγησης που θα πιέζεται καλά µέσα στον αρµό µέχρι να γεµίσει τελείως
αυτός και να γίνει αλφαδιά µε τα πλακίδια. Το επί πλέον κονίαµα και οι τσιµεντολεκέδες πρέπει να
αφαιρούνται προσεκτικά.
Θα προβλέπονται αρµοί διαστολής πλάτους 6mm σ όλη την περίµετρο και στη συνάντηση µε
σταθερά εµπόδια και κατά ίσα διαστήµατα, που δεν θα υπερβαίνουν το 4,50m όπου ο χώρος ξεπερνά
τα 5.00m σε οποιαδήποτε διεύθυνση.
Ορειχάλκινοι αρµοί, στερεά τοποθετηµένοι στο υπόστρωµα, ή αρµός διαστολής δαπέδου σφραγισµένος
µε µαστίχη σιλικόνης, προµηθείας του Αναδόχου, θα κατασκευαστεί στο δάπεδο όπου ζητηθεί από την
Επίβλεψη.
10.4

ΤΥΠΟΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Οι τύποι δαπέδων που ακολουθούν ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ά δ ε ι α δ ό μ η σ η ς
π ο υ έ χ ε ι ε κ δ ο θ ε ί γ ι α τ η ν α ν έ γ ε ρ σ η τ ο υ ν α ο ύ . Όλα τα υλικά και η εργασία θα πληρούν
τις προδιαγραφές που περιέχονται στα προηγούµενα υποτµήµατα.
10.4.1 Βιοµηχανικό ∆άπεδο
10.4.1.1
Βιοµηχανικό ∆άπεδο (βοηθητικών χώρων)
Στους "τεχνικούς" χώρους (αποθήκες, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων), το δάπεδο θα πρέπει να έχει
βιοµηχανικό τελείωµα, όπου καθορίζεται στις καταστάσεις σχετικές µε τα
τελειώµατα.
Το βιοµηχανικό τελείωµα δαπέδου αποτελείται από:
- υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς 2,50-3,0χλγρ/µ2 επί της πλάκας σκυροδέµατος.
βιοµηχανικό δάπεδο από σκυρόδεµα µε ελαφρύ οπλισµό και σκληρυντική πρόσµειξη,
συνολικού πάχους 6εκ.
- βαφή µε εποξειδική ρητίνη.
Το σοβατεπί των χώρων προβλέπεται από µάρµαρο λευκό.
10.4.2 Μαρµάρινα δάπεδα
10.4.2.1
Μαρµάρινο δάπεδο επί του εδάφους
Μαρµάρινο δάπεδο επί του εδάφους. Το µαρµάρινο δάπεδο αποτελείται από:
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου λευκού Καβαλας, α’ ποιότητας και πάχους
30Χ60εκ. η 40χ40εκ. τοποθετούµενες σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος.
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Αρµολόγηµα µε λευκό ή κοινό τσιµέντο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Αρµοί πλάτους 5χλστ.
Η τελική επιφάνεια των µαρµάρων θα εµποτιστεί µε διαφανή σιλικόνη δαπέδων για φυσικούς λίθους
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστού της σιλικόνης.
Το σοβατεπί των χώρων
προβλέπεται από µάρµαρο αντίστοιχο της επίστρωσης.
- υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς 2,50-3,0χλγρ./µ2 επί της πλάκας σκυροδέµατος.
10.4.2.2
Αρµός διαστολής σε µαρµάρινο δάπεδο (πλάκα επί του εδάφους)
- Αρµοκάλυπτρο δαπέδου
10.4.2.3
Μαρµάρινο δάπεδο κλιµακοστασίων
Αποτελείται από:
- Βαθµίδες από µάρµαρο χρώµατος λευκού Καβαλας, πάχους 3 εκ. για τα πατήµατα και 2
εκ. για τα ρίχτια τοποθετούµενο σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος. Τα
σκαλοµέρια προβλέπονται από το ίδιο µάρµαρο. Στα πατήµατα προβλέπεται εγκοπή για
την τοποθέτηση αντιολισθηρής ταινίας.
Επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια
Επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια δαπέδου σε υγρούς χώρους (WC, κουζίνες κ.λ.π.)
Το δάπεδο αποτελείται από:
Υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς υλικού 2,50-3,0 χλγρ/µ2 επί της πλάκας
σκυροδέµατος
Γαρµπιλόδεµα ρύσεων 200 χλγρ. Τσιµέντου για την δηµιουργία των επιθυµητών κλίσεων
προς τα φρεάτια των χώρων
Επίστρωση πλακιδίων διαστάσεων 20Χ20 εκ. και πάχους 8 χλστ., µονόπυρων χωρίς σµάλτο
(ανυάλωτα), µε τσιµεντοκονίαµα 450 χλγρ. Τσιµέντου/µ3 ή εναλλακτικά µε κόλλα στεγανωτική και
παχύρευστη
Αρµοί πλακιδίων πλάτους 2-3 χλστ. αρµολογηµένοι µε έγχρωµο τσιµέντο, αντίστοιχης απόχρωσης των
πλακιδίων
∆άπεδο LINOLEUM
10.4.4.1 Επίστρωση τάπητα LINOLEUM σε πλάκα σκυροδέµατος. Το δάπεδο αποτελείται από:
Πλάκα από σκυρόδεµα.
Υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς υλικού 2,50-3,00 χλγρ./µ2 επί της πλάκας
σκυροδέµατος
Γαρµπιλόδεµα των 200kg τσιµέντου µε ειδική επεξεργασία (ελικόπτερο) για επίτευξη
λείας επιφάνειας ή αυτοεπιπεδούµενη τσιµεντοκονία.
Επίστρωση τάπητα LINOLEUM σε ρολλό πλάτους 2µ., πάχους 2,5χλστ ή άλλου όπως προβλέπετια στη
τεχνική περιγραφή, επικολληµένου µε ειδική κόλλα σε λείο υπόστρωµα.
Οι αρµοί θα θερµοκολληθούν µε πλαστικό κορδόνι συγκόλλησης αρµών αντίστοιχης απόχρωσης µε
το δάπεδο. Το σοβατεπί θα είναι από ξυλο δρυινα ύψους 8 εκ.

2.11
11.1

Π. 11 -

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

11.1.1 Σχετικοί Κανονισµοί
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα που
έχουν εγκριθεί από κάθε χώρα µέλος της Ε.E., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους
που ακολουθούν.
11.1.2 Επιχρίσεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σελ. - 61

11.1.2.1

Απαιτήσεις

Το υποτµήµα αυτό αφορά εσωτερικές επιχρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µεταλλικών
πλεγµάτων, ακµών και συγκολλήσεων.
11.1.2.2

Προσόντα Εφαρµοστού

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και επιβλεφθούν από άτοµα ειδικευµένα σε επιχρίσµατα.
11.1.2.3

Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις

Οι επιφάνειες θα είναι τελειωµένες για έγκριση από την Επίβλεψη εντός των ακoλούθων ανοχών και
αποκλίσεων:
Επένδυση Τοίχων µε πλακίδια Το χονδρό κονίαµα (λάσπωµα) για την επένδυση των τοίχων δεν θα
αποκλίνει περισσότερο από 3 χλστ ως προς ευθύγραµµο κανόνα 2 µέτρων όπου
χρησιµοποιούνται
συγκολλητικά λεπτής στρώσεως, ή 6 χλστ όπου χρησιµοποιούνται συγκολλητικά χονδρής στρώσεως.
Οροφές:
Οι επιφάνειες οροφών και διαχωρισµάτων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς αναλόγως της
περιστάσεως, και επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 5 χλστ ως προς ευθύγραµµο κανόνα 3
µέτρων.
Οι επιφάνειες µε το επίχρισµα ή χονδρό κονίαµα που δεν θα ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές ή
που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα εργασίας δεν θα είναι αποδεκτές και θα επανακατασκευάζονται χωρίς
επιβάρυνση.
11.1.2.4

∆είγµατα εργασιών

Προτού αρχίσει η καθεαυτού εργασία, θα κατασκευασθεί δείγµα µε χονδρό κονίαµα επάνω σε έναν τοίχο και
µία οροφή, σε περιοχή που θα υποδείξει η Επίβλεψη, για έγκριση.
Θα κατασκευασθεί δείγµα τουλάχιστον 6µ2 ειδικών κατασκευών όπου θα υποδείξει η Επίβλεψη για έγκριση
(εάν ήθελε απαιτηθεί).
11.1.2.5

Παραδόσεις

Θα κατασκευασθούν δείγµατα επιφανειών όχι µικρότερων των 2µ2 για όλους τους τύπους των
επιχρίσεων και επικαλύψεως µε χονδρό κονίαµα κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση. Το δείγµα επιφανείας που θα έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη θα αντιπροσωπεύει την
εργασία τελικής επιχρίσεως και χονδρού κονιάµατος.
Τα δείγµατα θα παραµείνουν στο εργοτάξιο και θα προστατευθούν από τυχόν ζηµιές.
11.1.2.6

Εκτέλεση

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία αυτή τµηµατικά ή να εκτελέσει ακόµη και προκαταβολικά
µερικά τµήµατα της εργασίας όταν χρειασθεί και κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης.
11.1.3 Επένδυση διά πλακιδίων
11.1.3.1

Απαιτήσεις

Το υποτµήµα αυτό αφορά την προµήθεια όλων των κεραµικών πλακών για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.

