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ΜΕΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α.1. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ
Θ παροφςα μελζτθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 58.600,00 (ςυμπ. ΦΡΑ) αφορά ςτθν δθμιουργία
παιδικισ χαράσ ςτο παλαιό δθμοτικό ςχολείο Ρενταμοδίου.
Στόχοσ τθσ μελζτθσ αποτελεί θ δθμιουργία μιασ λειτουργικισ παιδικισ χαράσ, που κα πλθροί τισ
προδιαγραφζσ αςφαλείασ όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, με απϊτερο ςκοπό
κυρίωσ τθ βζλτιςτθ ςωματικι και πνευματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, όλων των θλικιακϊν ομάδων.
Μζςα ςε αυτόν τον αναηωογονθμζνο προαφλιο

χϊρο ικανοποιοφνται πλιρωσ οι ανάγκεσ

ξεκοφραςθσ, ψυχαγωγίασ, αναψυχισ και κοινωνικοποίθςθσ ταυτόχρονα για τα παιδιά αλλά και για
τουσ ςυνοδοφσ αυτϊν. Μζςω των απαραίτθτων ενεργειϊν του Διμου για τθ δθμιουργία τθσ παιδικισ
χαράσ και τθν εναρμόνιςθ τθσ ςτα διεκνι πρότυπα αςφαλείασ, δθμιουργείται ζνασ ςφγχρονοσ,
λειτουργικόσ και αςφαλείσ χϊροσ που ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ, ςτθ βελτίωςθ του
βιοτικοφ επιπζδου των πολιτϊν, μόνιμων κατοίκων και επιςκεπτϊν, αλλά και τθσ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.
Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε βάςθ των απαιτιςεων αςφαλείασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα
ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τισ προδιαγραφζσ που ζχει ορίςει το
Υπουργείο Εςωτερικϊν με τθν υπ’ αρίκμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β 931/18-052009), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ'αρίκμ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ
2029/ 25 -7- 2014). Εξθγεί δε και αποτελεί ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ παιδικισ χαράσ και τθν τοποκζτθςθ των οργάνων
παιχνιδιοφ, προτοφ δοκοφν ςε χριςθ, θ παιδικι χαρά κα ελεγχκεί από αρμόδιο φορζα ϊςτε να λάβει
τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ κατά τα οριηόμενα του άρκρου 9 τθσ ΥΑ 28492/2009 (Βϋ931) και τθσ
τροποποίθςθσ αυτισ με τθν ΥΑ 27934/2014 (Βϋ2029).
Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα µε τα άρκρα του τιμολογίου τθσ μελζτθσ, τισ ςχετικζσ
προδιαγραφζσ, τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν.
4412/2016 και το Ρ.∆. 171/87 «Ρερί Καταςκευισ ∆θµοςίων Ζργων».

Α.1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το ςχολείο βρίςκεται ςτθν βόρεια πλευρά του χωριοφ ςε μια ςυνολικι επιφάνεια οικοπζδου 1.900
τ.μ. Ο προαφλιοσ χϊροσ είναι περιφραγμζνοσ με τοιχίο και είναι ςε υψομετρικι διαφορά από το
δρόμο, ςε αυτόν υπάρχουν οι ακόλουκεσ χριςεισ – χϊροι: ζνα γιπεδο μπάςκετ, μια περιοχι
πραςίνου, μια ράμπα, ζνα κτίριο με τουαλζτεσ. Σιμερα τόςο το κτίριο του ςχολείου όςο και ο
αφλειοσ χϊροσ παρουςιάηουν εικόνα εγκατάλειψθσ με αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ χριςθ του
από τουσ κατοίκουσ ι επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ.
Α.1.2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΟΥ
Θ ςυνολικι επιφάνεια τθσ παιδικισ χαράσ κα είναι 220 τ.μ. και κα αποτελείται από δυο χϊρουσ ϊςτε
να καλφπτονται δυο θλικιακζσ ομάδεσ χρθςτϊν.
Πςον αφορά, ςτο κζμα τθσ καταλλθλότθτασ τθσ παιδικισ χαράσ πλθροφνται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
αςφάλειασ.
Συγκεκριμζνα:
 δεν βρίςκεται δίπλα ςε περιοχζσ που εγκυμονοφν κ+ινδφνουσ (όπωσ για παράδειγμα

κατολιςκιςεισ, κατακρθμνίςεισ, εςτίεσ μολφνςεων κ.λπ.),
 δεν γειτνιάηει με χριςεισ που προκαλοφν ατμοςφαιρικι και θχθτικι ρφπανςθ και με
δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφν επικίνδυνα για τθν υγεία υλικά,
 δεν γειτνιάηει με δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ ι κυκλοφορίασ βαρζων οχθμάτων,
 δεν είναι οπτικά απομονωμζνοσ χϊροσ,
 δεν υπάρχει οπτικι επαφι με εγκαταςτάςεισ που μποροφν να βλάψουν τθν ψυχικι υγεία
των παιδιϊν (όπωσ νεκροταφεία, φυλακζσ κ.λπ.)
 υπάρχει άνετθ και αςφαλισ πρόςβαςθ (πεηόδρομοσ, δρόμοσ ιπιασ κυκλοφορίασ,
πεηοδρόμιο κ.λπ.).
Θ παιδικι χαρά κα οριοκετθκεί με περίφραξθ φψουσ 1,10μ., ϊςτε να παρζχεται αςφάλεια ςτα
παιδιά, χωρίσ να απομονϊνει οπτικά το χϊρο παιχνιδιοφ από τον περιβάλλοντα χϊρο. Θ βάςθ τθσ
περίφραξθσ κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πλάτουσ 25 εκ. και φψουσ 60 εκατοςτϊν
και ικανοφ κεμελίου, το οποίο κα καταςκευαςτεί επί τόπου. Θ περίφραξθ αυτι κα επενδυκεί με
τοπικό λίκο και από τισ δφο πλευρζσ τθσ. Ράνω από τθ βάςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κα
τοποκετθκεί ξφλινθ περίφραξθ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ ςυνολικοφ φψουσ
50 εκατοςτϊν. Θ είςοδοσ κα είναι ξφλινθ (ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ) κα είναι οριςμζνθ και
με όρια κακοριςμζνα, κακϊσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ πινακίδασ ειςόδου, ϊςτε να αποτρζπεται θ
διάβαςθ ςε άτομα που δεν ζχουν λόγο παρουςίασ ςτον χϊρο, ςε ηϊα, αλλά και να περιορίηονται
τυχόν κίνδυνοι, χωρίσ ωςτόςο να αποκόπτεται ο χϊροσ από το ευρφτερο περιβάλλον.
Ρεριμετρικά τθσ παιδικισ χαράσ δθμιουργείται θ ηϊνθ όδευςθσ ςυνολικοφ πλάτουσ 1,50 μζτρων θ
οποία κα καταςκευαςτεί από ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο. Για τον χϊρο τοποκζτθςθσ των
οργάνων κα χρθςιμοποιθκεί βότςαλο ποταμοφ. Στο χϊρο κα τοποκετθκοφν παγκάκια για τουσ
ςυνοδοφσ, κάδοι απορριμμάτων και κα δθμιουργθκεί μια βρφςθ.
Α.1.3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Στο χϊρο κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ:
1. Γενικι εκςκαφι του χϊρου μζςου βάκουσ 0,40μ. για τον κακαριςμό και τθ διαμόρφωςθ του
χϊρου.
2. Εκςκαφι τάφρων για:
 για τθν καταςκευι του οπλιςμζνου τοιχίου από ςκυρόδεμα πάνω ςτο οποίο κα τοποκετθκεί
θ ξφλινθ περίφραξθ
 για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων γυμναςτικισ.
 για τθν δθμιουργία κραςπζδου περιμετρικά του χϊρου αςφαλείασ.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Εκςκαφι των χϊρων αςφαλείασ των οργάνων τθσ παιδικισ χαράσ, ςε βάκοσ ανάλογα με το
προβλεπόμενο πάχοσ πλιρωςθσ με βότςαλο.
Καταςκευι τθσ βάςθσ ζδραςθσ κραςπζδου από άοπλο ςκυρόδεμα. Καταςκευι τθσ
κεμελίωςθσ για το τοιχίο περίφραξθσ και των βάςεων ςτιριξθσ των οργάνων.
Επίχωςθ με χϊματα τθσ εκςκαφισ, όπου απαιτθκεί για τθ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων
κλίςεων και τοποκζτθςθ εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ από κραυςτό υλικό λατομείου πάχουσ 10cm
ςε όλθ τθν ζκταςθ του ζργου.
Στθ ςυνζχεια κα γίνει τοποκζτθςθ γεωυφάςματοσ διαχωριςμοφ, ςτουσ διαμορφωμζνουσ
χϊρουσ αςφαλείασ για τα παιχνίδια ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.
Καταςκευι περιμετρικοφ τοίχου περίφραξθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.
Επιςκευι του υφιςτάμενου πζτρινου τοίχου ςτο βορειοανατολικό όριο τθσ παιδικισ χαράσ
και ανακαταςκευι τθσ υφιςτάμενθσ βρφςθσ.
Τοποκζτθςθ πζτρινθσ επζνδυςθσ ςτον τοίχο περίφραξθσ τθσ παιδικισ χαράσ.
Επίςτρωςθ του ςτακεροποιθμζνου χωμάτινου δαπζδου ςτισ οδεφςεισ περιμετρικά του
χϊρου αςφαλείασ.
Ρλιρωςθ των χϊρων αςφαλείασ με βότςαλο ποταμοφ, ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά που
προβλζπονται από τθν μελζτθ και ςε πάχοσ που κα προκφπτει από το φψοσ πτϊςθσ του
κάκε οργάνου.
Τοποκζτθςθ τθσ ξφλινθσ περίφραξθσ και τθσ πόρτασ.
Υδροχρωματιςμόσ υφιςτάμενου τοίχου που αποτελεί το βόριο όριο τθσ παιδικισ χαράσ.

Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει απομάκρυνςθ τθσ περίςςιασ των υλικϊν
εκςκαφισ.
Πλεσ οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και μετά
από ςυνεννόθςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επίβλεψθσ.

Α.1.4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετθκεί πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό και ομαδικό
παιχνίδι. Ρροτείνετε ο παρακάτω εξοπλιςμόσ:
1. Μία μονάδα κοφνιασ δφο κζςεων από ξφλο (νιπια)
2. Μία μονάδα κοφνιασ δφο κζςεων από ξφλο (παιδιά)
3. Ζνα ςφνκετο παιχνίδι με εξζδρα ςκάλα και τςουρλικρα
Στο χϊρο κα τοποκετθκοφν ζνασ μεταλλικόσ διάτρθτοσ αναρτϊμενοσ κάδοσ, 3 κακιςτικά με
χαλφβδινο ςκελετό και δοκίδεσ ςφνκετθσ ξυλείασ για τουσ ςυνοδοφσ, μια πλθροφοριακι πινακίδα.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ιςχφουν οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ
Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.:
ΕΤΕΡ 02-01-02-00 “Αφαίρεςθ επιφανειακοφ ςτρϊματοσ εδαφικοφ υλικοφ”
ΕΤΕΡ 02-03-00-00 "Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων".
ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων".
ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων".
ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)".
ΕΤΕΡ 01-05-00-00 "Καλοφπια εμφανοφσ (ανεπζνδυτου) ζγχυτου ςκυροδζματοσ".
ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων".
ΕΤΕΡ 03-10-05-00 "Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν".
ΕΤΕΡ 05-02-01-00 "Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων καταςτρϊματοσ οδϊν υπενδεδυμζνεσ με
ςκυρόδεμα".
ΕΤΕΡ 03-07-04-00 “ Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ μαρμάρου, γρανίτθ και φυςικϊν λίκων”
ΕΤΕΡ 10-02-02-01 “ Κακιςτικά υπαίκριων χϊρων”
ΕΤΕΡ 10-02-02-02 “ Κάδοι απορριμμάτων”
ΕΤΕΡ 10-02-02-03 “ Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ”
ΕΤΕΡ 05-03-03-00 “ Στρϊςεισ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα υλικά”
ΕΤΕΡ 03-02-01-00 "Λικόκτιςτοι τοίχοι"
που εγκρίκθκαν με τθν Αρικμ. απόφαςθσ ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221 Β’/30-7-2012) «Ζγκριςθ
τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι
ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» και θ εγκ. 26/4-10-2012 ΔΙΡΑΔ/οικ/356 τθσ ΓΓΔΕ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ/Τμιμα Ρροδιαγραφϊν και Ευρωκωδίκων.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1.
2.

3.
4.
5.

Θ επιλογι των υλικϊν και θ χριςθ τουσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα ιςχφοντα
Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Σε κάκε καταςκευι και εξοπλιςμό που περιγράφεται ςτθν παροφςα, κα πρζπει να
εξαςφαλίηεται θ δομικι αρτιότθτα ϊςτε αυτόσ να μθν αλλοιϊνεται πριν από τον
προγραμματιςμζνο επόμενο ζλεγχο ςυντιρθςθσ.
Επιβάλλεται θ χριςθ υλικϊν που δεν προκαλοφν κίνδυνο αν ζρκουν ςε επαφι με το δζρμα,
ειδικά κατά τθν περίοδο υψθλϊν κερμοκραςιϊν.
Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι θ επικάλυψθ των επιφανειϊν του εξοπλιςμοφ δεν ενζχει
τοξικό κίνδυνο.
Απαγορεφεται θ χριςθ υλικϊν γνωςτϊν για τθν ιδιότθτά τουσ να δθμιουργοφν επιφανειακι
ανάφλεξθ.

6.