11.1.3.2

Προσόντα εφαρµοστού

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες.
11.1.3.3

Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1.3.3, όπου τούτο είναι σχετικό.
11.1.3.4

Παραδόσεις
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Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1.3.4
11.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.2.1 Επιχρίσεις
11.2.1.1

Γενικές Απαιτήσεις

Λειότητα
Όλες οι επιφάνειες µε το επίχρισµα και το χονδρό κονίαµα θα είναι απόλυτα λείες και ευθυγραµµισµένες. Οι
περιοχές µεταξύ εργασιών που εκτελέσθησαν κατά διαφορετικούς χρόνους και τα σηµεία συνδέσεως, δεν θα
πρέπει να αφήσουν κανένα σηµάδι και να είναι λείες.
Ρωγµές
Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήµατος που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των διαφόρων
στρώσεων επιχρίσεων ιδίως κατά την επιλογή των καταλλήλων υλικών συγκολλήσεως και καταλλήλου
συνθέσεων, άµµου επιχρίσεως µε προηγούµενη επεξεργασία της επιφανείας, για να εξασφαλισθεί ότι οι
επιχρίσεις δεν θα παρουσιάζουν ρωγµές. Για να αποφευχθούν οι ρωγµές στις επιχρίσεις και το χονδρό
κονίαµα, τα συνεχόµενα αλλά διαφορετικά υλικά στα υποστρώµατα θα πρέπει να γεφυρωθούν µε κάποιο
κατάλληλο τρόπο.
Λαµπάδες
Οι λαµπάδες (η ελεύθερη επιφάνεια του πάχους των τοίχων στα ανοίγµατα των θυρών και παραθύρων
πέραν του πάχους των κουφωµάτων) θα επιχρισθούν µε τον ίδιο τύπο τελειώµατος επιφανείας όπως και οι
λοιπές πιφάνειες των τοίχων.
Χρήση υλικών εκ περιτροπής
Κατά τις παραλαβές, τα υλικά θα χρησιµοποιούνται εκ περιτροπής, δηλαδή θα εξαντλούνται πρώτα τα
υλικά των προηγουµένων παραλαβών πριν χρησιµοποιηθούν τα υλικά των νεωτέρων παραλαβών. ∆εν θα
χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των τριών µηνών.
Ειδικά µέτρα
Αναλόγως της εποχής, θα λαµβάνονται ειδικά µέτρα εκ µέρους του Αναδόχου για να αποφεύγονται οι
φθορές στα επιχρίσµατα λόγω υπερβολικής απωλείας υγρασίας ή κλιµατικών επιπτώσεων.
11.2.1.2

Προετοιµασία επιφανειών

∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα χωρίς την
προηγούµενη υπόδειξη από την Επίβλεψη:
-

ανώµαλη επιφάνεια

-

ρωγµές τάσεως

-

πολύ λείες επιφάνειες

-

υγρασία

-

λαδεροί λεκέδες (λάδι από καλούπια)

-

σκυρόδεµα λιγότερο των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του.

Προετοιµασία
Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα "αγριεύονται" προτού τοποθετηθεί το
χονδρό κονίαµα. Θα αφαιρούνται τυχόν ξεχειλίσµατα κονιάµατος και εκεί όπου θα τοποθετηθούν πλακίδια,
τα χαλίκια θα είναι εκτεθειµένα για να παράσχουν "άγρια" επιφάνεια προσφύσεως.
Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές σκυροδέµατος εάν εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή του χονδρού
κονιάµατος.
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Θα πρέπει να γίνει ξερό βούρτσισµα και αφαίρεση χαλαρών τεµαχίων, σκόνης, εξανθηµάτων και
άλλων ξένων ουσιών.
11.2.1.3

Γωνιόκρανα και Ενισχύσεις

Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα σκεπασθούν τελείως από
κονίαµα τσιµέντου Πόρτλαντ, τα µεταλλικά αυτά τεµάχια θα βάφονται µε αντισκωριακό.
Θα τοποθετούνται "γωνιόκρανα" από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα σε κατακόρυφες και πλάγιες εξωτερικές
γωνίες.
Όπου το χονδρό κονίαµα πρόκειται να τοποθετηθεί επάνω από διαφορετικά υποστρώµατα και
επάνω από αυλακώσεις σωλήνων, θα τοποθετείται µία λωρίδα πλέγµατος φάρδους 300 χλστ από
γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα µε µία στρώση ασφαλτικής βαφής κεντρικά επάνω από τον αρµό. Εκτός
από αυτό στις περιπτώσεις µικρού πλάτους του ενός των δύο υλικών, το ένα από τα υλικά θα καλύπτεται
τελείως µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 χλστ από κάθε πλευρά.
Θα τοποθετείται µία
µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών για να διαχωρισθεί το χονδρό κονίαµα από το υλικό βάσεως, και
"κοτετσόσυρµα" στο υπόστρωµα. Θα τοποθετούνται τέρµατα στο σοβά από γαλβανισµένο χάλυβα έτσι
ώστε να σχηµατίζουν τέρµατα για το χονδρό κονίαµα.
11.2.1.4

Αρµοί σε εξωτερικό χονδρό κονίαµα

Θα τοποθετείται χονδρό κονίαµα σε εξωτερικές επιφάνειες των οποίων το µήκος ή το ύψος δεν υπερβαίνει
τα 5µ, έτσι ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 1 1/2 : 1, δηµιουργώντας αρµούς σχεδίου
και τύπου που θα έχουν υποδειχθεί ή εγκριθεί από την Επίβλεψη.
11.2.1.5

Μεταλλικά πλέγµατα, Μεταλλικές Ενισχύσεις

Γενικά
∆εν θα αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγµάτων προτού οι αγκυρώσεις, οι τάκοι, ο ηλεκτρολογικός και
ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τις
επιχρίσεις έχουν εγκατασταθεί, δοκιµασθεί και εγκριθεί. Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα
τα ανοίγµατα και ενσωµατωµένους εξοπλισµούς, ερµάρια, πίνακες προσβάσεως, κλπ., θα πλαισιωθούν
από όλες τις πλευρές µε κατάλληλους δοκούς διατοµής Π ή και ξυλεία. Θα ελεγχθούν οι ανοχές που
δίδονται για δοκούς και την ξυλεία.
Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κλπ., για να παραλάβουν σταθερά αντικείµενα και
εξαρτήµατα.
Ενισχύσεις στο Χονδρό Κονίαµα
Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάµατα:
-

Όπου χρησιµοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέµατος

-

Όπου χρησιµοποιούνται για να τοποθετηθεί εξωτερική επένδυση µε πλακίδια

-

Όπου το γέµισµα των αρµών υπερβαίνει τα 20 χλστ.

Θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων 25 χλστ Χ 16, και θα δεθούν πίσω
στον
κύριο οπλισµό µε σύρµατα προσδέσεως από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον αυτού που
αντιστοιχεί στο πλέγµα που χρησιµοποιείται µε 4 προσδέσεις ανά µ². Το πλέγµα θα απέχει 6 χλστ από
την επιφάνεια του σκυροδέµατος.
∆εν θα καλύπτονται οι αρµοί διακοπής. Το πλέγµα θα τερµατίζεται σε απόσταση 40 χλστ από όλες τις
πλευρές. Η Επίβλεψη µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερεώσεως του πλέγµατος.
11.2.1.6

Χονδρό Κονίαµα/Επιχρίσεις

Ανάµιξη
Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο όπου επιτρέπεται από τον κατασκευαστή. Τα
"xαρµάνια" που χρησιµοποιούν τσιµέντο θα χρησιµοποιούνται εντός 2 ωρών από της αναµίξεως.
Εφαρµογή
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Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και τούβλων θα ψεκάζονται µε κονίαµα από σκέτο τσιµέντο. Το
υπόστρωµα αυτό, σε κάθε περίπτωση, θα "πετιέται" επάνω στην επιφάνεια και ποτέ δεν θα απλώνεται µε
το µυστρί. Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα
πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης.
Η εφαρµογή των τελευταίων στρωµάτων χονδρού κονιάµατος περιέχοντος γύψο σε εσωτερικούς χώρους
απαγορεύεται εκτός και εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης.
Εάν απαιτηθεί γέµισµα αρµών για να είναι δυνατόν το τελείωµα των επιφανειών σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών, ο Ανάδοχος θα έχει φροντίσει να το λάβει υπόψη στην Προσφορά του.
Το χονδρό κονίαµα θα εφαρµόζεται προτού στεγνώσει η συγκολλητική στρώση.
Το τελείωµα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή την λειτουργία
και εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε µια ακτίνα περίπου 2 χλστ.
Στα σηµεία όπου οι επιχρίσεις βρίσκονται "περασιά" µε κάσες κουφωµάτων καθώς και σε αρµούς διαστολής,
θα σχηµατίζονται χαραγές (σκοτίες) στο τελικό στρώµα και στο στρώµα που βρίσκεται αµέσως από κάτω.
11.2.1.7

Προστασία

Οι εργασίες που έχουν επιτελεσθεί θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, ξηρών ανέµων και βροχής.
Υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα και όλα τα άλλα
αντικείµενα και προσαρτήµατα, πρέπει να προστατεύονται µε κάποιο κατάλληλο τρόπο κατά τυχόν
ρυπάνσεως και φθοράς. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν
µπορεί να προκύψουν από µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή.
11.2.1.8

∆ιάθεση Άχρηστων Υλικών

Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ. δεν θα πρέπει να
αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας ούτε επιτρέπεται να φθάνουν µέχρι τα συστήµατα
υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών και δαπέδων. Τα µπάζα και τα απόβλητα
θα πρέπει να αποκοµίζονται. ∆εν θα καίγονται ή θα ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας.
11.2.2 Επένδυση διά πλακιδίων
11.2.2.1

Συνθήκες εργασίας

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.1
11.2.2.2

Προετοιµασία επιφανειών

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.2
11.2.2.3

Εφαρµογή

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.3
Σωλήνες οι οποίοι θα τοποθετηθούν µέσα σε αυλακώσεις τοίχων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν
τυλιχθεί µε µία λωρίδα πιλήµατος και σκεπασθεί µε ένα γαλβανισµένο ή αντισκωριακό µεταλλικό
πλέγµα και κατόπιν να γίνουν επίπεδα µε τσιµεντοκονίαµα για να δεχθούν µετά τα επόµενα
υποστρώµατα.
Οι επιφάνειες τοίχων που πρόκειται να επενδυθούν πρέπει να καλυφθούν µε κονίαµα τσιµέντου (πεταχτό)
χρησιµοποιώντας υπόστρωµα από τσιµεντοκονίαµα ή αλλιώς να αγριευθούν για την επικόλληση των
πλακών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Εάν τα πλακίδια ή οι µωσαϊκές επενδύσεις πρόκειται να τοποθετηθούν επάνω στους τοίχους µε τη µέθοδο
του λεπτού υποστρώµατος, οι οδηγίες του κατασκευαστού θα πρέπει να ακολουθηθούν λεπτοµερώς.
Στις περιπτώσεις αυτές, το υπόστρωµα θα πρέπει να έχει ειδικώς προπαρασκευασθεί και να είναι
κατάλληλο για την εργασία του είδους αυτού. Ο Ανάδοχος θα συµβουλευθεί την Επίβλεψη και να πάρει την
έγκρισή τους για την προτεινόµενη µέθοδο.
11.2.2.4

Αρµοί

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.5 όπου τούτο είναι εφαρµόσιµο.
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Τοίχοι: Αρµοί θα κατασκευασθούν, εντός 0,25 και 1 µέτρου από τις εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες
όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5µ. Σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού των πλακιδίων αλλά όχι περισσότερο από 4,5 µ σε εσωτερικές
τοποθετήσεις και 3 µ σε εξωτερικές τοποθετήσεις.
11.2.2.5

Σκλήρυνση - Πήξη

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.6
11.2.2.6

Τελειώµατα και καθαρισµός

Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2.2.7
11.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

11.3.1 Επιχρίσεις
11.3.1.1

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

Όλα τα υλικά θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µολύνσεως από ξένες ύλες, και θα
αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. Τα µεταλλικά αντικείµενα θα διατηρούνται
σκεπασµένα ώσπου να χρησιµοποιηθούν.
11.3.1.2

Τσιµέντα, Γύψος, Ασβέστης

Το τσιµέντο θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 1164 ή BS 12. Οι άνυδρες συνδετικές ύλες δεν θα είναι
παλαιότερες των 3 µηνών. Ο ασβέστης θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο BS 890 ή ισοδύναµο πρότυπο της
Ε.E. Μόνο ασβέστης σταθερού όγκου επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί.
11.3.1.3

Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που θα ήταν δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή τον
προορισµό που έχει το τελείωµα και τα άλλα υλικά που έχουν ενσωµατωθεί.
11.3.1.4

Προσµείξεις και Πρόσθετα

Πλαστικοποιηµένα µέσα, χηµικές προσµείξεις, πρόσθετα στεγανοποιητικά συγκολλητικά, εντοµοκτόνα,
χρωστικά και τα παρόµοια, όταν απαιτηθούν ή επιτραπούν από την Επίβλεψη θα είναι κατασκευασµένα από
µία εταιρία που θα έχει τουλάχιστον 10 έτη επιτυχούς εµπειρίας µε τα αντίστοιχο υλικό.
Θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε την εφαρµογή και τη χρήση.
Τα πρόσθετα υλικά στο κονίαµα δεν θα πρέπει να µειώνουν την αντοχή του επιχρίσµατος και δεν
θα πρέπει να έχουν οιεσδήποτε επιβλαβείς επιπτώσεις, ή να προκαλούν λανθάνοντα ελαττώµατα στο
κονίαµα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ελαττώµατα µπορεί να προξενηθούν από τυχόν
πρόσθετα που έχουν χρησιµοποιηθεί, ακόµα και στις περιπτώσεις των υλικών που έχουν "εγκριθεί".
Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά.
11.3.1.5

Νερό

Το µόνο νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο, καθαρό και γλυκό νερό απαλλαγµένο από
επιβλαβείς ξένες ουσίες.
11.3.1.6

Μεταλλικά Εξαρτήµατα

Τέρµατα, πλαίσια κλπ.:
Τα τέρµατα επιχρισµάτων πατενταρισµένα από µαλακό χάλυβα, γωνιόκρανα, πρεβάζια µεταλλικές
διακοσµήσεις θα είναι πάντοτε γαλβανισµένα.
Αναρτήσεις:
Οι αναρτήσεις θα έχουν κατασκευασθεί από γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα καταλλήλου µεγέθους για τα
φορτία που φέρονται, αλλά κατ'ελάχιστον 0,80 χλστ για ταινίες προσδέσεως και 5 χλστ για ράβδους
(πάχος πριν από το γαλβάνισµα).
Σύρµατα προσδέσεως:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σελ. - 66

Από γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα καταλλήλου διαµέτρου.
11.3.1.7

Λεπτοµέρειες

Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφωθεί µε τις λεπτοµέρειες επιχρισµάτων τοίχων.
Οι χώροι που θα επιχρισθούν µε διάφορους τύπους επιχρισµάτων δίδονται στον πίνακα τελειωµάτων.
11.3.2 Επενδύσεις µε πλακίδια
Σύµφωνα µε το υποτµήµα 10.3.2.
11.4

ΤΥΠΟΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Οι τύποι τελειωµάτων τοίχων που ακολουθούν αναφέρονται στον πίνακα τελειωµάτων που περιλαµβάνεται
στο τεύχος "Τεχνική Περιγραφή του Έργου". Όλα τα υλικά και η εργασία θα πληρούν τους όρους των
προδιαγραφών που περιέχονται στα προηγούµενα υποτµήµατα.
11.4.1 Τοιχεία σκυροδέµατος βαµµένα
11.4.1.1

Εξωτερική βαφή τοίχων από σκυρόδεµα

Η προετοιµασία του σκυροδέµατος θα πρέπει να έχει γίνει µε καλούπια µε κανονικό τελείωµα επιφανείας και
µετά βαφή µε υδατοστεγή στρώση µε βάση τσιµέντου, 2,5- 3,0χλγµ/µ².
11.4.1.3

Εσωτερική βαφή τοίχων από σκυρόδεµα

Η προετοιµασία του σκυροδέµατος θα πρέπει να έχει γίνει µε καλούπια που θα επιτυγχάνουν τελείωµα
ανωτέρας στάθµης και επιφάνειες τελείως λείες και επίπεδες. Η βαφή µετά θα είναι σύµφωνα µε την
προδιαγραφή της παραγράφου 14.2.9.1.
11.4.2 Τοίχος επιχρισµένος
11.4.2.1

Τοίχος µε επίχρισµα βαµµένος

Τελείωµα αποτελούµενο από επίχρισµα και χρωµατισµό επί επιφανειών σκυροδέµατος ή τούβλων. Το
επίχρισµα θα είναι σύµφωνο µε την προδιαγραφή που έχει δοθεί min πάχους 20mm µε πρώτη στρώση
πεταχτό,
δεύτερη
στρώση
πάχους
15mm
ασβεστοτσιµεντοκονίας
και
τρίτη
στρώση
ασβεστοµαρµαροκονιάµατος πάχους 3mm. Ο χρωµατισµός θα είναι ως προδιαγραφή παραγράφου
14.2.9.1.
11.4.2.2

Τοίχος µε επίχρισµα βαρέως τύπου βαµµένο

Επίχρισµα και βαφή των τοίχων όπως και πριν αλλά χρησιµοποιώντας επίχρισµα τσιµέντου βαρέως
τύπου πάχους 20χλστ. και ακρυλική βαφή.
11.4.3 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια
11.4.3.1

Επένδυση τοίχων χώρων υγιεινής

Τελειώµατα µε πλακίδια, επί τοίχων από σκυρόδεµα ή τούβλα.
Προβλέπονται εφυαλωµένα κεραµικά πλακίδια λευκά ή έγχρωµα ενδεικτικών διαστάσεων 20,0Χ20.0εκ. Η
τουβλοδοµή ή το σκυρόδεµα πάνω στο οποίο θα γίνει η επένδυση των πλακιδίων θα επιχρισθεί µέχρι την
οροφή ή την ψευδοροφή.
Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν µε παχύρευστη στεγανωτική κόλλα.
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Στεγανωτική λωρίδα προβλέπεται στην συµβολή τοίχων και δαπέδων καθώς και σφράγισµα µε ελαστικό
στεγανωτικό υλικό. Αρµολόγηµα τραβηχτό µε λευκό τσιµέντο και επεξεργασία των αρµών µε στεγανωτικό
υλικό πληρώσεως. Το πλάτος των αρµών θα αντιστοιχεί στο πλάτος του αρµού των πλακιδίων δαπέδου
ώστε να υπάρχει σύµπτωση των αρµών.
11.4.3.4

Στεγανωτική λωρίδα προβλέπεται στις συµβολές τοίχων και δαπέδων.

11.4.3.5

Κόλλα πλακιδίων τοίχου προβλέπεται για την επένδυση των πλακιδίων.

11.4.7 Εξωτερικοί τοίχοι µε διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή και θερµοµόνωση
Τοίχοι από διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή µε ενδιάµεση µόνωση, πάχους σύµφωνα µε την µελέτη
θερµοµόνωσης επίχρισµα και βαφή µε ακρυλικά χρώµατα.
11.4.8 Υπόγεια τοιχώµατα
11.4.8.1

Αφορά εξωτερικά υπόγεια τοιχώµατα.

Αποτελείται από:
Tοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα επιχρισµένο εσωτερικά.
Εξωτερική στεγάνωση µε τσιµεντούχο στεγανοποιητικό επίχρισµα.
Ειδικό διηθητικό φύλλο.
11.4.8.2

Αφορά εξωτερικά υπόγεια τοιχώµατα. Εργασία ως παράγραφος 11.4.8.1

αλλά µε ανεπίχριστο σκυρόδεµα.
.

2.12
12.1

Π. 12 – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ

12.1.1 Σχετικοί Κανονισµοί
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, ΦΕΚ 2221 Β /30-7-2012. Ισχύουν
κατά προτεραιότητα τα άρθρα του ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-10-01-00: Χρωµατισµοί Επιφανειών Σκυροδέµατος,
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-10-02-00: Χρωµατισµοί Επιφανειών Επιχρισµάτων, ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-10-03-00:
Αντισκωριακή Προστασία και χρωµατισµός Σιδηρών Επιφανειών , ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -03-10-05-00: Χρωµατισµοί
Ξύλινων Επιφανειών.
Οι εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, µπορούν να εκτελεσθούν µε τα Εθνικά
Πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε.
12.1.2 Απαιτήσεις
Εργασίες του Παρόντος Τµήµατος
Το τµήµα αυτό αφορά την παροχή λεπτών στρώσεων, µεµβρανών και ταπετσαριών.
12.1.2.1.

Πίνακες ∆ιακοσµήσεων
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Ο Ανάδοχος θα παραδώσει έναν πλήρη κατάλογο χρωµάτων για τους χώρους που θα περιέχει τους
χρωµατισµούς για όλα τα υλικά τελειώµατος (έπιπλα, εξαρτήµατα και είδη υγιεινής).
Αποδεκτοί Κατασκευαστές
Οι Χρωµατισµοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώµατα και τα τελικά στρώµατα για οποιαδήποτε δεδοµένη
επιφάνεια, θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ο οποίος θα πρέπει να έχει ένα
ιστορικό προµήθειας επιτυχηµένων υλικών και να έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους κατασκευαστές των χρωµάτων να επιθεωρούν την εκτέλεση των εργασιών και να
παίρνουν δείγµατα των προϊόντων τους από το εργοτάξιο.

12.1.3.

Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων

12.1.3.1.

∆είγµατα Εργασίας

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων επιφανειών από κάθε τύπο επικαλύψεως
προτού προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία.
∆είγµατα

12.1.4.2
Χρώµατα

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ένα set δειγµάτων το λιγότερο από κάθε υλικό για έγκριση χρώµατος και συστατικών.
Χρωµατισµοί
Προτού αρχίσει ο Ανάδοχος την όλη εργασία, θα διακοσµήσει πλήρως ένα δωµάτιο ή άλλο χώρο

-

σύµφωνα µε δοθείσες οδηγίες για έγκριση.
-

Όπου απαιτούνται τελειώµατα, όχι λεία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση δείγµατα κατασκευών

διαστάσεων 1µ Χ 1µ και να τα διατηρήσει στο εργοτάξιο µέχρι την περάτωση των εργασιών.
Πιστοποιητικά: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη πιστοποιητικά στα οποία θα δηλώνεται ότι

12.1.3.3.

τα υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές.
Κατάλογος

12.1.3.4.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση έναν κατάλογο όπου θα δείχνονται όλα τα προτεινόµενα
τελειώµατα ανά θέση εφαρµογής, διακοσµητικό υλικό (π.χ. χρώµα, λινάτσα κ.λπ.), αριθµός στρώσεων και
υπόστρωµα.
12.1.4.5.

Οι χρωµατισµοί θα επιλεγούν από την Επίβλεψη αργότερα βάσει των δειγµάτων που θα υποβάλει ο

Ανάδοχος, ο οποίος θα λάβει υπόψη του εδώ γενικώς το σύνηθες φάσµα χρωµατισµών.

12.2.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.1.2.

Γενικές Απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει τα υλικά σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κατασκευαστών τους.
Οι στρώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατµοσφαιρικές

συνθήκες και µε το σύµφωνο του κατασκευαστού, αφού έχουν πρώτα σκληρύνει οι προηγούµενες στρώσεις.
12.2.1.3.