Στθν επιλογι των υλικϊν κα πρζπει να ςυνυπολογίηεται πικανόσ κίνδυνοσ για το περιβάλλον
κατά τθν τελικι διάκεςθ του υλικοφ.
7. Πλεσ οι καταςκευζσ από ξφλο ι από προϊόντα ξφλου πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι
χριςθ (καμπφλεσ γωνίεσ χωρίσ ακίδεσ, κατάλλθλα βερνίκια και χρϊματα) και τθν
τοποκζτθςι τουσ ζτςι ϊςτε να μθ δθμιουργείται ςυςςϊρευςθ υδάτων ςε κανζνα τμιμα τθσ
καταςκευισ.
8. Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα προςτατεφονται με κατάλλθλθ επεξεργαςία από τισ
ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ και τθ διάβρωςθ.
9. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει οδθγίεσ ςχετικά με τθ διάρκεια ηωισ των
τμθμάτων των καταςκευϊν και τον ενδεικτικό χρόνο επικεϊρθςθσ και αντικατάςταςισ τουσ.
10. Οι κεμελιϊςεισ πρζπει να καταςκευάηονται ςυμφϊνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176: 2008.
Β1. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλικών
1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.1. Νερό
Σε όλεσ γενικά τισ δομικζσ εργαςίεσ κα χρθςιμοποιθκεί νερό κακαρό, διαυγζσ και πόςιμο
απαλλαγμζνο οξζων και γενικά επιβλαβϊν προςμίξεων που μπορεί να προκαλζςουν δυςμενείσ
χθμικζσ επιδράςεισ ςε άλλα υλικά.
Το νερό κα πλθρεί πλιρωσ και ςε κάκε περίπτωςθ, τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτον Κανονιςμο
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016), και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του
προτφπου ΕΛΟΤ 345.
Δεν κα χρθςιμοποιοφνται υπόγεια νερά, απόβλθτα εργοςταςίων, νερά ελϊν και παρομοίων
προελεφςεων και ποιοτιτων νερά, κακϊσ και καλαςςινοφ, για κάκε χριςθ και ςε οποιοδιποτε
τμιμα του ζργου. Θ Υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν χθμικι ανάλυςθ του νεροφ που κα
χρθςιμοποιθκεί, ο δε ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του φροντίδα και δαπάνεσ να κάνει τθν
ανάλυςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα του νεροφ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ
με δικζσ του δαπάνεσ και φροντίδα να κάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ, εγκαταςτάςεισ και
παροχζσ για να εξαςφαλίςει όλθ τθν απαιτοφμενθ για το ζργο ποςότθτα νεροφ κακϊσ και τθν
διοχζτευςθ του ςτισ κζςεισ εργαςίασ, ςε επαρκι ποςότθτα και πίεςθ δικτφου.
1.2. Αςβζςτθσ- Ρολτόσ Αςβζςτθ
Ο αςβζςτθσ κα προζρχεται από κακαρό αςβεςτόλικο καλά ψθμζνο με περιεκτικότθτα ςε οξείδιο του
αςβεςτίου και οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95 %, κα είναι λευκόσ, δεν κα ζχει
υαλοποιθκεί, κα είναι πρόςφατοσ, δεν κα ζχει αλλοιωκεί κακόλου από τον αζρα, τθν βροχι και τθν
υγραςία, κα είναι ςε μεγάλα κομμάτια, χωρίσ ςκόνθ και κατά το δυνατό ομοιόχρωμοσ. Σε
περίπτωςθ που είναι ςε βϊλουσ κα προζρχεται από πρόςφατθ όπτθςθ, με φρφξθ που ζχει γίνει με
αζρα καφςθσ. Ο αςβζςτθσ κα "ςβινεται" αμζςωσ μόλισ προςκομιςκεί ςτο εργοτάξιο, αλλιϊσ κα
αποκθκεφεται ςε προφυλαγμζνεσ από τθν υγραςία αποκικεσ.
Ο πολτόσ αςβζςτθ που προκφπτει μετά το ςβιςιμο του αςβζςτθ με άφκονο νερό κα ζχει διπλάςιο
όγκο από τον άςβεςτο αςβζςτθ, κα εμφανίηει δε φφραμα γλοιϊδεσ χωρίσ κομμάτια λίκων, άμμου
και πάςθσ φφςθσ αδρανϊν υλικϊν. Αν χρθςιμοποιθκεί ςκόνθ αςβζςτθ, αυτι κα περνά από κόςκινο
οπισ 0.25 mm και κα ζχει ομοιόμορφο χρϊμα.
Ο αςβζςτθσ μζςα ςτον αςβεςτόλακκο κα προςτατεφεται από τον ατμοςφαιρικό αζρα με πλαςτικό
φφλλο.
Θ χρθςιμοποίθςθ του πολτοφ αςβζςτθ κα γίνεται μετά τθν απόψυξθ του και όχι νωρίτερα από 5
θμζρεσ από το ςβιςιμο του για τα κονιάματα δόμθςθσ και 20 θμζρεσ για τα κονιάματα των
επιχριςμάτων.
Γενικά ςτα ςυνδετικά κονιάματα των πλινκοδομϊν κα αποφευχκεί θ χριςθ αςβζςτθ. Αντί του
αςβζςτθ, κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά ζτοιμα προσ χριςθ υδατοδιαλυτά υποκατάςτατα χωρίσ
διαβρωτικι δράςθ.
1.3. Τςιμζντο
1.3.1. Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου.

Γενικά όπου χρθςιμοποιείται τςιμζντο και δεν αναφζρεται άλλθ ειδικι ζνδειξθ εννοείται τςιμζντο
Ρόρτλαντ Ελλθνικοφ τφπου. Κατά τον χρόνο τθσ χρθςιμοποίθςθσ του πρζπει να πλθρεί τισ απαιτιςεισ
που προδιαγράφονται ςτο «Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016» Σε περιπτϊςεισ που
δεν καλφπτονται από το πιο πάνω κανονιςμό κα ιςχφει το DΙΝ 1164.
Το τςιμζντο κα είναι κακαρό, βραδφπθκτο, πρόςφατθσ παραγωγισ, άριςτθσ ποιότθτασ, κα
προςκομίηεται μζςα ςε χάρτινα ςακιά με ανζπαφθ τθν ςφραγίδα αςφαλείασ ι κα αποκθκεφεται
μζςα ςε ειδικά μεταλλικά ΣΙΛΟ.
Θ πιξθ του τςιμζντου κα αρχίηει τουλάχιςτον μετά από τρεισ ϊρεσ και κα τελειϊνει το αργότερο
μετά 19 ϊρεσ. Δεν κα περιζχει οξείδιο του μαγνθςίου περιςςότερο του 2%, τα δε κονιάματα ςτα
οποία κα χρθςιμοποιθκεί τςιμζντο όταν υποςτοφν τισ ανάλογεσ δοκιμζσ δεν κα αλλοιϊνονται.
Γενικά ο ανάδοχοσ πριν από κάκε προμικεια τςιμζντου κα γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία το εργοςτάςιο
προμικειασ και μόνο κατόπιν ζγκριςθσ τθσ να το προμθκεφεται.
Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει ανά 50 τόνουσ τςιμζντου εργαςτθριακι δοκιμι τςιμζντου ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του DΙΝ 1164, με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. Τςιμζντο ακατάλλθλο ι μθ
ςφμφωνο προσ το DΙΝ 1164 κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο.
Το τςιμζντο εάν δεν αποκθκεφεται ςε ΣίΛΟ αλλά ςε ςακιά, κα προςτατεφεται τελείωσ από τθν
υγραςία ι τισ καιρικζσ μεταβολζσ, κα είναι προφυλαγμζνο μζχρι τθν ςτιγμι τθσ χρθςιμοποίθςισ του
ςε κλειςτζσ αποκικεσ που κα αερίηονται, επάνω ςε ξφλινα δάπεδα τουλάχιςτον 30 cm ψθλότερα
από το ζδαφοσ. Στο εργοτάξιο κα υπάρχει πάντοτε θ αναγκαία ποςότθτα τςιμζντου ϊςτε να μθν
προκλθκεί ποτζ κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψισ του. Κάκε τζτοια
κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο των εργαςιϊν κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκθκεφει χωριςτά κάκε παραλαβι τςιμζντου ζτςι ϊςτε να
είναι δυνατι θ δειγματολθψία και ο εν ςυνεχεία εντοπιςμόσ των αποτελεςμάτων αυτισ ςε
κακοριςμζνθ ποςότθτα.
Τςιμζντο που ζχει αλλοιωκεί από τθν πολυκαιρία ι ζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ ι ζχει ςκλθρφνει ςε
τζτοιο βακμό ϊςτε να μθν αποςυντίκεται με ελαφρά ςυμπίεςθ των χεριϊν, κα απομακρφνεται
αμζςωσ από το εργοτάξιο.
1.4. Άμμοσ
Θ άμμοσ κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016
(ΚΤΣ-2016), και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του πρότυπου ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα
δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ 4226.
Ρζραν των ανωτζρω επιςθμαίνονται και τα κατωτζρω:
Θ άμμοσ κα είναι προζλευςθσ λατομείου τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, κακαρι, απαλλαγμζνθ από
ξζνεσ επιβλαβείσ προςμίξεισ (χουμϊδεισ, γαιϊδεισ κλπ.), κα προζρχεται από υγιζσ και ανκεκτικό
πζτρωμα, και κα ζχει τθν κατάλλθλθ για τον προοριςμό τθσ κοκκομετρικι ςφνκεςθ. Πταν τθν
ςφίγγουμε ςτθν παλάμθ πρζπει να τρίηει χωρίσ να προςκολλάται και να τθν ρυπαίνει.
Θα είναι απαλλαγμζνθ ουςιϊν που κα μποροφςαν να προκαλζςουν βλαβερζσ αντιδράςεισ με τα
αλκαλικά ςτοιχεία του τςιμζντου. Δθλαδι να μθν είναι μεγαλφτερεσ ςε χλωρικά του 0.05% και ςε
κειϊκά του 2% κατά βάροσ τςιμζντου.
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποiθςθ άμμου καλάςςθσ ι ποταμοφ ςτα κονιάματα τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ
των επιχριςμάτων.
Θ άμμοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτα ςκυροδζματα οπλιςμζνα ι όχι πρζπει να ζχει τζτοια
κοκκομετρικι ςφνκεςθ ϊςτε το διάγραμμα τθσ να περιλαμβάνεται μζςα ςτθν άριςτθ περιοχι των
καμπυλϊν που προβλζπονται από τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ.
1.5. Σκφρα
Τα ςκφρα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο Κανονιςμο Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ
2016 (ΚΤΣ-2016), και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου ΕΛΟΤ. Για όςα
κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ 4226.
Ρζραν των ανωτζρω ιςχφουν γενικά όςα αναφζρονται για τθν άμμο ςτθν παράγραφο 3.5. των
προδιαγραφϊν αυτϊν, με μεγαλφτερο μζγεκοσ ςκφρων 2.5 ζωσ 3.0 cm.
Θ κοκκομετρικι ςφνκεςθ των ςκφρων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ςωςτι διακίνθςθ του
νωποφ ςκυροδζματοσ ανάμεςα ςτισ ράβδουσ του ςιδθροφ οπλιςμοφ ϊςτε αυτζσ να καλφπτονται και
να περιβάλλονται από ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν. Θ απαίτθςθ αυτι
όμωσ δεν πρζπει να γίνεται ςε βάροσ τθσ αντοχισ και των λοιπϊν προδιαγραφόμενων από τθν
μελζτθ ιδιοτιτων του ςκυροδζματοσ.

1.6. Σφvτριμμα (γαρμπίλι)
Το ςφντριμμα (γαρμπίλι) κα πλθρεί τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο Κανονιςμό Τεχνολογίασ
Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016), και τουσ όρουσ που κζτει θ ςχετικι προδιαγραφι του προτφπου
ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από τισ πιο πάνω διατάξεισ κα ιςχφουν το DΙΝ 1045 και DΙΝ
4226.
Ππου δεν αναφζρονται ειδικά τα όρια κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ του ςυντρίμματοσ εννοείται
ςφντριμμα 4 ζωσ 10 mm. Το ςφντριμμα μπορεί να αντικαταςτακεί με λεπτοχαλίκια, όπου το
επιτρζπουν οι ςυνκικεσ και εφ' όςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ του ςχετικοφ κανονιςμοφ.
1.7. Ζτοιμα Κονιάματα με βάςθ τον Αςβζςτθ ι το Τςιμζντο ι και τα δφο
Θα παρουςιάηουν ιδιότθτεσ ίδιεσ ι καλφτερεσ από τα αντίςτοιχα επί τόπου παραςκευαηόμενα
κονιάματα. Θ αντιςτοιχία κα πιςτοποιείται από επίςθμα ςε ιςχφ ζγγραφα αναγνωριςμζνων
εργαςτθρίων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ.
Θα ςυνοδεφονται επίςθσ από οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ, τθν ονοματολογία των κφριων
ςυςτατικϊν του, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για τθν καταςκευι
πλθροφορία.
1.8. Ενιςχφςεισ Κονιαμάτων
Θ αναφορά γίνεται για πλζγματα οπλιςμοφ, ίνεσ οπλιςμοφ, ταινίεσ υφαντζσ ι μθ, που
χρθςιμοποιοφνται ωσ οπλιςμόσ από ανόργανεσ φυςικζσ ι τεχνικζσ ίνεσ, διατομζσ από μαλακό
γαλβανιςμζνο χάλυβα για τθ διαμόρφωςθ απολιξεων, γωνιϊν, ςκοτιϊν, αρμϊν, κ.λ.π., ίνεσ
ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα πλζγματα.
Θα ςυνοδεφονται από κατάλογο ιδιοτιτων (αντοχζσ, αντοχι ςτο χρόνο κ.λ.π) και ζγγραφα
πιςτοποίθςθσ, οδθγίεσ χριςθσ, τον χρόνο και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και κάκε άλλθ χριςιμθ για
τθν καταςκευι πλθροφορία.
1.9. Βελτιωτικά Κονιαμάτων
Τα πρόςκετα για τθ βελτίωςθ οριςμζνων ιδιοτιτων νωπϊν ι ςκλθρυμζνων κονιαμάτων κα
χρθςιμοποιοφνται φςτερα από ζγκριςθ του εργοδότθ.
Θ χρθςιμοποίθςθ τουσ κα γίνεται φςτερα από ςχολαςτικοφ σ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ
βελτίωςθσ που πράγματι προκαλοφν και των τυχόν δυςμενϊν παρενεργειϊν που ενδεχομζνωσ να
ζχουν. Τα πρόςκετα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι εγκεκριμζνα από δθμόςιο ι
επιςτθμονικό φορζα Ελλθνικό ι του εξωτερικοφ.
Για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ κα δοκοφν οποιαδιποτε ςτοιχεία ι κρικοφν απαραίτθτα από
τον εργοδότθ (προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, πιςτοποιθτικά εγκρίςεων, εργαςτθριακοφσ
ελζγχουσ κ.λ.π) Θ δοςολογία και θ δραςτθριότθτα του επιβραδυντι ι πλαςτικοποιθτι ι ρεοποιθτι
κ.λ.π., κα προςδιοριςτοφν τόςο από τισ προδιαγραφζσ του προμθκευτι όςο και από τα ειδικά
δοκίμια ελζγχου, που κα προβλεφκοφν για το ςκοπό αυτό.
Μεγάλθ προςοχι κα δίνεται πάντα ςτο χϊρο ανάμιξθσ των προςμίκτων, για τθν επίτευξθ ομογενοφσ
μίγματοσ.
1.10. Ειδικά Ζτοιμα Κονιάματα
Θ χριςθ τουσ κα εγκρίνεται φςτερα από ςχετικι μελζτθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και τθν ανάγκθσ
χριςθσ τουσ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και οι διαδικαςίεσ κα είναι οι αναφερόμενεσ για τα
πρόςκετα ςτα κονιάματα.
2. ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
2.1. Αντικείμενο
Το Αντικείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Χωματουργικϊν είναι ο τρόποσ εκτζλεςθσ των
απαραίτθτων χωματουργικϊν εργαςιϊν για τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ, τθ κεμελίωςθ ςτοιχείων,
τθ φφτευςθ και τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ.
2.2. Σχετικά Ρρότυπα
Ραράλλθλα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι ιςχφει και θ ΕΤΕΡ Χωματουργικζσ Εργαςίεσ.
2.3. Γενικοί Προι