Στις περιπτώσεις που στο παρόν τµήµα δεν καθορίζονται ειδικές τεχνικές εφαρµογής, ο Ανάδοχος

θα έχει το ελεύθερο της επιλογής (πινέλο, ψεκασµός, ρολό).
12.2.1.4.

Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα πρέπει γενικώς να εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς.
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∆εν

12.2.1.5.

θα

πρέπει

να

χύνονται

αχρησιµοποίητα

χρώµατα

µέσα

σε αποχωρητήρια,

αποχετεύσεις δαπέδων και τα παρόµοια.
12.2.1.6.

Προστασία κατά τη διάρκεια των εργασιών

Οι σκαλωσιές θα είναι γενικώς ανεξάρτητες από τη στήριξη επάνω στην οικοδοµή, θα πρέπει πρώτα να
εξασφαλισθεί η γραπτή άδεια της Επίβλεψης.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προστατεύονται οι επιφάνειες και γειτονικά στοιχεία από αυτές που χρωµατίζονται.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προστατεύονται υαλοπίνακες µε γραµµώσεις, υαλοπίνακες µε επεξεργασία
αµµοβολής και αδιαφανείς (τριµµένοι) υαλοπίνακες από προσβολή από λιπαρά συστατικά υλικών χρωµατισµών.
Προκειµένου να βαφεί µία επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα εξαρτήµατα που δεν
πρόκειται να βαφούν όπως εξαρτήµατα παραθύρων, πορτών κ.λπ., πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες
κ.λπ., και να επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα προστατεύσει και να µη βάψει βαλβίδες, ψεκαστήρες ή εύτηκτες συνδέσεις.
12.2.2. Συνθήκες κατά την Εργασία

12.2.2.1.

∆ιακοσµητικές Ταπετσαρίες / Υφάσµατα

Πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την τοποθέτηση των ταπετσαριών, η θερµοκρασία και η υγρασία θα πρέπει να
διατηρούνται σε επίπεδα περίπου ίδια µε αυτά που θα επικρατούν όταν το κτίριο θα χρησιµοποιείται. ∆εν θα
πρέπει να τοποθετούνται οι ταπετσαρίες παρά µόνον αφού οι εργασίες που θα έχουν επιδράσει επί των
επιφανειών που θα σκεπασθούν έχουν περατωθεί και αφού οι επιφάνειες που προετοιµάσθηκαν έχουν στεγνώσει,
η βαφή των γειτονικών επιφανειών έχει τελειώσει και στεγνώσει και έχει σταµατήσει.
12.2.2.2.

Χρώµατα

∆εν θα πρέπει να γίνονται βαψίµατα όταν η ζέστη θα είναι δυνατόν να δηµιουργήσει φουσκάλες και ρυτιδώσεις.
Επιθεώρηση

12.2.3.

Ο Ανάδοχος θα εξετάζει τις επιφάνειες και να αναφέρει τυχόν καταστάσεις που θα µπορούσαν να

12.2.3.1.
έχουν

δυσµενείς

επιπτώσεις

επί

των

αποτελεσµάτων

των εργασιών. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να

προχωρήσουν ώσπου τα διάφορα ελαττώµατα να έχουν διορθωθεί.
12.2.3.2.

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλες οι οπές, ρωγµές, ελαττωµατικοί αρµοί και άλλα ελαττώµατα στις

επιφάνειες που πρόκειται να ετοιµασθούν και να βαφούν έχουν επιδιορθωθεί.

12.2.4

Προετοιµασία Επιφανειών

12.2.4.1.

Καµιά βαφή δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες που θα παρουσιάζει ένα ή

περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώµατα: µαλακό, σπασµένο σοβάτισµα υγρό σοβάτισµα υγρή ξυλεία
12.2.4.2. Γενικά
Ο

Ανάδοχος

θα

προετοιµάσει

τις

επιφάνειες

σύµφωνα

µε

τις

υποδείξεις

του κατασκευαστή των

διακοσµητικών (χρωµάτων).Ο Ανάδοχος θα έχει καθαρίσει όλες τις επιφάνειες αµέσως πριν από το βάψιµο έτσι
ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, τυχόν βροµιές και χαλαρά υλικά.
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12.2.5

Προετοιµασία Υλικών

12.2.5.1 ∆εν θα πρέπει να αναµιγνύονται ανοµοιογενή υλικά χρωµατισµών.
12.2.5.2

Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και

πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός εάν οι κατασκευαστές έχουν υποδείξει διαφορετικά.
12.2.5.3

Κόλλες

Οι κόλλες θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά και να διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και να χρησιµοποιούνται µέσα
στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής (µετά το άνοιγµα του δοχείου).

12.2.6.

12.2.6.1.
12.2.6.2.

Εκτέλεση της Εργασίας
Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί στην Επίβλεψη τρεις µέρες προτού αρχίσει τις εργασίες του.
Στις περιπτώσεις που η χρήση ενός ασταριού ή µίας άλλης επεξεργασίας της επιφάνειας συνιστάται

από τον κατασκευαστή του υλικού της τελικής στρώσεως αλλά δεν καθορίζεται, η επεξεργασία θα πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις.
12.2.7. Τελική Επιθεώρηση και Καθαρισµός

12.2.7.1.

Καθαρισµός

Επίσης θα πρέπει να αφαιρούνται ξεχειλίσµατα, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις επιφάνειες, ώστε να
τύχουν της εγκρίσεως της Επίβλεψης.

12.2.8.
12.2.8.1.

Προστασία.
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προστατεύσει καταλλήλως της γειτονικές τελειωµένες επιφάνειες

από κτυπήµατα, πιτσιλίσµατα, κ.λπ., και η προστασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί µέχρι πλήρους περατώσεως
και παραδόσεως της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι
ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής
καταστάσεως των οικοδοµικών εργασιών.
12.2.8.2.

Θα πρέπει να τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» και εάν χρειασθεί να τοποθετηθούν

και προστατευτικά εµπόδια.

12.2.9.

12.2.9.1.

Χρωµατισµός Επιφανειών από Σκυρόδεµα, Επιχρισµάτων και παρόµοιων Επιφανειών.
Ο χρωµατισµός των τοίχων και των οροφών θα πρέπει να περιλαµβάνει: καθαρισµό των επιφανειών

και αφαίρεση χαλαρών σωµατιδίων και σκόνης εφαρµογή τριών στρώσεων χρώµατος µε βάση ακρυλικές ρητίνες.
12.2.9.2.
-

καθαρισµός και ξεσκόνισµα των επιφανειών

εφαρµογή τριών στρώσεων γαλακτώδους χρώµατος µε βινυλο-τερπολυµερή βάση
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12.2.9.3.

Εφαρµογή προστατευτικής στρώσης κατά της προσβολής από λιπαρά και οξέα που θα συνίσταται

από:
-

καθαρισµός κα ξεσκόνισµα των επιφανειών

-

εφαρµογή τριών στρώσεων χρώµατος εποξειδική ρητίνη

12.2.9.4.

∆ιακόσµηση στις οροφές υγρών χώρων που θα αποτελείται από:

καθαρισµό και ξεσκόνισµα των επιφανειών
εφαρµογή δύο στρώσεων ανοργάνου χρώµατος µε σύσταση κατασκευαστού για εφαρµογή σε υγρούς χώρους

12.2.10.

12.2.10.1.

Χρωµατισµός Ξύλινων Επιφανειών
Επεξεργασία ξύλινων εσωτερικών επιφανειών ραµποτέ (πεύκη ή άλλο εγκεκριµένο µαλακό ξύλο)

που θα περιλαµβάνει:

προετοιµασία των επιφανειών για βαφή που περιλαµβάνει πλάνισµα, καθάρισµα,

στοκάρισµα οπών, ρωγµών, ρόζων, τρίψιµο ώστε να καταστούν λείες στρώση µε αστάρι µία υπόστρωση µε
βερνίκι δύο τελικές στρώσεις µε µατ άχρουν βερνίκι από συνθετικές ρητίνες για τις ξύλινες επιφάνειες που
εµφανίζουν το ξύλο δύο τελικές στρώσεις µε µατ έγχρωµο βερνικόχρωµα συνθετικών ρητινών για τις ξύλινες
επιφάνειες που προβλέπονται έγχρωµες.
12.2.10.2.

Επεξεργασία ξύλινων επενδύσεων ραµποτέ – επιβραδύνσεως φωτιάς – σε εσωτερικούς χώρους

που θα αποτελείται από:
προετοιµασία των επιφανειών όπως στην προηγούµενη παράγραφο
εφαρµογή δύο στρώσεων άχρου προστατευτικού αφρώδους χρώµατος επιβραδύνσεως φωτιάς
1η στρώση 300 γρ/µ2
2η στρώση 200 γρ/µ2
12.2.10.3.

Επεξεργασία ξύλου για εξωτερικές επιφάνειες και δωµατίων µε µεγάλη υγρασία

(υγροί χώροι) που θα αποτελείται από:
προετοιµασία των επιφανειών υπόστρωση µε άχρουν βερνίκι
πρώτη στρώση βερνικιού συνθετικής ρητίνης 10% αραιωµένο
δύο τελικές στρώσεις µε άχρουν βερνίκι συνθετικής ρητίνης για τις ξύλινες επιφάνειες που εµφανίζουν το
ξύλο
δύο τελικές στρώσεις µε µατ έγχρωµο βερνικόχρωµα συνθετικών ρητινών για τις ξύλινες επιφάνειες που
προβλέπονται έγχρωµες.

12.2.11.

12.2.11.1.

Χρωµατισµός Μεταλλικών Επιφανειών
Ο χρωµατισµός σιδηρών θυρών, κασών και κιγκλιδωµάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς

χώρους, θα περιλαµβάνει:
καθαρισµούς, αφαίρεση σκουριών και µερική επισκευή υφιστάµενου ασταριού µε αστάρι συνθετικής ρητίνης
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
ρητίνες.
εφαρµογή δύο στρώσεων προστατευτικού χρώµατος µε βάση PVC – ακρυλικές
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12.2.11.2.

Ο χρωµατισµός επιφανειών από γαλβανισµένο µέταλλο και αλουµίνιο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς

χώρους, θα αποτελείται από;
καθαρισµό των επιφανειών µε ένα κατάλληλο διάλυµα από εξειδικευµένο οίκο, πλύσιµο και αφαίρεση λιπαρών
ουσιών και βροµιών
εφαρµογή ειδικού ασταριού για γαλβανισµένες επιφάνειες
εφαρµογή δύο στρώσεων χρώµατος µε βάση PVC-ακρυλικές ρητίνες
Όπου απαιτηθεί από την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας τα χαλύβδινα φέροντα στοιχεία θα

12.2.11.3.

βαφούν µε πυράντοχες βαφές ικανού πάχους µικρόν ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη προστασία κατά της
φωτιάς.

12.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

12.3.1.

Γενικές Απαιτήσεις
Ολα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να συµµορφώνονται µε το εγκεκριµένο Εθνικό

12.3.1.1.

Πρότυπο χώρας της Ε.Ε. και να είναι της καλύτερης αντίστοιχης ποιότητας και ειδικώς κατάλληλα για τις
προτιθέµενες εργασίες. Ο Ανάδοχος εάν του ζητήσει η Επίβλεψη, θα παρουσιάσει αποδείξεις συµµορφώσεως
µε το ανάλογο πρότυπο και τις φυσικές και χηµικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις Προδιαγραφές αυτές.
12.3.1.2.

Όλα τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις

επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
12.3.1.3. Οι έγχρωµες βαφές θα πρέπει να περιέχουν µόνο µόνιµες και σταθερές χρωστικές ουσίες.
12.3.1.4. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης κατασκευής και θα πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε
τις σχετικές τυπωµένες οδηγίες των κατασκευαστών. Η προετοιµασία των επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε
τις σχετικές υποδείξεις.
12.3.1.5. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει µόνον εγκεκριµένα υλικά που θα είναι συµβατά µε τις επιφάνειες
επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν.

12.3.2.

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση των Υλικών

12.3.2.1. Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισµένα κιβώτια που θα φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες
πληροφορίες:
(α)

είδος υλικού

(β)

εµπορικό όνοµα, εάν υπάρχει

(γ)

προτιθέµενη χρήση

(δ)

αριθµοί παρτίδων του κατασκευαστού

12.3.2.2.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία και να

χρησιµοποιεί τα υλικά κατά σειρά παραδόσεών τους.
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12.3.2.3. Ολα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά, θα πρέπει να παραδίδονται
σε δοχεία περιεκτικότητας όχι περισσότερο των 5 λίτρων.
12.3.2.4. Αποθήκευση
Χρώµατα
Τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς χώρους προστατευµένους από
ακραίες θερµοκρασίες. Τα υλικά µε βάση το νερό θα πρέπει να προστατεύονται από την παγωνιά.
12.3.3. Συγκολλητικά Υλικά – Αστάρι
Συγκολλητικά Υλικά: Τα συγκολλητικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να περιέχουν µυκητοκτόνα και να
έχουν συστηθεί από τους κατασκευαστές των υλικών που πρόκειται να κολληθούν.
12.3.4. Αστάρια – Σφραγιστικά υλικά
Σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατασκευατών

2.13 Π.13 – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

13.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία, οι µέθοδοι συναρµογών των επιµέρους στοιχείων και η τεχνολογία παραγωγής
όλων των ξύλινων κατασκευών περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.2 των προδιαγραφών.

13.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην κατασκευή ή προµήθεια όλων των µόνιµων ξύλινων κατασκευών που
περιέχονται στο κατ΄αποκοπή τίµηµα του έργου

13.2.1

Ερµάρια – πάγκοι εργασίας

Τα ερµάρια διαφόρων τύπων τοποθετούνται στο έργο πλήρως κατασκευασµένα, αφού τελειώσουν τα
δάπεδα και τα τελειώµατα των τοίχων και θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου.
Τα ανοιγόµενα φύλλα, θα διαθέτουν µεντεσέδες ιταλικού τύπου, χωνευτούς και ρυθµιζόµενους.
Πόµολα αλουµινίου, σχήµατος σφαίρας ή παρεµφερή, διαµέτρου 2 εκ. περίπου, σύµφωνα µε την
µελέτη που θα υποβληθεί.
Βέργες µεταλλικές, επιχρωµιωµένες διαµέτρου ½΄΄ (ίντσας) τοποθετούνται σε όλα τα ερµάρια ιµατιοθηκών.

13.3

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

∆εν θα πρέπει να τοποθετούνται πόρτες, φύλλα και παρόµοια προκατασκευασµένα ξυλουργικά τεµάχια πριν
στεγνώσουν τα κονιάµατα, τα επιχρίσµατα και οποιαδήποτε υγρή κατασκευή στον ίδιο χώρο.
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Πόρτες και χωρίσµατα που µπορούν να παρουσιάσουν ζηµιές από υγρασία, θα πρέπει να αποθηκεύονται και
να προστατεύονται ανάλογα.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ
3.1 Η/Μ 1 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΡΚΑΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ
1.

Αντικείμενο

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια βάρκας χωρητικότητας 3 ατόμων με εξωλέμβια
μηχανή για τον έλεγχο του ταμιευτήρα της λίμνης του φράγματος Αποσελέμη, τύπου BIC sportyak 245 ή
αντίστοιχου. Θα είναι ελαφριά ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από δύο άτομα, και να δύναται να αποθηκεύεται
σε περιορισμένο χώρο (ιδανικά να είναι κατάλληλη και για όρθια τοποθέτηση)
2.

Γενικές Απαιτήσεις

Η βάρκα θα είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ανθεκτικό υλικό (πολυαιθυλένιο), διπλού τοιχώματος,
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και την τριβή, ελάχιστου μήκους 2,45μ, πλάτους 1,20μ και μέγιστου
βάρους (χωρίς τη μηχανή ) 50kgr. Θα διαθέτει κατάλληλο κάθισμα, κουπιά και ρόδες για την εύκολη μεταφορά
της (στην περίπτωση που δεν διαθέτει ενσωματωμένο σύστυημα κύλησης θα παραδοθεί κατάλληλη βάση με
ρόδες για την μεταφορά της).