Πλεσ οι χωματουργικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τισ
ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ του Επιβλζποντα με αυςτθρι τιρθςθ των αντιςτοίχων ςτακμϊν,
κλίςεων και διαςτάςεων.
Ο Εργολάβοσ οφείλει πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ να λαμβάνει όλα τα τοπογραφικά
και λοιπά ςτοιχεία ποφ είναι απαραίτθτα για τθν πιςτι εφαρμογι των ςχεδίων ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του Επιβλζποντα.
2.4. Εκςκαφζσ
Ο Εργολάβοσ νομιμοποιείται να αρχίςει τισ εκςκαφζσ μόνο μετά από ζλεγχο τθσ χάραξθσ από τον
Επιβλζποντα.
Θ οριηοντιογραφικι και υψομετρικι τοποκζτθςθ τοφ Ζργου (χάραξθ) γίνεται από τον Εργολάβο με
δικι του ευκφνθ και χωρίσ ξεχωριςτι αμοιβι, ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια και τισ εντολζσ
τθσ Επίβλεψθσ.
Ο Εργολάβοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των ςκαμμάτων από τθν
ειςροι επιφανειακϊν νερϊν τθσ βροχισ και τθν απομάκρυνςθ των νερϊν μακριά από τθν περιοχι
των εκςκαφϊν, με ζξοδα του.
Κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν κα τθροφνται απαρεγκλίτωσ οι ςτάκμεσ, οι κλίςεισ και οι
διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια.
Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να διορκϊςει κάκε ηθμία με ζξοδά του και να πλθρϊςει κάκε
αποηθμίωςθ προσ οποιονδιποτε ικελε επιδικαςκεί.
Θ ςτάκμθ μζχρι τθν οποία κα εξελιχκοφν οι εκςκαφζσ κα κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και
από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. Εάν ο Εργολάβοσ προχωριςει ςε εκςκαφι πζραν τθσ ςτάκμθσ αυτισ
δεν δικαιοφται να ηθτιςει πλθρωμι τθσ πρόςκετθσ εργαςίασ.
2.5. Διάκεςθ Ρροϊόντων Εκςκαφών
Τα προϊόντα εκςκαφϊν που κατά τθν κρίςθ του Επιβλζποντα κρίνονται κατάλλθλα κα
χρθςιμοποιοφνται για επιχϊςεισ ορυγμάτων όπωσ και για κάκε είδοσ επίχωςθσ εντόσ του
εργοταξίου. Τα ακατάλλθλα και αυτά που δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν κα απομακρφνονται
αμζςωσ με αυτοκίνθτα και κα απορρίπτονται ςε χϊρουσ ποφ επιτρζπεται από τθν Αςτυνομία ι άλλεσ
Αρχζσ. Ο Εργολάβοσ ζχει τθν ευκφνθ να τθρεί τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
2.6. Επιχώςεισ με Ρροϊόντα Εκςκαφών
Ρριν από κάκε επίχωςθ κα προθγθκεί ο κακαριςμόσ τθσ προσ επίχωςθ επιφάνειασ και εφόςον
υπάρχουν κάμνοι και δζνδρα, το ξερίηωμα τουσ.
Οι επιχϊςεισ κα γίνουν με γαιϊδθ ι θμιβραχϊδθ υλικά τα οποία ζχουν εκςκαφκεί επί τόπου ι
αποτελοφν υλικό δανείων κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του Επιβλζποντα, απθλλαγμζνα φυτικϊν γαιϊν.
οργανικϊν εδαφϊν καί πάςθσ φφςεωσ ςκουπιδιϊν και κλαδιϊν, τζλοσ δεν κα περιζχουν λίκουσ ι
κομμάτια λίκων μεγαλφτερα των 5 εκατοςτϊν.
Θ διάςτρωςθ κα γίνει ςε ςτρϊςεισ πάχουσ το πολφ 20 εκ. καί οι ςτρϊςεισ κα ςυμπυκνωκοφν με
βαριά δονθτικι τυπάδα ι ανάλογο κφλινδρο με ςφγχρονο κατάβρεγμα ι με άλλο τρόπο που κα
εγκρίνει ο Επιβλζπων. Τα δανειοχϊματα πρζπει να είναι κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ καί
να εγκρικοφν από τον Επιβλζποντα.
Ρρίν από κάκε δανειολθψία πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτον Επιβλζποντα οι κζςεισ των
δανειοκαλάμων γιά τθν μζτρθςθ τθσ μζςθσ απόςταςθσ μεταφοράσ.
Το κοκκϊδεσ υλικό (αμμοχάλικο) που κα χρθςιμοποιείται για επιχϊςεισ ςε ειδικζσ κζςεισ, όπωσ
δείχνονται ςτα ςχζδια πρζπει να είναι τθσ εξισ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ:
Διάμετροσ κόςκινου (χιλ.) % διερχόμενα
50 100
25 70-80
15 34-45
2 15-25
2.7. Συμπφκνωςθ
Θ ςυμπφκνωςθ των υλικϊν επιχϊματοσ κα γίνεται με τθν χριςθ κάκε φορά καταλλιλων μθχανικϊν
μζςων προκειμζνου να επιτευχκεί ςυμπφκνωςθ 96% κατά PROCTOR τουλάχιςτον. Ρριν τθν
ςυμπφκνωςθ τα υλικά κα υγραίνονται ι κα αερίηονται ζτςι ϊςτε να περιζχουν περίπου τθν βζλτιςτθ
υγραςία ςυμπφκνωςθσ.

Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να διενεργιςει μία δοκιμι ςυμπφκνωςθσ ανά 300 τ.μ. επιχωμζνθσ
επιφάνειασ ςτισ κζςεισ και ςτρϊςεισ που κα ορίςει ο Επιβλζπων. Οι δοκιμζσ κα διενεργθκοφν από
αναγνωριςμζνο εργαςτιριο και τα αποτελζςματα τουσ κα παραδοκοφν εγγράφωσ ςτον Επιβλζποντα
και κα καταγραφοφν ςε ιδιαίτερο αρχείο. Οι κζςεισ των δοκιμϊν κα ςθμειωκοφν ςε ιδιαίτερα
καταςκευαςτικά ςχζδια με διακριτικό τίτλο "Δοκιμζσ Επιχϊςεων".
Επιχϊςεισ για τισ οποίεσ ζχει αποδειχκεί μετά από δοκιμι ότι δεν ζχουν τον κατάλλθλο βακμό
ςυμπφκνωςθσ κα απομακρφνονται και κα επανεπιχϊνονται με ζξοδα του Εργολάβου.
2.8. Επιχώςεισ με Σκφρα Λατομείου
Οι επιχϊςεισ με ςκφρα λατομείου κα εκτελοφνται με ςκφρα διαμζτρου 0,7 ζωσ 7 εκ μετά από
ζγκριςθ του υλικοφ από τον Επιβλζποντα. Θ άνω επιφάνεια των επιχϊςεων κα εξομαλφνεται και κα
ιςοπεδϊνεται προςεκτικά με τςουγκράνα και τςάπα.
2.9 Ρλιρωςθ με Κθπευτικό Χώμα
Σε όςεσ κζςεισ προβλζπεται από τα ςχζδια και τθν τεχνικι περιγραφι πλιρωςθ με κθπευτικό χϊμα,
αυτό κα είναι ςφςταςθσ αμμοαργιλϊδουσ ι αμμοπθλϊδουσ προερχόμενο από βάκοσ εκςκαφισ
(βάκοσ λιψθσ) 0,70 ζωσ και 1,00 m, με το .Θ. να κυμαίνεται από 6-8.
Στο χϊμα που κα είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ προςμίξεισ, πζτρεσ, χαλίκια, ρίηεσ κ.λ.π. κα αναμιχκεί
τφρφθ και κατάλλθλθ ηωικι κόπροσ. Το ελαφριά ςυμπυκνωμζνο πάχοσ κα είναι 30cm.
2.10. Ανοχζσ
Γενικά θ εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν πρζπει να γίνει με τζτοια ακρίβεια ϊςτε να είναι
δυνατι θ καταςκευι των οικοδομικϊν και άλλων παρομοίων εργαςιϊν μζςα ςτα αντίςτοιχα όρια
ανοχισ. Για κάκε περίπτωςθ κακορίηονται οι εξισ ανοχζσ:
- για πλάτθ κεμελίων +/- 3% του πλάτουσ
- για ςτάκμεσ πυκμζνων κεμελίων +/- 2εκ.
- για ςτάκμεσ ςτζψεων επιχϊςεων +/- 3εκ.
2.11. Αντικείμενο πλθρωμισ
Οι τιμζσ μονάδοσ των χωματουργικϊν εργαςιϊν περιλαμβάνουν τθν δαπάνθ φορτοεκφορτϊςεωσ,
τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςτουσ χϊρουσ των επιχϊςεων ι ςε άλλουσ χϊρουσ για
προςωρινι απόκεςθ, τα δανειοχϊματα, τθν προμικεια και μεταφορά επί τόπου του Ζργου των
υλικϊν λατομείου για τισ επιχϊςεισ, τθν διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ των προϊόντων εκςκαφϊν και
τθν αποκομιδι και απόρριψθ των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφϊν. Διευκρινίηεται ότι επιχϊςεισ
κεωροφνται και οι επιχϊςεισ των κάκε είδουσ ορυγμάτων οι οποίεσ επιμετροφνται με αφαίρεςθ του
όγκου των κάκε είδουσ ενςωματωμζνων καταςκευϊν όπωσ κεμζλια, ςωλινεσ κλπ.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ δαπάνθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ δαπάνθσ δοκιμϊν, ελζγχων κλπ. είτε αναφζρεται ςτο άρκρο αυτό, είτε όχι, και θ οποία είναι
απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ καταςκευισ.
3. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΟΡΛΑ ΚΑΙ ΟΡΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ.
3.1. Αντικείμενο
Θ παροφςα ομάδα ςτον τρόπο τθσ εκτζλεςθσ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν για τθν καταςκευι
των οπλιςμζνων ι ελαφρϊσ οπλιςμζνων ι άοπλων ςκυροδεμάτων, των κατακόρυφων φερόντων
(υποςτυλωμάτων, τοιχωμάτων) ι μθ φερόντων ςτοιχείων (χυτϊν τοίχων), πλακϊν επί του εδάφουσ ι
πλακϊν, κλιμάκων, πεηοδρομίων, κερκίδων κτλ.
3.2. Γενικά
Οι εργαςίεσ των κονιοδεμάτων, του άοπλου ι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κα γίνουν:
- Σφμφωνα με τθ Σφμβαςθ του ζργου και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.
- Σφμφωνα με τθ μελζτθ του ζργου όπωσ αυτι ςυντάχκθκε από τουσ μελετθτζσ και κα εγκρικεί από
τον εργοδότθ.
- Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και τισ λοιπζσ προδιαγραφζσ.
- Σφμφωνα με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ και τθσ καλισ καταςκευισ.
- Σφμφωνα με τισ λειτουργικζσ και τισ λοιπζσ ανάγκεσ του ζργου και με γνϊμονα πάντα τθν μεγάλθ
ςθμαςία του και το ςοβαρό κοινωνικό του ρόλο.
- Σφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ.