3.2 Η/Μ 2 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
1. Αντικείμενο
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, και εγκατάσταση συστήματος απολύμανσης
του καθαρού νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη μέσω εξοπλισμού παραγωγής διαλύματος υποχλωριώδους
νατρίου. Το διάλυμα μέσω ηλεκτρόλυσης διαλύματος άλμης για την απολύμανση του καθαρού νερού
της ΕΕΝ Αποσελέμη (τύπου Selcoperm SES-2000-M/K-GB ή αντίστοιχου). Η απόδοση της μονάδας θα
είναι κατ ελάχιστον 3600gr Cl2/h.

2. Γενικές Απαιτήσεις
Ο ηλεκτρολυτικός χλωριωτής περιλαμβάνει:
• Έναν αποσκληρυντή νερού για να τροφοδοτεί νερό κατάλληλων προδιαγραφών προς το δοχείο
της άλμης για την παροχή του διαλύματος άλμης, και επίσης προς την ηλεκτρολυτική κυψέλη για την
αραίωση του διαλύματος άλμης στο σωστό ειδικό βάρος (SG). Ο αποσκληρυντής τροφοδοτείται με
νερό.
• Μια αντλία άλμης για τη δοσολόγηση του διαλύματος άλμης μέσα στον αγωγό του
αποσκληρυμένου νερού προς την ηλεκτρολυτική κυψέλη.
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• Μία ηλεκτρολυτική κυψέλη για τη μετατροπή του διαλύματος άλμης και του αποσκληρυμένου
νερού σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου έως 0,8 %.
• Έναν πίνακα ελέγχου για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας DC χαμηλής τάσης/υψηλού ρεύματος
που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρόλυση.
• Λειτουργικά στοιχεία παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου.
• Ένα ηλεκτρικό σύστημα ανεμιστήρα για την αραίωση τουαερίου υδρογόνου που παράγεται και την
ώθηση του εξαερισμού του αερίου προς ένα ασφαλές εξωτερικό σημείο εξόδου.
Εξωτερικά εξαρτήματα
Τα εξωτερικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν:
• Ένα δοχείο άλμης κατ ελάχιστο 1000 λίτρων που παρέχει κεκορεσμένο διάλυμα άλμης. Η
κεκορεσμένη άλμη αναμιγνύεται με μαλακό νερό για ηλεκτρόλυση και χρησιμοποιείται για την
αναγέννηση του αποσκληρυντή νερού.
• Ένα δοχείο αποθήκευσης προϊόντος κατ ελάχιστο 3000 λίτρων που έχει σχεδιαστεί για την
αποθήκευση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου. Αυτό το δοχείο παρέχει τον ενδιάμεσο
αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο μπορεί να λάβει χώρα η δοσομέτρηση.
•Δοσομετρική αντλία και σωληνώσεις για την έγχυση του διαλύματος στο δίκτυο καθαρού νερού.
Περιγραφή διεργασίας
Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (το προϊόν) παρασκευάζεται με μία απλή, ασυνεχή διεργασία,
που εκκινείται από τη στάθμη εντός του δοχείου του προϊόντος. Το νερό για τον ηλεκτρολυτικό
χλωριωτή πρέπει να παρέχεται στην παροχή νερού δικτύου (η παροχή νερού δικτύου αποτελεί
υποχρέωση του κυρίου του έργου) μέσω μίας διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής. Το νερό εισέρχεται
στο σύστημα μέσω μίας βάνας απομόνωσης. Το νερό περνά μέσα από μια βαλβίδα μείωσης πίεσης
για τη διασφάλιση μιας ομαλοποιημένης πίεσης σε όλο το σύστημα. Στη συνέχεια, όλο το νερό
περνά διαμέσου ενός αποσκληρυντή νερού. Το αποσκληρυμένο νερό εισέρχεται στο δοχείο άλμης,
μέσω βάνας απομόνωσης για την παραγωγή διαλύματος άλμης. Αυτό ρυθμίζεται από φλοτέρ μέσα
στο δοχείο άλμης. Στη συνέχεια, η κεκορεσμένη άλμη είναι διαθέσιμη για αναγέννηση του
αποσκληρυντή μέσω βάνας απομόνωσης, και για την αντλία άλμης μέσω της βάνας απομόνωσης.
Η διεργασία εκκινείται από αισθητήρα στάθμης μέσα στο δοχείο προϊόντος. Όταν η στάθμη του
προϊόντος πέσει κάτω από τη στάθμη εκκίνησης πλήρωσης , η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού
ανοίγει, και επιτρέπει στο αποσκληρυμένο νερό να ρεύσει διαμέσου του μετρητή παροχής. Όταν
αυτή η παροχή νερού ανυψώσει το μαγνητικό φλοτέρ μέσα στο μετρητή παροχής, ενεργοποιείται ο
διακόπτης του μετρητή παροχής και εκκινεί την αντλία άλμης . Η αντλία δοσολογεί κεκορεσμένη
άλμη μέσα σε αυτή την παροχή νερού διαμέσου της βαλβίδας έγχυσης . Το αραιωμένο διάλυμα
άλμης 20-30 g/l NaCl που προκύπτει περνά διαμέσου της ηλεκτρολυτικής κυψέλης. Εάν δεν
ενεργοποιηθεί κάποια προστασία από βλάβες, εφαρμόζεται τάση στην ηλεκτρολυτική κυψέλη. Όταν
η ηλεκτρολυτική κυψέλη γεμίσει πλήρως με υγρό, και ο αισθητήρας στάθμης της στήλης
απαέρωσης ενεργοποιηθεί από το υγρό, ρέει ρεύμα. Το προϊόν που προκύπτει (διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου) εξέρχεται της ηλεκτρολυτικής κυψέλης και εισέρχεται στη διαφανή στήλη
απαέρωσης. Στη συνέχεια ρέει μέσα στο δοχείο προϊόντος. Όταν το προϊόν φτάσει τη στάθμη
διακοπής πλήρωσης μέσα στο δοχείο προϊόντος, η διεργασία σταματά. Η διεργασία αρχίζει και πάλι
όταν η στάθμη του προϊόντος μέσα στο δοχείο πέσει κάτω από τη στάθμη εκκίνησης πλήρωσης. Η
διεργασία μπορεί επίσης να εκκινηθεί χειροκίνητα μέσω χειριστηρίων. Ενόσω η μονάδα παράγει το
προϊόν, το αέριο υδρογόνο που παράγεται στη διεργασία απομακρύνεται μέσα στη στήλη
απαέρωσης και περνά διαμέσου ενός σωλήνα χωρίς ραφή με διπλό προστατευτικό περίβλημα προς
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κάποιο ασφαλές σημείο εξόδου εξαερισμού. Τοποθετείται ένας ανεμιστήρας αραίωσης αέρα για να
αραιώνει το αέριο υδρογόνο σε μέγιστη αραίωση της τάξης του 25 % του Κατώτερου Εκρηκτικού
Ορίου (LEL - Lower Explosive Limit). Ο αέρας περνά συνεχώς διαμέσου του θαλάμου ηλεκτρόλυσης
και απαέρωσης και διαμέσου της σωλήνωσης με διπλό προστατευτικό περίβλημα για να αποτρέψει
την εντοπισμένη συγκέντρωση υδρογόνου. Τοποθετείται ένας αισθητήρας παροχής αέρα για να
διακόπτει τον ηλεκτρολυτικό χλωριωτή σε περίπτωση απόφραξης ή εμποδίου στον αγωγό
εξαερισμού ή σε περίπτωση που αφαιρεθεί το κάλυμμα σφράγισης του θαλάμου ηλεκτρόλυσης και
απαέρωσης. Ο ηλεκτρολυτικός χλωριωτής προστατεύεται από βλάβες. Σε περίπτωση βλαβών, η
οθόνη πάνω στα χειριστήρια εμφανίζει τις αιτίες και ενεργοποιεί μια ελεύθερη επαφή για έξοδο
συναγερμού.
Αντίστοιχο σύστημα το οποίο καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές μπορεί να γίνει δεκτό μετά
από κατάλληλη τεκμηρίωση με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
3.3 Η/Μ 3 – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Αντικείμενο
Περιλαμβάνεται η πρόμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη
και των συνοδών έργων αυτού (σήραγγα, ΕΕΝ Αποσελέμη κλπ).