3.3. Αναφορζσ
Οι εργαςίεσ των άοπλων και οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων κα εκτελοφνται ςφμφωνα:
- Με τουσ κανονιςμοφσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και αντιςειςμικοφσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δθλαδι:
- Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Φορτίςεων δομικϊν ζργων (Β.Δ. τθσ 10/31 Δεκ. 1945 ΦΕΚ 171 Α/16-5-1946
με τισ όποιεσ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ τουσ).
- Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Σκυρόδεμα, ΦΕΚ 1068/31-12-91,
όπωσ τροποποιικθκε με τθ Δ.11β/13/43-3-95 (ΦΕΚ 227/Β τθσ 28/3/95) Υπουργικι Απόφαςθ.
- Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 2000.
- Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016
- Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 39, 344, 345, 346, 408, 515, 516, 517, 520, 521, 555,671, 722, 739, 971, 959
και τα ςυνοδεφουν
- Οι αποφάςεισ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: ΣΚ-301, ΣΚ-302, ΣΚ-303, ΣΚ-304, ΣΚ-305, ΣΚ-306, ΣΚ-307, ΣΚ-308, ΣΚ309, ΣΚ-311, ΣΚ-312, ΣΚ-313, ΣΚ-314, ΣΚ- 344, ΣΚ-345, ΣΚ-346, ΣΚ-364, ΣΚ-318, ΣΚ-408, ΣΚ-515, Σκ-517
- Για κζματα που δεν ρυκμίηονται από τουσ πιο πάνω Κανονιςμοφσ, κα ιςχφουν οι κατά περίπτωςθ
αντίςτοιχοι Γερμανικοί Κανονιςμοί:
DIN 1055 Ραροχζσ φορτίων
DIN 10800 Χαλφβδινεσ Καταςκευζσ – Διαςταςιολόγθςθ και Καταςκευι
DIN 18801 Χαλφβδινεσ οικοδομικζσ Καταςκευζσ
DIN 55928 Ρροςταςία ςιδθρϊν οικοδομικϊν καταςκευϊν από διάβρωςθ με επαλείψεισ και
επιχρίςεισ κακϊσ και οι αντίςτοιχοι Ευροκϊδικεσ ΕΝV 1993 (EC-3) “Μελζτθ καταςκευϊν από
χάλυβα”
3.4. Υλικά – Τρόποσ Εκτζλεςθσ των Εργαςιών – Ευπακι Σθμεία
3.4.1 Υλικά
Για τα υλικά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτον ιςχφοντα ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
(ΚΣ).
Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι :
C 20/25 με οπλιςμοφσ από χάλυβα S 500 με S 220 για τουσ ςυνδετιρεσ.
Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ B500C (S500s)
Γενικά για όλεσ τισ καταςκευζσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, θ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ κα
γίνεται με τθν χριςθ δονθτϊν για τθν καλι ςυμπφκνωςθ του, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του
αναδόχου.
Θα υπάρχει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τθν πρότυπθ προδιαγραφι του ΤΔΕ/ Τπ. Οικιςμοφ, Δ 18-305/
Αφγουςτοσ 1975 ‘’ ‘Ζτοιμο ςκυρόδεμα’’ (ΦΕΚ 1297/Β/ 10-11-75).
3.4.2. Τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιών – Ευπακι Σθμεία
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα εφαρμόηονται τα παρακάτω:
Ο ανάδοχοσ χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι κα δθμιουργεί μζςα ςτα ςκυροδζματα (κακϊσ και ςτισ
πλινκοδομζσ), κα περιλαμβάνει τισ απαιτοφμενεσ ςτθρίξεισ για τισ μελλοντικζσ καταςκευζσ.
Για τα ςκυροδζματα C 20/25 κα χρθςιμοποιοφνται αυτόματα μθχανιματα ηφγιςθσ και επεξεργαςίασ
των ςκυροδεμάτων.
Ουδεμία ςκυροδζτθςθ ςτο ζργο δεν κα γίνεται αν προθγουμζνωσ ο εργοδότθσ δεν παραλάβει τον
ςιδθροπλιςμό και διαπιςτϊςει ότι αυτόσ είναι καταςκευαςμζνοσ και τοποκετθμζνοσ ςφμφωνα με
τθν μελζτθ του ζργου, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τισ προδιαγραφζσ.
Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνεται μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ τθσ τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ του
ςιδθροφ οπλιςμοφ.
Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι θμζρεσ και το μζροσ διάςτρωςθσ του ςκυροδζματοσ.
Ρριν τθν διάςτρωςθ εκτεταμζνθσ επιφάνειασ ι ςθμαντικοφ όγκου ςκυροδζματοσ ο ανάδοχοσ κα
υποβάλει πρόγραμμα εκτζλεςθσ αυτισ ςτο οποίο κα ορίηει τον απαιτοφμενο χρόνο και τα ςθμεία
που κα διακόπτει τθν εργαςία, ςε περίπτωςθ όμωσ υπζρβαςθσ του χρόνου θ εργαςία κα προχωρεί
πζραν από τθν κανονικι ϊρα μζχρι τθν επίτευξθ ςθμείου διακοπισ ακίνδυνου από ςτατικισ άποψθσ.
Θ επιμζτρθςθ των ςκυροκονιαμάτων κα γίνεται κατά τον πραγματικό όγκο. Σε όλα τα
ςκυροκονιάματα και κονιάματα κα χρθςιμοποιθκεί άμμοσ τφπου ‘’Β’’ και ςε καμία περίπτωςθ
άμμοσ τφπου ‘’Α’’ , κάκε άμμοσ που χρθςιμοποιείται κα είναι κακαρι, απαλλαγμζνθ από τισ

γαιϊδεισ ουςίεσ και τισ επιβλαβείσ προςμίξεισ, με τθν κατάλλθλθ κοκκομετρικι ςφνκεςθ ανάλογα
τθν χριςθ.
Πταν κα ςφίγγεται ςτθν παλάμθ κα ‘’τρίηει’’ χωρίσ να προςκολλάται και να ρυπαίνει. Θ άμμοσ που
περιζχει περιςςότερο από 2% άργιλο κα απορρίπτεται ωσ ακατάλλθλθ. Θ άμμοσ που προορίηεται για
κονίαμα ςυγκόλλθςθσ επενδφςεων εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν επιχριςμάτων και αρμολογθμάτων κα
κοςκινίηεται προθγουμζνωσ εφόςον δεν είναι δυνατι θ χριςθ λεπτόκοκκου άμμου.
Γενικά για το τςιμζντο, τθν άμμο και τα λοιπά αδρανι των ςκυροδεμάτων επιςθμαίνεται ότι κα
πλθροφν τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ.
3.4.2.3. Ανάδειξθ και Ραραςκευι Κονιαμάτων
Ανάμιξθ – Κατεργαςία
Θ ανάμιξθ των ςυνδετικϊν υλϊν με τα αδρανι υλικά ςε ξθρι ι υγρι κατάςταςθ, κα γίνεται
απαραίτθτα ςε μθχανικό αναμικτιρα με αρκετι διάρκεια ϊςτε το μείγμα που προκφπτει κάκε φόρα
να ζχει ομοιογζνεια ςε όλθ τθν μάηα του. Ρρακτικι ζνδειξθ τθσ ομοιογζνειασ είναι θ ομοιομορφία
του χρϊματοσ του μίγματοσ.
Αναλογίεσ
Οι αναλογίεσ των υλικϊν που ςυνιςτοφν τα κονιάματα κα τθροφνται αυςτθρά και για το λόγο αυτό
κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά δοχεία από ςιδθροελάςματα τυπικϊν διαςτάςεων και ανάλογα του
προοριςμοφ τουσ. Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν κακορίηονται οι αναλογίεσ ςτα επόμενα
κεφάλαια, κα ιςχφουν αυτζσ που εφαρμόηονται για τθν αντίςτοιχθ περίπτωςθ με ςφμφωνθ γνϊμθ
του Επιβλζποντα.
Ανάμιξθ Αςβζςτθ
Εάν ο πολτόσ αςβζςτθ, αποτελεί τθν ςυνδετικι φλθ του κονιάματοσ, κα μετατρζπεται ςε γαλάκτωμα
με προςκικθ νεροφ και ςτθ ςυνζχεια κα αναμιγνφεται με το αδρανζσ υλικό. Πταν θ ςυνδετικι φλθ
βρίςκεται ςε μορφι ςκόνθσ (τςιμζντο κ.λ.π.) κα προθγείται θ ανάμιξθ τθσ ςε ξθρι κατάςταςθ με το
αδρανζσ υλικό και μετά κα γίνεται θ ανάμιξθ με βακμιαία προςκικθ νεροφ.
Ανάμιξθ Τςιμζντου
Πταν πρόκειται για αςβεςτοκονιάματα ενιςχυμζνα με τςιμζντο, το τςιμζντο κα αναμιγνφεται ςε ξθρι
μορφι με τθν άμμο, το δε κονίαμα κα παραςκευάηεται με προςκικθ ςτο μίγμα του πολτοφ, αςβζςτθ
ςε υδαρι μορφι. Εάν χρθςιμοποιθκεί ςκόνθ αςβζςτθ, τότε αυτι πρζπει να αναμιχκεί με το τςιμζντο
και τθν άμμο πρϊτα ςε ξθρι κατάςταςθ και ζπειτα με το νερό.
Ρρόςκετα Κονιαμάτων
Στθν περίπτωςθ χριςθσ κάποιου πρόςμικτου υλικοφ, θ παραςκευι αντίςτοιχου κονιάματοσ κα
ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του. Τα πρόςμικτα υλικά δε κα μειϊνουν τθν αντοχι
των κονιαμάτων και δεν κα ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν αντοχι υλικϊν και καταςκευϊν που ζρχονται ςε
επαφι (προςωρινι ι μόνιμθ). Τθν ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ που μπορεί να προξενιςουν, φζρει
αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ ακόμθ και αν τα πρόςμικτα ζχουν εγκρικεί από τθν επίβλεψθ.
Γενικά για τθν Χριςθ Κονιαμάτων
Γενικϊσ τα κονιάματα κα χρθςιμοποιοφνται αμζςωσ μετά τθν ανάμιξθ και τθν παραςκευι τουσ,
ειδικά όταν πρόκειται για τςιμεντοκονιάματα. Ραραςκευάςματα κονιάματοσ (χαρμάνια) που δεν
χρθςιμοποιοφνται για οποιοδιποτε λόγο, κα απομακρφνονται από το εργοτάξιο με ευκφνθ και
δαπάνθ του ανάδοχου.
Κονιάματα που αποξθραίνονται τόςο ϊςτε να μθν υπάρχει δυνατότθτα με μόνθ τθν κατεργαςία του
και χωρίσ προςκικθ νεροφ να επανζλκουν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ δεν χρθςιμοποιοφνται και
κα απομακρφνονται όπωσ πιο πάνω.
Οι αναλογίεσ των υλικϊν των κονιαμάτων κα ορίηονται από το εργαςτιριο και ειδικά το τςιμζντο κα
προςτίκεται ςε μζρθ βάρουσ του τυποποιθμζνου βάρουσ των ςάκων (50Kg).
3.4.2.4. Συμπφκνωςθ Σκυροδεμάτων
Θ ςυμπφκνωςθ των μιγμάτων των ςκυροδεμάτων κα γίνεται με χριςθ εςωτερικϊν δονθτϊν μάηασ
με εξαίρεςθ ςτισ λεπτζσ πλάκεσ και δοκίδεσ όπου κα γίνεται χριςθ δονθτϊν επιφανείασ.

Ρροκειμζνου για υποςτυλϊματα και τοιχϊματα ενδζχεται ζγκριςθσ από τθν επίβλεψθ, να
χρθςιμοποιθκοφν δονθτζσ ςτερεωμζνοι ςτουσ τφπουσ (δονθτζσ καλουπιοφ). Θ δόνθςθ κα εκτελείται
από ζμπειρουσ τεχνίτεσ μεκοδικά, με τρόπο ϊςτε το ςκυρόδεμα που κα διαςτρωκεί να υποςτεί ςε
όλα του τα ςθμεία τθν ςυμπφκνωςθ και να εμφανίηεται χαρακτθριςτικι ιξϊδθ ςυνοχι.
Θ δόνθςθ κα διακόπτεται με τθν εξαφάνιςθ από τθν επιφάνεια του διαςτρωμζνου ςκυροδζματοσ
των φυςαλίδων αζρα. Ραράλλθλα θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ με τθν πίεςθ του ποδιοφ κα
πρζπει να αντιδρά ελαςτικά και να επανζρχεται μετά από λίγο ςτθ κζςθ τθσ, ϊςτε να εξαφανίηεται
κάκε ίχνοσ του ποδιοφ. Θ βελόνα των εςωτερικϊν δονθτϊν κα βυκίηεται και κα εξάγεται
κατακόρυφα και κα απαγορεφεται θ οριηόντια μετακίνθςθ μζςα ςτθν μάηα του ςκυροδζματοσ. Το
πάχοσ κάκε ςτρϊςθσ του ςκυροδζματοσ δεν κα υπερβαίνει το μικοσ τθσ βελόνασ του δονθτι, που
κα βυκίηεται αργά και ςε βάκοσ 0,1 Om περίπου μζςα ςτθν υποκείμενθ ςτρϊςθ.
Ιδιαίτερθ προςοχι κα καταβάλλεται ϊςτε, θ εξαγωγι τθσ βελόνασ να μθν γίνεται ταχφτερθ από όςο
πρζπει, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται κενοί χϊροι μζςα ςτο μίγμα. Οι επιφανειακοί δονθτζσ κα
μετακινοφνται τόςο αργά, όςο χρειάηεται, για τθν ταχφτερθ από όςο πρζπει, ϊςτε να μθν
δθμιουργοφνται κενοί χϊροι μζςα ςτο μίγμα. Οι επιφανειακοί δονθτζσ κα μετακινοφνται τόςο αργά,
όςο χρειάηεται, για τθν τζλεια ςυμπφκνωςθ τθσ επιφάνειασ που διατρζχουν. Το ςκυρόδεμα κα
δονείται το αργότερο μιςι ϊρα μετά τθν διάςτρωςθ. Κατά τον χρόνο πιξθσ του ςκυροδζματοσ κα
λαμβάνονται όλα τα μζτρα που επιβάλλει ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, ιδιαίτερα θ
ςυντιρθςθ με διαβροχι με άφκονο νερό και αποφυγι πρόωρθσ φόρτιςθσ. Θ διάςτρωςθ ςε
δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κα διζπεται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ.
3.4.2.5. Ζλεγχοι Δοκιμϊν Αντοχισ Σκυροδζματοσ
Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ δοκιμίων κατά τθν
διάςτρωςθ του. Θ λιψθ δοκιμίων κα πραγματοποιείται με δαπάνεσ του ανάδοχου με τθν παρουςία
και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και κα είναι ςε αναλογία ζξι (6) δοκιμίων ανά 150m3 ςκυροδζματοσ
και οπωςδιποτε ςε κάκε διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ. Θ κραφςθ των δοκιμίων κα γίνεται ςτο αρμόδιο
εργαςτιριο του ΥΡΕΧΩΔΕ με δαπάνεσ του ανάδοχου και τα αποτελζςματα κα κοινοποιοφνται
αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία.
3.5.
Ξυλότυποι
3.5.5.1 Γενικά
Αντικείμενο είναι θ καταςκευι του ξυλότυπου των καταςκευϊν από οπλιςμζνο ι άοπλο ςκυρόδεμα
ςε εμφανείσ (ανεπίχριςτεσ) ι μθ επιφάνειεσ.
3.5.5.2 Υλικά Καταςκευισ
Σαν κφρια υλικά καταςκευισ ξυλοτφπων κα χρθςιμοποιθκοφν:
- Σανίδεσ πλάτουσ 10-12cm και πάχουσ 2,5cm περίπου ςε άριςτθ κατάςταςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται
θ ακρίβεια των διαςτάςεων, θ ακαμψία τθσ καταςκευισ και θ επιπεδότθτα του ξυλότθπου.
3.5.5.3 Τρόποσ Καταςκευισ
Οι ξυλότυποι κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ
Σκυροδζματοσ και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-39. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από το πιο πάνω άρκρο
κα εφαρμόηονται οι Γερμανικοί Κανονιςμοί DIN 1045, DIΝ 4420, DIΝ 8203 και DIΝ 18215. Οι
ξυλότυποι κα καταςκευάηονται με ςχολαςτικι εφαρμογι όλων των διατάξεων αςφαλείασ ανκρϊπων
και εγκαταςτάςεων. Θ καταςκευι των ξυλότυπων κα γίνει ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ Μελζτθ
Εφαρμογισ του Σκυροδζματοσ, κα φζρουν αςφαλζσ το βάροσ των καταςκευϊν, τα φορτία που
κυκλοφοροφν πάνω ςε αυτά και τουσ κραδαςμοφσ από τισ δονιςεισ και κα είναι καταςκευαςμζνοι
ζτςι ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ τουσ το ζργο να παρουςιάηει το κακοριςμζνο ςχιμα και διαςτάςεισ.
Θα είναι απόλυτα ςτερεοί και απαραμόρφωτοι με εφκολθ αποςφνκεςθ και διάλυςθ απόλυτα
ςτεγανοί, ϊςτε να μθν επιτρζπουν τθν διαφυγι του τςιμζντου κατά τθν διάςτρωςθ. Αν απαιτείται οι
επιφάνειεσ των ξυλοτφπων που κα ζλκουν ςε επαφι με ςκυρόδεμα κα αλείφονται με ειδικό υγρό
που να διευκολφνει το ξεκαλοφπωμα, χωρίσ αποκολλιςεισ τμθμάτων του ςκυροδζματοσ. Θ χριςθ
του ειδικοφ αυτοφ υγροφ κα εγκρίνεται από τον εργοδότθ. Το υγρό αυτό ςε ουδεμία περίπτωςθ δεν
κα ζρχεται ςε επαφι με τον οπλιςμό.
Τα ικριϊματα για τθν κυκλοφορία εργατϊν και υλικϊν κα ςτθρίηονται ανεξαρτιτωσ τθσ ςτθρίξεωσ
των ξυλοτφπων για τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ. Σε όλεσ τισ ακμζσ των ξυλοτφπων κα