Αναλυτική Περιγραφή:


Μηχάνημα συγκόλλησης ηλεκτρομουφών PE με αναγνώστη barcode : Περιλαμβάνει
την προμήθεια μηχανής ηλεκτροσυγκόλησης με σαρωτή (scanner) οθόνη LCD graphi και βαλιτσάκι.
Με ασύρματο εξάρτημα ανάγνωσης του κώδικα με μπάρες, χειρισμό απλό, λογισμικό ανάγνωσης
των συγκολλήσεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και εκτύπωσης του κώδικα με μπάρες ως προς
τον « συγκολλητή » και ως προς .« τον τόπο εκτέλεσης. Κατάλληλο για διαμέτρους έως 400mm



Όργανο μέτρησης και ελέγχου μονότροπης οπτικής ίνας:
Περιλαμβάνει την προμήθεια οπτικού μετρητή ισχύος για μέτρηση οπτικής ισχύος σε όλους τους
τύπους δικτύων και εκτέλεση μετρήσεων απωλειών σε συνδέσεις πολύτροπης ή μονότροπης
οπτικής ίνας. Η στάνταρ λειτουργία Wave ID ανιχνεύει και ρυθμίζει το λαμβανόμενο μήκος κύματος,
αποτρέποντας σφάλματα ρύθμισης και μέτρησης

Βασικά Χαρακτηριστικά
Μήκη κύματος: 850, 1300, 1310, 1550, 1490, 1625 nm
Αισθητήρας InGaAs κατάλληλο για δίκτυα μονότροπης ίνας
Κατάλληλο για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Wave ID (αυτόματη αναγνώριση και αλλαγή μήκος κύματος)
Διαχείριση φακέλων για οργανωμένη αποθήκευση πάνω από 500 μετρήσεων
Δημιουργία αναφορών με το κατάλληλο λογισμικό
Πιστοποίηση συνδέσεων οπτικών ινών κατά TIA/EIA, ISO κτλ
Έλεγχος παθητικών οπτικών δικτύων (PON)
Μετρήσεις ισχύος σε dBm ή μW, απώλειες εισόδου σε dB
Ανίχνευση τόνου στα 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz
Τροφοδοσία: 2 x AA μπαταρίες
Διάρκεια μπαταρίας: 300 ώρες
Συνιστώμενο διάστημα Calibration: 3 χρόνια


Όργανο ελέγχου δικτύων χαλκού:
Περιλαμβάνει την προμήθεια όργανου ακριβείας για μετρήσεις πιστοποίησης δικτύων χαλκού
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RJ45 and SFP optical interface are selectable for two ports
Newly released ITU-T standard for End to End Ethernet testing
ITU-T Y.1564 testing, simultaneously testing of multiple traffic streams emulating real world networks
Stacked VLAN (Q-in-Q), MPLS, IPv4, IPv6 supported
Test Automator simplify operation and ensure proper set-up
Ping, Traceroute, Ramp data generation, RFC 2544 testing
Upstream/Downstream individual and simultaneous testing with end-to-end RFC 2544
Service Disruption Time measurement for VoIP and IPTV
Shorter testing time of multiple port networks by utilizing MT9090 ports
Optical power level check and electrical cable test for physical layer testing
In-band pass through and bidirectional monitoring using two ports
Channel Stats for identifying error streams, top talkers, network attacks
PDF and CSV report generation for documentation of test results
Modular platform ensures maximum return on investment
Compact and lightweight design for maximum portability in the field



Τοποθέτηση συναγερμού στον οικισμό Ποταμιές

Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος δημόσιας προειδοποίησης κατά κινδύνων
φυσικών καταστροφών πλησίον του οικισμού Ποταμιές κατάντι του φράγματος Αποσελέμη. (ΑΥΤΟΝΟΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
Η προειδοποίηση του κοινού πραγματοποιείται μέσω ακουστικής προειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικών
σειρηνών με δική τους υποδομή επικοινωνίας, τα οποία και αποτελούν την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την
προειδοποίηση του κοινού σε απειλούμενες περιοχές.
Το ζητούμενο σύστημα αποτελεί αυτόνομο συστήματα προειδοποίησης, το οποίο στην περίπτωση
οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκαλείται από τον κύριο του έργου, προειδοποιεί
τον κόσμο στις περιοχές του κινδύνου. Η σειρήνα των αυτόνομων τοπικών κέντρων προειδοποίησης
είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα module επιτρέπωντας στο εθνικό σύστημα προειδοποίησης τον έλεγχο
των σειρηνών μέσω του συστήματος RDS σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που δεν
προκαλείται από τη συγκεκριμένη δημόσια επιχείρηση που θέτει σε κίνδυνο. Επιπλέον, το εθνικό
σύστημα προειδοποίησης και τα αυτόνομα αναγγελτικά συστήματα είναι διασυνδεδεμένα στο επίπεδο
του κεντρικού λογισμικού , έτσι ώστε το εθνικό σύστημα να μπορεί αυτόματα να λάβει πληροφορίες από
την απόπειρα ή επιτυχία ενεργοποίησης οποιασδήποτε σειρήνας.
Το σύστημα θα έχει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση λανθασμένων
συναγερμών. Το κέντρο λειτουργίας του συστήματος θα βρίσκεται εντός του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΝ
Αποσελέμη, και θα επικοινωνεί μέσω καθορισμένων ραδιοσυχνοτήτων. Τα μόντεμ ραδιοσυχνοτήτων
εγκαθίστανται στις σειρήνες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ενισχυτές σήματος εάν απαιτηθεί.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω έντονου αναγλύφου, θα χρησιμοποιηθούν και αυτόνομοι ενισχυτές
σήματος (signal boosters).
Το σύστημα περιλαμβάνει:
Ένα κέντρο ελέγχου,
Δύο κατ ελάχιστο σειρήνες τύπου PAVIAN σε κατάλληλες θέσεις πλησίον του οικισμού Ποταμιών, ώστε
να είναι αντιληπτά τα ηχητικά σήματα σε κάθε σημείο του οικισμού,εξοπλισμένες με radio modems
Υποδομή επικοινωνίας συμβατή με τις τοποθετούμενες σειρήνες
Σύστημα παρακολούθησης και αναμεταδότες
Θα συνδέεται με κατάλληλο λογισμικό με το εθνικό σύστημα προειδοποίησης
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Το κέντρο ελέγχου θα έχει συνεχή καταγραφή της λειτουργικότητας και της κατάστασης του συστήματος.
Η κατάσταση των σειρηνών θα απεικονίζεται και σε ανεξάρτητο καταγραφικό, αυξάνοντας την αξιοπιστία
του συστήματος.

 Θερμοκάμερα με οθόνη 3'' 320Χ240
Περιλαμβάνει την προμήθεια θερμόκάμερας (τύπου FLIR E6 Infrared Thermal Imaging Camera), εύρους
μέτρησης -20°C έως +250°C (-4 to +482°F) με ακρίβεια μέτρησης ±2%, εύκολη στη χρήση και ανθεκτικό σε
χρήση σε δύσκολο περιβάλλον (σκόνη, υγρασία).

3.4 Η/Μ 4 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥ
1. Αντικείμενο
Περιλαμβάνεται το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου Ναού και πνευματικού κέντρου που θα
κατασκευαστεί στη θέση «Αμπάς» Σφενδυλίου (Θεμελιακή γείωση, ασθενή – ισχυρά ρεύματα, ύδρευση,
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, αερισμός, θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ) όπως αναλύτικά περιγράφονται στα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ’ 131/2018 άδειας δόμησης της υπηρεσίας δόμησης Δήμου
Ηρακλείου (ΑΔΑ 62ΚΩΩ0Ο-ΜΘΩ).
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα έιναι πλήρεις ώστε μετά το πέρας αυτών, ο Ναός και το πολιτιστικό
κέντρο να είναι λειτουργικά. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται τα επιμέρους εξαρτήματα και υλικά για την
πλήρη αποπεράτωση των εργασιών (σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα, είδη υγιεινής, καλωδιώσεις,
επίτοιχος πίνακας, διακόπτες φρεάτια επισκέψεως, αεραγωγοί, στόμια, τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας,
λαμπτήρες, τοπικές αερόψυκτες Α.Θ (4 επίτοιχα κλιματιστικά μηχανήματα 7.10/7.8kw, και ένα επίτοιχο
κλιματιστικό 2,50/3.2kw) κλπ), ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται κινητός εξοπλισμός (τηλεοράσεις, ηχητικά
συστήματα κλπ).
Η κατασκευή του σηπτικού βόθρου τιμολογείται χωριστά σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
εργασιών (εκσκαφές, σκυροδέματα κλπ).

Ο Συντάξας
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