τοποκετοφνται φαλτςογωνίεσ διατομισ 2Χ2 cm πλαςτικζσ ι ξφλινεσ. Ο όροσ αυτόσ δε κα
εφαρμόηεται αν Αρχιτεκτονικοί λόγοι ρθτϊσ επιβάλουν κάτι άλλο.
Σε περίπτωςθ καταςκευισ τμιματοσ ζργου ςε περιςςότερα από ζνα ςτάδια, θ καταςκευι του
ξυλότυπου κάκε επόμενου ςταδίου κα καταςκευάηεται με μεγάλθ προςοχι ϊςτε ςτο τμιμα αυτό
του ζργου, να μθν προκφπτουν ανωμαλίεσ ςτουσ αρμοφσ ςυνδζςεωσ του ςκυροδζματοσ του ενόσ
ςταδίου με το άλλο (μικρά ςκαλοπάτια). Στισ περιπτϊςεισ που μζςα ςτθ μάηα του ςκυροδζματοσ
διζρχονται ςιδθρζσ ράβδοι ςφικτιρων διατομισ Φ6 ι Φ8, αυτζσ κα καταςκευάηονται από χάλυβα S
220 και κα διαπερνοφν τον ξυλότυπο μζςω ανοξείδωτων ςωλθνίςκων. Μετά το ξεκαλοφπωμα κα
αφαιροφνται οι ςιδθρζσ ράβδοι και οι ςωλθνίςκοι κα πλθροφνται υπό πίεςθ με υδαρζσ κονίαμα μα
κατάλλθλο διογκωτικό, ι άλλο υλικό τθσ εγκρίςεωσ του εργοδότθ. Τα μεταλλικά υλικά που κα
ενςωματϊνονται μζςα ςτο ςκυρόδεμα κα είναι μθ οξειδοφμενα.
Τα ενςωματωμζνα υλικά, κα ςτερεϊνονται ςτον ξυλότυπο, ςτισ κζςεισ που προβλζπονται από τισ
αντίςτοιχεσ μελζτεσ και κατά τρόπο που να μθν υφίςτανται καμία μετατόπιςθ ι και κάκωςθ κατά τθν
διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ.
Τρφπεσ που κα παραμείνουν μετά τθν αφαίρεςθ των ξυλότυπων ι των ςτθριγμάτων τουσ, κα
γεμιςτοφν με ςκυρόδεμα ι κονίαμα ειδικισ ςυνκζςεωσ ϊςτε να διογκϊνεται και πάντα φςτερα από
τθν ζγκριςθ του εργοδότθ. Θ αφαίρεςθ των ξυλοτφπων κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ
και πάντα φςτερα από ζγκριςθ του Εργοδότθ.
Πλεσ οι οπζσ, εντορμίεσ και εξάρςεισ ςτο ςκυρόδεμα, που εξυπθρετοφν Αρχιτεκτονικοφσ ι και
διελεφςεισ εγκαταςτάςεων, ςτθρίξεισ ςυςκευϊν, βάςεισ μθχανθμάτων κ.λ.π., κα διαμορφωκοφν με
τθν καταςκευι του αντίςτοιχου ξυλότυπου κατά τρόπο ςτακερό και αμετακίνθτο κατά τθν
διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ. Ο ξυλότυποσ αυτϊν των καταςκευϊν κα καταςκευαςτεί με ςτακερά,
ανκεκτικά και μθ παραμορφϊςιμα υλικά αναλόγου φφςεωσ με εκείνθσ των υλικϊν καταςκευισ του
κυρίωσ ξυλότυπου. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι από ξφλο, από ςίδερο, από λαμαρίνα με
απαραμόρφωτθ καταςκευι, από ςιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνεσ και άλλα αντίςτοιχα.
Σε κάκε περίπτωςθ κα λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε κατά το ξεκαλοφπωμα να μθν δθμιουργοφνται
φκορζσ ςτο ςκυρόδεμα.
3.6 Οπλιςμοί
Οι χάλυβεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι:
- Χωρίσ καμία μθχανικι βλάβθ, φκορά, πλαςτικι παραμόρφωςθ και γενικά οποιαδιποτε κάκωςθ.
- Απαλλαγμζνοι από κάκε ςυςτατικό που είναι δυνατό να παραβλάψει τθν ςυνάφεια με το
ςκυρόδεμα (π.χ. ακακαρςίεσ, λίπθ, πάγο, χαλαρζσ ςκωρίεσ, λάςπεσ, αποξεραμζνα ςκυροκονιάματα
κ.λ.π.).
- Δεν κα εμφανίηουν κραφςεισ ςυγκολλιςεων προκειμζνου για προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ι
πλζγματα. Επίςθσ παραμορφϊςεισ των κλωβϊν των πιο πάνω ςτοιχείων.
- Δεν κα εμφανίηουν απϊλειεσ τθσ δυνατότθτασ χαρακτθριςμοφ και πιςτοποιιςεωσ του είδουσ του
χάλυβοσ.
- Δεν κα εμφανίηουν απϊλειεσ διατομϊν λόγω διαβρϊςεωσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ.
- Δεν κα εμφανίηουν διαφοροποιιςεισ από τα διάφορα χαρακτθριςτικά που να υπερβαίνουν τα
ανεκτά όρια (πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971). Θ μεταφορά των ράβδων ςτισ κζςεισ κατεργαςίασ (κοπισ,
μορφοποίθςθσ κ.λ.π.) κα γίνεται κατά τρόπο που να μθν υφίςτανται αυτζσ κακϊςεισ,
παραμορφϊςεισ και γενικά κάκε μειονζκτθμα που να φζρεται από πάνω. Θ όλθ κατεργαςία,
μορφοποίθςθ και τοποκζτθςθ του οπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ
ςτατικισ μελζτθσ εφαρμογισ, τουσ καταλόγουσ οπλιςμοφ, όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ του
πολιτικοφ μθχανικοφ, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τισ μεκόδουσ καλισ και εντζχνου καταςκευισ.
Θ κοπι των ςιδθρϊν ράβδων κα γίνεται με μθχανικά μζςα και πάντοτε ςτθν κερμοκραςία του
περιβάλλοντοσ. Θ κάμψθ για τθν μορφοποίθςθ τθσ ράβδου, κα γίνεται μθχανικά, με ςτακερι
ταχφτθτα, χωρίσ απότομεσ κινιςεισ και με τθν βοικεια τφμπανων, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται
ςτακερι ακτίνα καμπυλότθτασ για το τμιμα που κάμπτεται. Θ διάμετροσ του τυμπάνου δεν πρζπει
να είναι μικρότερθ από εκείνθ που εγγυάται θ δοκιμι αναδίπλωςθσ (ΕΛΟΤ 959).
Οι επιτρεπόμενεσ καμπυλότθτεσ των οπλιςμϊν για θμικυκλικά και ορκογωνικά άγκυςτρα,
αναβολείσ, ςυνδετιρεσ, κακϊσ και για κεκαμμζνεσ και άλλεσ καμπφλεσ ράβδουσ κα διαμορφϊνονται
ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN 1045 του 1978.
Για τισ αποςτάςεισ ράβδων οπλιςμοφ από τισ παρειζσ και μεταξφ τουσ ιςχφουν τα γραφόμενα ςτο
άρκρο 14 του Κ.Τ.Σ. Οι αποςτάςεισ αυτζσ κα είναι μικρότερεσ από αυτζσ που επιβάλλουν ο

Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ρυραςφάλειασ ι για κζματα που αυτόσ δεν καλφπτει ο αντίςτοιχοσ
Γερμανικόσ DIN 4102.
Τα μικθ επικαλφψεωσ, αγκυρϊςεωσ, ενϊςεωσ των ράβδων με παράκεςθ του οπλιςμοφ κα
διαμορφωκοφν ςφμφωνα με τον γερμανικό Κανονιςμό DIN 1045 του 1978. Ιδιαίτερθ προςοχι κα
δίνεται ςτισ περιπτϊςεισ ενϊςεωσ νζων οπλιςμϊν με οπλιςμοφσ που ανικουν ςε προθγοφμενεσ
ςκυροδετιςεισ (αναμονζσ). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι παλαιότεροι οπλιςμοί κα κακαρίηονται
τελείωσ με ςυρματόβουρτςα, ϊςτε να απαλλάςςονται από τυχόν επικολλθμζνα ςε αυτοφσ
ςκυροδζματα.
Οι οπλιςμοί κα τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ τουσ με ςωςτι ορκολογικι ςειρά ϊςτε να μθν
δθμιουργοφνται προβλιματα ςε ιδθ τοποκετθμζνεσ ςτρϊςεισ από τθν τοποκζτθςθ άλλων.
Ρριν από τθν τοποκζτθςθ των οπλιςμϊν κα ζχει αποπερατωκεί πλιρωσ θ καταςκευι του ξυλοτφπου
και κάκε άλλθσ εργαςίασ, αρχιτεκτονικισ, θλεκτρομθχανολογικισ κ.λ.π. που κα πρζπει να προθγθκεί,
π.χ. καταςκευι διακοςμθτικϊν εντορμιϊν, ενςωματϊςεισ άλλων υλικϊν, καταςκευι μονϋςεων,
διαμορφϊςεισ οπϊν, διαμόρφωςθ αρμϊν διαςτολισ κ.λ.π.
Επίςθσ πριν από τθν τοποκζτθςθ των οπλιςμϊν κα γίνεται πλιρθσ κακαριςμόσ του ξυλότυπου, κάκε
άλλθ επεξεργαςία του και οι τυχόν επαλείψεισ με τα κατάλλθλα για το ευχερζσ ξεκαλοφπωμα υγρά.
Στθν περίπτωςθ αυτι τα υγρά αυτά δεν κα ζρκουν ςε καμία επαφι με τον οπλιςμό.
Κατά τθν τοποκζτθςθ των οπλιςμϊν κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα ϊςτε οι χαλφβδινοι ράβδοι να
ςυνδζονται με άκαμπτο ςκελετό και με υποκζματα που δεν παραβλάπτουν τθν προςταςία ζναντι
διαβρϊςεωσ, κα ςυγκρατοφνται ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ τουσ και δεν υφίςτανται καμία
μετατόπιςθ, παραμόρφωςθ, κάκωςθ κ.λ.π. κατά τθν διάςτρωςθ και τφπανςθ του ςκυροδζματοσ
(καβίλιεσ, βοθκθτικοί πρόςκετοι οπλιςμοί, ςτακερζσ και ανκεκτικζσ προςδζςεισ με ςφρμα, πλαςτικά
και άλλα υποκζματα ι ζνκετα για τθν εξαςφάλιςθ των ςωςτϊν επικαλφψεων, κ.λ.π.).
Ανάλογα μζτρα προςταςίασ των οπλιςμϊν κα λαμβάνονται ζναντι τθσ κινιςεωσ πάνω ςτον ξυλότυπο
του προςωπικοφ και των μθχανικϊν μζςων ςκυροδετιςεωσ και διαςτρϊςεωσ του ςκυροδζματοσ
(διάδρομοι από μαδζρια που κα ςτερεϊνονται ςε δικά τουσ ςτθρίγματα και κα απζχουν τουλάχιςτον
0,20m από τθν άνω επιφάνεια του ςκυροδζματοσ, αναρτιςεισ για ςωλινεσ παροχετεφςεωσ του
ςκυροδζματοσ κ.λ.π.). Θ τοποκζτθςθ των οπλιςμϊν κα γίνεται κατά τρόπο που να διευκολφνεται θ
ριςθ δονθτϊν μάηασ, διαμορφοφμενων των κενϊν δονιςεωσ. Οπλιςμοί που μετά τθν ςκυροδζτθςθ
παραμζνουν ακάλυπτοι για μακρφ χρονικό διάςτθμα τότε κα προςτατεφονται (μζτρα αντιςκωριακισ
προςταςίασ με επάλειψθ των οπλιςμϊν με αντιςκωριακι βαφι, κάλυψθ των οπλιςμϊν με
ςκυρόδεμα για περιmϊςεισ μεγαλφτερου κινδφνου, ςυνδυαςμό των πιο πάνω μεκόδων κ.λ.π.).
Ουδεμία ςκυροδζτθςθ ςτο ζργο δεν κα γίνεται αν προθγουμζνωσ ο εργοδότθσ δεν παραλάβει τον
ςιδθροπλιςμό και διαπιςτϊςει ότι αυτόσ είναι καταςκευαςμζνοσ και τοποκετθμζνοσ ςφμφωνα με
τθν μελζτθ του ζργου, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τθν επιςτιμθ του πολιτικοφ μθχανικοφ και τισ
πιο πάνω προδιαγραφζσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνεται μετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ τθσ
τοποκετιςεωσ και ςτερεϊςεωσ του ςιδθροφ οπλιςμοφ
4.

ΕΠΙΣΡΩΕΙ ΧΩΡΟΤ

4.1. Αντικείμενο
Στο παρόν αναφζρονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ (υλικά και τρόποσ εκτζλεςθσ) των προβλεπομζνων
οικοδομικϊν εργαςιϊν καλφψεων του χϊρου του ζργου, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι
δθλαδι των διαφόρων επιςτρϊςεων δαπζδων κακϊσ και κάκε άλλθσ εργαςίασ του κεφαλαίου 7000
του ΑΤΟΕ που περιλαμβάνεται ςτισ μελζτεσ και τθν τεχνικι περιγραφι.
4.2. Υποβολζσ
Δείγματα των υλικϊν τα οποία κα εμφανίηουν το ςχιμα, το χρϊμα, τθν υφι και το τελείωμα τουσ,
κα υποβλθκοφν εισ διπλοφν ςτον Επιβλζποντα για ζγκριςθ. Το ζνα από κάκε διπλό δείγμα που
εγκρίνεται κα παραμζνει ςτα χζρια τθσ Επίβλεψθσ και το άλλο κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι
ςαν υπόδειγμα.
4.3. Ελαττωματικά Υλικά
Κάκε υλικό που εμφανίηει ατζλειεσ ι ελαττϊματα κατά τθν άφιξι τθσ ςτο εργοτάξιο, κα κρίνεται από
τον Επιβλζποντα κατά πόςο κα απορριφκεί ι κα χρθςιμοποιθκεί ςε ειδικζσ κζςεισ.
4.4. Γενικά

Από τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ καταςκευζσ αυτζσ, το νερό, το τςιμζντο και τα αδρανι
πρζπει να ςυμφωνοφν με τισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ του Άρκρου 04100 - Κονιάματα, των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Ο τρόποσ ετοιμαςίασ των διαφόρων κονιαμάτων κα είναι ςφμφωνοσ με το
Άρκρο 04100- Κονιάματα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
4.5. Υποβάςεισ για ς
Εγκιβωτιςμζνεσ υποβάςεισ με ςκφρα λατομείου διαμζτρου 0,7 ζωσ 7 εκ, ι 3Α ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ ΡΤΡ, πάχουσ όπωσ προβλζπεται ςτθν Μελζτθ.
4.6. Βάςεισ ζδραςθσ κραςπζδων
Ρλάκα ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C20/25 πάχουσ 10 εκ τουλάχιςτον, με μονό οπλιςμό δομικοφ
πλζγματοσ Τ131. Το υλικό και θ καταςκευι κα είναι ςφμφωνα με το Άρκρο «Σκυροδζματα» των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
4.8 Φιλζτα Beton Εγκιβωτιςμοφ
Καταςκευάηονται χυτά επί τόπου, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν από ςκυρόδεμα C12/15 με
οπλιςμό κατθγορίασ St lll από 4 ράβδουσ διατομισ Φ10 και ςυνδετιρεσ Φ6/20 εκ. ςφμφωνα με το
άρκρο 03000 - Σκυροδζματα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν καταςκευάηονται επί τθσ βάςθσ από
ςκυρόδεμα C16/20. Κατά τθν ςκυροδζτθςθ διαμορφϊνεται το τελείωμα τθσ επιφάνειασ με
ιςοπζδωςθ με μυςτρί και ταυτόχρονθ επίπαςθ με χαλαηιακι άμμο ι κτυπθτό ι ςκουπιςτό με το χζρι
ι με μθχανικό τρόπο για επεξεργαςία επιφάνειασ.

5. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕ – ΛΙΘΟΔΟΜΕ
5.1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντοσ άρκρου είναι θ περιγραφι υλικϊν και τρόποσ καταςκευισ του
περιμετρικοφ τοιχίου απο φυςικοφσ λίκουσ.
5.2. Υλικά
Οπτόπλινκοι Διάκενοι Με Οριηόντιεσ Οπζσ
Οι διάκενο οπτόπλινκοι με οριηόντιεσ οπζσ πρζπει να ζχουν τισ πιο κάτω ιδιότθτεσ:
α) Ακριβείσ διαςτάςεισ με επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ για το μικοσ 2χλς. πλζον ι
ζλαττον και για το μικοσ 1 χλς. πλζον ι ζλαττον.
β) Μζςθ αντοχι ςε κλίψθ ςκ= 50 Kg/m2 με ελάχιςτθ μεμονωμζνθ ςκμ=40 Kg/m2.
γ) Ομοιόμορφθ κατανομι των οπϊν.
δ) Θ υδατοαπορρόφθςθ να μθν υπερβαίνει το 18% του βάρουσ τθσ ςτενισ οπτόπλινκου.
ε) Το φαινόμενο βάροσ να είναι 1300 Kg/m3.
ςτ) Το ποςοςτό των ελαττωματικϊν, δθλαδι ςπαςμζνα, ρθγματωμζνα κτλ. να μθν
υπερβαίνει το 10% του ςυνόλου.
Για τουσ κάκε είδουσ οπτόπλινκουσ που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςκομίςει για ζλεγχο και ζγκριςθ από τθν υπθρεςία διευκρινιςτικά
φυλλάδια κακϊσ και πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο όργανο πιςτοποίθςθσ του
προμθκευτι θ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ όπου κα βεβαιϊνεται ότι ωσ προσ τθν
ποιότθτα ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςθσ Τ.Ρ. και των ςχετικϊν άρκρων
του τιμολογίου τθσ μελζτθσ.
Λίκοι αργοί
Οι αργοί λίκοι κα προζρχονται από τα καλφτερα λατομεία τθσ περιοχισ του ζργου, κα
είναι ςκλθροί, δεν κα ςποςακροποιοφνται κάτω από τθν επίδραςθ των καιρικών
ςυνκθκών, κα είναι ςυμπαγείσ, αρραγείσ, ελάχιςτθσ υδατοπερατότθτασ, χωρίσ φλζβεσ,
απαλλαγμζνοι από κάκε άλλθσ ουςίασ και κατά το δυνατό μεγάλοι. Αποκλείονται οι
επιφανειακοί λίκοι. Είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν, για λικοδομζσ κεμελίων, και
παλαιοί λίκοι από κατεδαφίςεισ, μετά από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ, και εφ' όςον είναι τθσ
ποιότθτασ που περιγράφτθκε πιο πάνω, και εφ' όςον προ τθσ χριςθσ των κακαριςτοφν
καλά από τα παλαιά κονιάματα. Οι γωνίεσ κα μορφωκοφν με κατάλλθλουσ γωνιόλικουσ
ανάλογου μεγζκουσ.
Κονίαμα Δόμθςθσ - Ζλεγχοσ Υλικών
Τα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ των κονιαμάτων δόμθςθσ κα είναι ςφμφωνα με το

κεφάλαιο ≪ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ≫των Τ.Ρ.. Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι
θ άμμοσ πρζπει να είναι κτιςίματοσ, κακαρι και μετριόκοκκθ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφεται τουσ οπτόπλινκουσ και τουσ
τςιμεντόλικουσ από εργοςτάςια που κα εγκρίνει θ Επίβλεψθ. Οι οπτόπλινκοι κα
προςκομίηονται ςυςκευαςμζνοι (παλζτεσ) και κα ςυνοδεφονται ςτο δελτίο
αποςτολισ του εργοςταςίου καταςκευισ.
Θ Επίβλεψθ ζχει το αδιαφιλονίκθτο δικαίωμα να ηθτιςει τον ζλεγχο των πλίνκων από
οποιαδιποτε ειςαγωγι τουσ ςτο Εργοτάξιο και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
αποςτείλει τα δείγματα ςε εργαςτιριο με δαπάνθ του. Φορτίο από το οποίο λιφκθκε
δείγμα για ζλεγχο απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί μζχρι τθσ ζκδοςθσ των
αποτελεςμάτων.
5.3. Δόμθςθ
Οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαίου
≪ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ≫του ΑΤΟΕ 1976, των ςχετικϊν άρκρων του τιμολογίου τθσ μελζτθσ
και των όρων τθσ παροφςθσ Τ.Ρ.
Οι πλίνκοι πρζπει να πλζνονται καλά πριν να ζρκουν ςε επαφι με το κονίαμα δόμθςθσ
των.
Θ δόμθςθ των πλίνκων πρζπει να γίνεται ςε οριηόντιεσ ςτρϊςεισ που να μθν
απομακρφνονται τθσ οριηόντιασ. Τοποκετοφνται με ολίςκθςθ επί του κονιάματοσ και με
ςφγχρονθ πίεςθ ϊςτε το κονίαμα να ξεχειλίηει από όλεσ τισ μεριζσ. Το υλικό που
ξεχειλίηει ςυμπιζηεται με το μυςτρί ςτουσ αρμοφσ και το περίςςιο ςυλλζγεται.
Το πάχοσ των αρμϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1εκ. οφτε να είναι ελάχιςτο από 0,5
εκ. Επίςθσ θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο κατακόρυφων αρμϊν δφο ςυνεχόμενων
ςτρϊςεων δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 6 εκ., με επιδίωξθ να είναι ίςιο με το μιςό
μικοσ των πλίνκων.
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ τελευταίασ ηϊνθσ των πλίνκων, που ζρχεται ςε επαφι με τα
δοκάρια ι με πλάκεσ ορόφων πρζπει να γίνεται μετά από τρεισ θμζρεσ από τθσ
αποπεράτωςθσ τθσ τοιχοδομισ.
Η τοποκζτθςθ τθσ πρώτθσ ςτρώςθσ των πλίνκων γίνεται πάνω ςε κακαρό και ςτερεό
ζδαφοσ μθ λείο, με τθν παρεμβολι κακαροφ τςιμεντοκονιάματοσ. Σα κουφώματα ζχουν
διαμορφωμζνουσ παραςτάδεσ (λαμπάδεσ) κατακόρυφουσ και αποςωμζνουσ με
τςιμεντοκονίαμα.
Θ μεταξφ των πλινκοδομϊν γωνιακι τουσ ςφνδεςθ γίνεται απαραίτθτα ςε όλεσ τισ
ςειρζσ.
Τα από ςκυρόδεμα πρζκια των κουφωμάτων είναι προτιμότερο να καταςκευάηονται επί
τθσ τοιχοποιίασ. Σε περίπτωςθ που κα καταςκευαςτοφν ομαδικά ςτο ζδαφοσ και
κατόπιν τοποκετθκοφν επί τθσ τοιχοποιίασ, τα άκρα αυτϊν κα εδράηονται τουλάχιςτον
κατά 20εκ., κα ζχουν δε ελάχιςτο πάχοσ 9εκ. και πλάτοσ όςο το πλάτοσ τθσ τοιχοδομισ,
εκτόσ αν αλλιϊσ διατάξει θ επίβλεψθ.
5.4. Τρόποσ επιμζτρθςθσ
Οι πλινκοδομζσ επιμετρϊνται ςε μζτρα τετραγωνικά πραγματικισ επιφάνειασ, μθ
αφαιρουμζνων των πρεκιϊν εκτόσ αν είναι ηϊνθ ενίςχυςθσ ςκυροδζματοσ ≪ςενάη≫.
Οι λικοδομζσ επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα.
5.5. Αντικείμενο πλθρωμισ
Στισ τιμζσ μονάδων των πλινκοδομών περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί
τοφτου των εργαςιών, θ αναβίβαςθ ι καταβίβαςθ αυτών και του ςυνδετικοφ
κονιάματοσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ, θ μεταφορά των υλικών επί τοφτου των εργαςιών και
θ Ραραςκευι των κονιαμάτων, θ δόμθςθ, θ καταςκευι των απαραίτθτων ικριωμάτων
εργαςίασ και προςπζλαςθσ του προςωπικοφ, το κατάβρεγμα των πλίνκων και κάκε
άλλθ εργαςία και υλικό μθ ςαφώσ αναφερόμενα ςτο τιμολόγιο και ςτθν παροφςα
Ρ.Τ.Ρ. αλλά απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ των δομιςεων.
5.6. Ανοχζσ
Οι ανοχζσ για τισ διαςτάςεισ των πλίνκων (οπτόπλινκοι,) ςε ςχζςθ με τισ ονομαςτικζσ
τουσ κακορίηονται ςε 5%ο.Πςον αφορά τθν επιπεδότθτα και τθν κατακορυφότθτα των
τοιχοδομϊν, ςε όλο το μικοσ του και ςε όλο το φψοσ τουσ δεν πρζπει να αποκλίνουν
περιςςότερο από τα 3χλς ςε οποιαδιποτε κζςθ. Πςον αφορά τθν κατακορυφότθτα των

παραςτάδων ( λαμπάδων ) και ςτθν οριηοντιότθτα των ανωφλίων ( πρεκιϊν ) θ ανεκτι
απόκλιςθ κακορίηεται ςε 3χλς.
6. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
6.1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του άρκρου αυτοφ είναι οι χρωματιςμοί των επιφανειϊν των ςκυροδεμάτων,
ξυλουργικϊν, ςιδθρουργικϊν και γενικά παντόσ τφπου επιφανειϊν.
6.2 Γενικοί Προι
Κατά τθν εκτζλεςθ των χρωματιςμϊν κα λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ των άρκρων 7076 μζχρι και
7085 του ΑΤΟΕ. Πλα τα χρϊματα και τα ςυςτατικά παραςκευισ τουσ κα εγκρίνονται από τον
Επιβλζποντα. Τα χρϊματα γενικά κα είναι τθσ ποιότθτοσ που ορίηεται από τθν Μελζτθ ι τισ οδθγίεσ
του Επιβλζποντα, ι, παρόμοια εγκεκριμζνα. Πλεσ οι ςτρϊςεισ των χρωματιςμϊν κα εκτελοφνται ςε
τελείωσ κακαρζσ επιφάνειεσ. Θ επιλογι των χρωμάτων γίνεται από τον Επιβλζποντα και
οποιαδιποτε αναφορά ςε χρωματικοφσ τόνουσ κα γίνεται με βάςθ τθν κλίμακα RAL. Πλα τα
χρϊματα δεν κα εμφανίηουν διαφορετικζσ αποχρϊςεισ ςτθν επιφάνεια τθσ ίδιασ
Στρϊςθσ.
6.3. Χρωματιςμοί ςε Επιφάνειεσ Εμφανών Σκυροδεμάτων
Χρωματιςμοί κοινοί ςε δφο ςτρϊςεισ χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, επάνω ςε επιφάνειεσ
εμφανϊν ςκυροδεμάτων, με ακρυλικό τςιμεντόχρωμα νεροφ επιφανείασ ματ. Θα χρθςιμοποιείται
αντίςτοιχο χρϊμα ιδανικό για επιφάνειεσ εμφανϊν ςκυροδεμάτων, με μεγάλθ λευκότθτα και
καλυπτικότθτα, με εξαιρετικι πρόςφυςθ και ευκολία εφαρμογισ, που προςτατεφει από υγραςία,
υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ, βροχι και καυςαζρια, με ειδικό βάροσ - 1,50 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), με ιξϊδεσ
11-14 ps (ROTOTHINNER DΙΝ 51550,250 C) και pΘ 8,5 – 10 (DΙΝ 19261) που ςυνοδεφεται με
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ IS0, ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία των
επιφανειϊν και τθν πλιρθ εφαρμογι.
6.3.1 Ρροετοιμαςία των Επιφανειών
Θα προθγθκεί ο ζλεγχοσ και θ αποκατάςταςθ τθσ επιπεδότθτοσ ων επιφανειϊν και ων λοιπϊν
τυχόντων ανωμαλιϊν με κατάλλθλο (αποδεδειγμζνο) για κάκε περίπτωςθ επιςκευαςτικό κονίαμα,
ϊςτε να μθ υπάρχουν ελαττϊματα μετά τον χρωματιςμό.
Θα ακολουκιςει καλόσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν από τυχόν κακισ ςυνοχισ υλικά, ςκόνεσ λάδια
και άλατα και όπου απαιτείται ςτοκάριςμα, αυτό κα γίνεται με τθν χριςθ ακρυλικοφ ςτόκου νεροφ,
που ςτεγνϊνει γριγορα χωρίσ να "ςκάει" και που τρίβεται εφκολα, που κα εφαρμοςκεί χωρίσ
αραίωςθ με ςπάτουλα και με ανκεκτικι επιφάνεια που δεν κα διακρίνεται εφκολα από τθ υπόλοιπθ.
Στθ ςυνζχεια κα αςταρωκοφν οι επιφάνειεσ με μία ςτρϊςθ διαφανοφσ αδιάβροχου ακρυλικοφ
υποςτρϊματοσ διαλφτου υποςττρϊματοσ (ακρυλικό υπόςτρωμα διαλφτου με ειδικό βάροσ - 0,82
gr/cm3 'ΖΛΟΤ 523" με ιξϊδεσ - 18 sec "FC4, 25 ‹C") αραιωμζνθ ζωσ 100% με διαλυτικό πινζλου.
6.3.2 Εφαρμογι Χρωματιςμοφ
Μετά τθν προετοιμαςία των επιφανειϊν κα εφαρμοςκεί ο χρωματιςμόσ ςε οποιαδιποτε απόχρωςθ
(του χρωματολογίου παραγωγισ) τθσ επιλογισ τθσ Επίβλεψθσ, δθλαδι με τςιμεντόχρωμα νεροφ, ςε
δφο ςτρϊςεισ οπωςδιποτε, με αραίωςθ 5-10 % με νερό και με κατανάλωςθ 5-7 m2 /kg ςε κάκε
ςτρϊςθ (ανάλογα με τθ επιφάνεια) που κα περαςτοφν με ρολό ι πινζλο ι με πιςτόλι airless, όπωσ
διευκολφνει κατά περίπτωςθ και όπωσ ςυνίςταται από τον καταςκευαςτι του χρϊματοσ, μζχρι τθν
επίτευξθ ομοιόμορφθσ και ομοιόχρωμθσ επιφάνειασ, χωρίσ νερά.
6.4. Ρροφυλάξεισ - Γενικζσ Οδθγίεσ
Οι χρωματιςμοί κα γίνουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Οι εργαςίεσ κα
προγραμματιςκοφν με τθν ςειρά που εξαςφαλίηει τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ εφαρμογισ και ζχοντασ
υπόψθ τθν τυχόν ανάγκθ κζρμανςθσ και ξιρανςθσ των χϊρων με κατάλλθλα μζςα που κα υπάρχουν
ςτθν διάκεςθ για τον ςκοπό, κατά περίπτωςθ, χωρίσ επιπρόςκετθ επιβάρυνςθ.
Δεν κα γίνονται χρωματιςμοί γενικά κάτω από ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ όπωσ:
αερόφερτθ ςκόνθ και λοιπά ςωματίδια κακϊσ και ςχετικι υγραςία μεγαλφτερθ από 80% κ.λ.π.

Το ξφςιμο, τρίψιμο και θ λείανςθ των επιφανειϊν κα γίνεται με κατάλλθλα μζςα, χωρίσ να αλλοιωκεί
θ εμφάνιςθ τουσ ( γωνίεσ, εξοχζσ, εςοχζσ, ςκοτίεσ κ.λ.π) Θα γίνεται κακαριςμόσ των επιφανειϊν από
τα κατάλοιπα τθσ προθγοφμενθσ επεξεργαςίασ με ςκοφπιςμα, πλφςιμο κ.λ.π.
Θα γίνεται ζλεγχοσ και ουδετοροποίςθ των καρφιϊν, των βιδϊν και λοιπϊν μζςων ςτιριξθσ με
κατάλλθλα αςτάρια και αντιςκωριακά χρϊματα και ςτοκάριςμα των οπϊν και των άλλων ιχνϊν.
Πλα τα υλικά πριν να χρθςιμοποιθκοφν κα αναμιγνφονται, αραιϊνονται κ.λ. π με τουσ κατάλλθλουσ
διαλφτεσ ςε κακαρά δοχεία ςτισ προβλεπόμενεσ αναλογίεσ ϊςτε να αποκτοφν τθν απαραίτθτθ
εργαςιμότθτα, ομοιογζνεια, πυκνότθτα και ςυνοχι και χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτον χρόνο που
ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ τουσ.
Θα υπάρχει προςταςία (κάλυψθ και αφαίρεςθ μετά το πζρασ των χρωματιςμϊν) όλων επιφανειϊν
(θχοαπορροφθτικϊν, διακοςμθτικϊν επενδφςεων, τελειωμάτων δαπζδων, διαφόρων ςτοιχείων
εξοπλιςμοφ κ.λ.π. ) που κα υποςτοφν διαφορετικι επεξεργαςία ι που δεν είναι τελειωμζνα.
6.5. Βερνίκια Ξφλινων Επενδφςεων
Τα βερνίκια πρζπει να είναι μεγάλθσ αντοχισ και ελαςτικότθτασ. Αν πάνω ςε ςτεγνι ςτρϊςθ
βερνικιοφ κάνουμε χαρακιά με καρφί δεν κα πρζπει να δθμιουργθκοφν ςκαςίματα ι
ξεφλουδίςματα.
Το βερνίκωμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
- Κακαριςμό όλων των επιφανειϊν με χοτρόβουρτςα και γυαλόχαρτο.
- Αφαίρεςθ ρόηων.
- Νζο τρίψιμο των επιφανειϊν με γυαλόχαρτο
- Ρρϊτο και δεφτερο χζρι με υδατοδιαλυτό υδραπωκθτικό βερνίκι βάςεωσ αλκυδικϊν ρθτίνων που
να περιζχει μθκυτοκτόνεσ και εντομοκτόνεσ ουςίεσ.
- Δφο τελικζσ επιςτρϊςεισ υδατοδιαλυτοφ βερνικιοφ ακρυλικισ βάςεωσ εξαιρετικισ αντοχισ για
εξωτερικοφσ μθ προςτατευόμενουσ χϊρουσ.
6.6 Βαφι Μεταλλουργικών με Ντουκοχρώματα
Για τουσ χρωματιςμοφσ με ντοφκο ςε μι κερμογαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ θ ςειρά των εργαςιϊν κα
είναι θ εξισ:
- Τρίψιμο τθσ επιφάνειασ με ςυρματόβουρτςα ι ςμυριδόπανο για απομάκρυνςθ τθσ ςκουριάσ και
κακάριςμα από τθν ςκόνθ. - Βαφι με μία ι δφο ςτρϊςεισ με μίνιο.
- Σπατουλάριςμα ςε δφο ςτρϊςεισ και ψιλοςτοκάριςμα.
- Βαφι ςε δφο ι περιςςότερεσ ςτρϊςεισ ανάλογα με το Τιμολόγιο.
- Τρίψιμο κάκε ςτρϊςθσ μετά το ςτζγνωμα (24 ϊρεσ) με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο, εκτόσ από τθν
τελευταία.
6.7 Αντικείμενο Ρλθρωμισ
Οι τιμζσ μονάδοσ κάκε είδουσ χρωματιςμϊν περιλαμβάνουν τθν προμικεια και μεταφορά όλων των
υλικϊν και μικροχλικϊν, το κακάριςμα και γενικά τθν προετοιμαςία των επιφανειϊν, τθν εξίςωςθ
των ανωμαλιϊν, τον απαραίτθτο αρικμό υποςτρωμάτων και κυρίων ςτρϊςεων για τζλεια εμφάνιςθ
των χρωματιςμϊν, τα διάφορα τριψίματα, ςτοκαρίςματα, μονταρίςματα, ξεροηιάςματα,
ςαπουνίςματα, κλπ., τα ικριϊματα, τθν αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ για χρωματιςμοφσ, τθν
ετοιμαςία των δειγμάτων, .τα προφυλακτικά μζτρα για να μθν λερϊνoνται οι κοντινζσ επιφάνειεσ, το
κακάριςμά τουσ, τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ ι φκοράσ από τουσ χρωματιςμοφσ, όπωσ και κάκε
άλλθ εργαςία, είτε περιγράφεται ςτο άρκρο αυτό, είτε όχι, αλλά
απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των χρωματιςμϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ.
7. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
7.1. ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΕΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Γενικά
Οι φζρουςεσ ξφλινεσ καταςκευζσ του ζργου, όπωσ προβλζπονται ςτθν μελζτθ κα καταςκευαςκοφν
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφαλαίου αυτοφ.
Τα ςτοιχεία των ξφλινων καταςκευϊν μποροφν να τυποποιθκοφν και να καταςκευαςκοφν ςτο
εργοςτάςιο ειδικευμζνου καταςκευαςτι, φςτερα από επί τόπου λιψθ ςτοιχείων και να
τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ τουσ κατά τον ενδεδειγμζνο χρόνο.
Οι ξφλινεσ καταςκευζσ νοοφνται τελειωμζνεσ με όλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, ςτιριξθσ και
ενςωμάτωςθσ τουσ ςτο ζργο.

Ρρότυπα - Κανονιςμοί
Ο ζλεγχοσ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ και ο υπολογιςμόσ των διατομϊν κα γίνει με βάςθ:
- Τουσ ςχετικοφσ Ευρωκϊδικεσ.
- Τα ςχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ κακϊσ και τα πρότυπα που αναφζρονται πιο κάτω.
Υλικά
Φυςικι Ξυλεία
Θα χρθςιμοποιθκεί πριονιςτι ξυλεία του εμπορείου από κωνοφόρα ρθτινϊδθ είδθ επιλεγμζνθ και
ταξινομθμζνθ ςε κατθγορίεσ από το εργοςτάςιο παραγωγισ. Θα ζχει τθ ςφραγίδα του εργοςτάςιου
προζλευςθσ, με τον χαρακτθριςμό τθσ ποιότθτασ και τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ζχει ταξινομθκεί.
Γενικά τα ξφλα δεν κα ζχουν κακόλου:
- ςομφό ξφλο και μαλακά μζρθ ίχνθ αανάμματοσβ ςαπίςματόσ, προςβολισ εντόμων και μυκιτων.
- Τα νερά κα είναι ίςια και ομαλά με κλίςθ ζωσ 7ο, ςε ςχζςθ με τισ κατά μικοσ ακμζσ, ι τον άξονα
του ξφλου.
- Οι ρόηοι κα είναι υγιείσ με διάμετρο ζωσ 30 mm, όχι ςυγκεντρωμζνοι, οφτε ςτισ ακμζσ. Ξφλα με
νεκροφσ ρόηουσ δεν επιτρζπονται.
- Θ περιεχόμενθ υγραςία ςτο εργοςτάςιο κα είναι ζωσ 11%.
- Ελάχιςτθ πυκνότθτα με περιεχόμενθ υγραςία 20%, 500 kg/m3.
Μεταλλικά υλικά και εξαρτιματα
Πλα τα μεταλλικά υλικά κα είναι ανκεκτικά ςτθν διάβρωςθ και τθν οξείδωςθ από τθν επίδραςθ του
περιβάλλοντοσ και εκείνθ των ςυνδεόμενων υλικϊν. Μόνο χαλφβδινα γαλβανιςμζνα εν κερμϊ
μεταλλικά ςτοιχεία ι και ανοξείδωτα αλλά όχι μαηί, επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ ξφλινεσ
καταςκευζσ. Ορειχάλκινα και μπροφτηινα είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν ςε επιςκευαηόμενα
μζρθ εφ' όςον τοφτο επιβάλλεται για τθν αιςκθτικι ομοιογζνεια τθσ καταςκευισ. Το είδοσ, το
μζγεκοσ τουσ και ο αρικμόσ τουσ κα προκφψουν από τουσ απαραίτθτουσ ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ
και τουσ πίνακεσ χαρακτθριςτικϊν που διακζτουν οι καταςκευαςτζσ τουσ.
Καρφιά
Λεία ι αυλακωτά ι ςυνεςτραμμζνα (BS 1202 part 1), γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα.
Ξυλόβιδεσ
Απλζσ ι πλιρουσ βιματοσ (BS 1210)
Καρόβιδεσ ι παξιμάδι (BS 1494 part 2 BS 4933) κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο όπου το κεφάλι δεν είναι
προςιτό για τθ ςφςφιγξθ και φςτερα από ειδικι ζγκριςθ του επιβλζποντα.
Μπουλόνια εξάγωνα ( BS 4190)
οδζλεσ μεγάλθσ διαμζτρου (BS 4320), αντίςτοιχεσ των μπουλονιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Καρφοελάςματα δακτφλιοι κλπ. ςφμφωνα με το (BS 1579).
Δοκοκικεσ και κάκε φφςθσ ςφνδεςμοι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τουσ
υπολογιςμοφσ με ελάχιςτο πάχοσ 3mm. Θα εφαρμόηουν ακριβϊσ και κα ζχουν τουλάχιςτον δφο
τρφπεσ για κάκε ςυνδεόμενο μζροσ που κα ζχουν ανοιχτεί εκ των προτζρων ςτο εργοςτάςιο και κα
είναι ευκυγραμμιςμζνεσ. Ράντοτε γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα.
Βφςματα
Θα χρθςιμοποιθκοφν βφςματα μεταλλικά ι πλαςτικά ι χθμικά, κατάλλθλα για κάκε περίπτωςθ. Το
είδοσ και τα μεγζκθ τουσ κα αναγράφονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ όπωσ προκφπτουν από
υπολογιςμοφσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ από τουσ πίνακεσ των παραγωγϊν τουσ. Τα υλικά και
οι παραγωγοί κα ζχουν πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με το ISO 9001.
Κόλλεσ
Θα χρθςιμοποιθκοφν κόλλεσ ψυχρισ ςυγκόλλθςθσ από ςυνκετικζσ ρθτίνεσ ανκεκτικζσ ςτο εξωτερικό
περιβάλλον και τθν υγραςία, τφποσ WBP όπωσ ορίηεται ςτο BS 1204 (φαινόλθ και παρόμοιεσ). Κόλλεσ
ουρίασ αποκλείονται τελείωσ για ςτοιχεία Φ.Ο.
Συντθρθτικά
Θα χρθςιμοποιθκοφν κατά το δυνατόν άοςμα και αβλαβι για τον άνκρωπο ςυντθρθτικά. Θ
κατεργαςία κα γίνει ςφμφωνα με το BS 5268, ανάλογα με το είδοσ του ςυντθρθτικοφ που κα
χρθςιμοποιθκεί, με πίεςθ, με κενό, με εμβαπτιςμό, ι με απλό εμποτιςμό δι' επαλείψεωσ μζχρι
κορεςμοφ των ξφλων.
Ρροκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία από ξφλα και προϊόντα ξφλου
Θα καταςκευαςκοφν ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνο εργοςτάςιο με βάςθ ςτοιχεία που ζχουν λθφκεί επί
τόπου και ςφμφωνα με τθν μελζτθ (ςχζδια και υπολογιςμοί) και τισ γενικότερεσ απαιτιςεισ του
ζργου. Στον καταςκευαςτι κα παρζχονται όλεσ οι ςχετικζσ με τισ καταςκευζσ πλθροφορίεσ.

Μεταφορά αποκικευςι και διακίνθςθ ςτο εργοτάξιο
Θ μεταφορά και διακίνθςθ των υλικϊν ι ζτοιμων καταςκευϊν κα γίνεται με προςοχι, ϊςτε να μθν
επιφορτίηονται με τάςεισ που δεν ζχουν προβλεφκεί για να μθν κινδυνεφουν να παραμορφωκοφν
και να μθν τραυματίηονται οι επιφάνειεσ και οι ακμζσ τουσ, πάντοτε προςτατευμζνα από τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και τθν υγραςία.
Θ αποκικευςθ των ξφλων κα γίνεται πάνω ςε ςτθρίγματα και ζτςι, ϊςτε να μθν δζχονται φορτία είτε
ςε οριηόντια, είτε ςε κατακόρυφθ κζςθ, να αερίηονται καλά και να είναι προςτατευμζνα από τθν
υγραςία, τθν βιολογικι προςβολι και τισ άλλεσ κακϊςεισ από τισ δραςτθριότθτεσ του εργοταξίου.
Κάκε κατθγορία ξφλου κα αποκθκεφεται χωριςτά. Θ δεμζνθ ξυλεία πρζπει να λφνεται, να ελζγχεται
και να χωρίηεται κατά μζγεκοσ και κατθγορία.
Θ ξυλεία που ζχει εμποτιςτεί και είναι υγρι πρζπει να αποκθκεφεται ζτςι, ϊςτε να διευκολφνεται θ
ξιρανςι τθσ.
Συχόν χρθςιμοποιοφμενα καλφμματα δεν κα ζρχονται ςε επαφι με τα καλυπτόμενα ξφλα.
Επίπεδα φφλλα προϊόντων ξφλου κα αποκθκεφονται οριηόντια πάνω ςε ςτθρίγματα με τρόπο ϊςτε
να μθν παραμορφϊνονται, οφτε να καταςτρζφονται οι ακμζσ τουσ, προςτατευμζνα από τουσ ρφπουσ
του εργοταξίου. Κατά τθν μεταφορά τα φφλλα κα ςθκϊνονται χωρίσ να ςφρονται ι να τρίβονται
μεταξφ τουσ (κυρίωσ οι ακμζσ).
Ρροκαταςκευαςμζνα τμιματα κα μεταφζρονται κακζνα χωριςτά ι ςε δζματα κατάλλθλα
ςυςκευαςμζνα με μθχανικά μζςα από ςθμεία που ζχουν προβλεφκεί ειδικά για τον ςκοπό αυτό. Θα
αποκθκεφονται πάνω ςε ςτθρίγματα ςτα ςθμεία που κα ζχουν επίςθσ προβλεφκεί για τον ςκοπό
αυτό. Εφ' όςον απαιτείται κα αντιςτθρίηονται με προςωρινά μζςα. Κατεργαςμζνεσ επιφανείσ κα
προςτατεφονται από μθχανικζσ κακϊςεισ και τουσ ρφπουσ του εργοταξίου.
Ξφλα που κα παραμείνουν με τα νερά εμφανι κα προςτατεφονται από ρφπουσ που μποροφν να
επθρεάςουν τθν εμφάνιςθ τουσ.
Εργαςία
Γενικά
Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα ζχουν παραδοκεί όλοι οι ςχετικοί υπολογιςμοί και τα ςχζδια
γενικά και λεπτομερειϊν που απαιτοφνται για τον κακοριςμό των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των
καταςκευϊν με βάςθ τα φυςικά χαρακτθριςτικά των διατικζμενων ςτο εμπόριο ξφλων για όλα τα
φορτία του ζργου, ζτςι ϊςτε αυτζσ να είναι πλιρωσ κακοριςμζνεσ. Θ περιεχόμενθ υγραςία κάκε
ξφλινου ςτοιχείου πρζπει κατά τθν τοποκζτθςθ να είναι εκείνθ που προβλζπεται κατά το ςτάδιο
λειτουργίασ.
Αν οι καταςκευζσ είναι εντελϊσ νζεσ κα λθφκεί υπόψθ υγραςία 15% για τουσ υπολογιςμοφσ. Επίςθσ
κα προβλζπονται όλεσ οι απαραίτθτεσ διατάξεισ για τον φυςικό αεριςμό των καταςκευϊν.
Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι των ξφλινων καταςκευϊν. Εφ' όςον
χρθςιμοποιθκοφν τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ ςτο ζργο, κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ τα
καταςκευαςτικά ςχζδια και τα λοιπά χαρακτθριςτικά τουσ με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ
ανταπόκριςθ τουσ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου.
Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ειδικευμζνα και ζμπειρα ςυνεργεία που να διακζτουν όλο τον
απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθν επεξεργαςία των ξφλων. Γενικά οι ξφλινεσ
καταςκευζσ πρζπει να ςυντίκενται ςτα εργαςτιρια του καταςκευαςτι και να εκτελοφνται επί τόπου
μόνο οι εργαςίεσ για τθν ςτιριξθ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Θ τελικι επεξεργαςία ωσ προσ τθν
διαμόρφωςθ των άκρων (διάτρθςθ, ςφνδεςθ με τισ μεταλλικζσ προςαρμογζσ π.χ. δοκοκικεσ,
αντιανζμια κ.λ.π.), μπορεί να εκτελείται ςτο εργοτάξιο, εφ' όςον λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα
πρεπουςϊν ςυνκθκϊν προςταςίασ (πρόςλθψθ υγραςίασ, βιολογικισ μόλυνςθσ κακϊςεων κ.λ.π.). Θα
ακολουκθκοφν πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (διατομζσ, ξυλοςυνδζςεισ κ.λ.π.). Κατά τον χρόνο
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα ελζγχεται θ περιεχόμενθ ςτα ξφλα υγραςία. Αν παρατθρθκεί διαφορά
μεγαλφτερθ από 2 % κα ενθμερϊνεται ο επιβλζπων.
Πλα τα απαιτοφμενα για τισ καταςκευζσ ςτοιχεία και μετριςεισ πρζπει να παίρνονται επί τόπου, ζτςι
ϊςτε να επιτυγχάνεται ακρίβεια ςτισ ςτθρίξεισ και τισ ενϊςεισ και να αποφεφγονται παραμορφϊςεισ
και ανάπτυξθ μόνιμων τάςεων μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ ι μεταξφ αυτϊν και άλλων
καταςκευϊν.
Διαλογι
Τα ξφλα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ καταςκευζσ κα διαλεχτοφν ϊςτε να μθν είναι ςτρεβλά και να
μθν ζχουν ανϊμαλα νερά, αλλά να είναι ίςια ςε όλο το μικοσ τουσ και τα νερά να αποκλίνουν ζωσ

7% από τισ ακμζσ. Θ περιεχόμενθ υγραςία να μθν διαφζρει περιςςότερο από 2% από τθν υγραςία
που λιφκθκε υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ.
Κατεργαςία - Συνδζςεισ
Το γϊνιαςμα, το ξεχόντριςμα, το πλάνιςμα κλπ. κα γίνεται με τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε να
προκφπτουν ακριβϊσ οι διατομζσ που προβλζπονται ςτθν μελζτθ κακαρζσ και χωρίσ ελαττϊματα.
Οι ξυλοςυνδζςεισ κα καταςκευάηονται όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ.
Ππου δεν περιγράφονται κα καταςκευάηονται ζτςι, ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να ςυςφίγγονται από
τθν επίδραςθ των φορτίων, να μθν εξαρτϊνται αποκλειςτικά από τυχόν χρθςιμοποιοφμενθ κόλλα
και να εξαςφαλίηουν κινθτικότθτα όπου απαιτείται. Οι αρμοί ςε καταςκευζσ εκτεκειμζνεσ ςε
υγραςία κα αποκλείουν τυχόν ειςχϊρθςθ τθσ.
Συνδζςεισ
Τα ξφλα ςτα ςθμεία των ςυνδζςεων και των ςτθρίξεων δεν κα ζχουν κανζνα φυςικό ελάττωμα
(ρόηοι, ανϊμαλα νερά, ςχαςίματα). Τα ξφλα κα κόβονται κάκετα ςτισ επιφάνειεσ και οι τομζσ κα
είναι επίπεδεσ, ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να εφάπτονται μεταξφ τουσ. Οι οπζσ κα ανοίγονται με τισ
ςωςτζσ γωνίεσ ςε ςχζςθ με τισ επιφάνειεσ.
Συνδζςεισ που ςυςφίγγονται υπό τθν επίδραςθ των φορτίων κα ζχουν μεγζκθ τζτοια που να
αντζχουν τισ δθμιουργοφμενεσ τάςεισ.
Κατά μικοσ ςυνδζςεισ κα εκτελοφνται μόνον όπου προβλζπονται από τθν μελζτθ και ζχουν
υπολογιςτεί ότι αντζχουν. Γενικά κατά μικοσ ςυνδζςεισ κα επιδιϊκεται να γίνονται πάνω ςτα
ςτθρίγματα με αποδεκτό τρόπο.
Άςτοχα κοψίματα, χαράξεισ, οδοντϊςεισ ι αλλαγζσ του τρόπου ςφνδεςθσ των ξφλων χωρίσ ζλεγχο
και ζγκριςθ δεν είναι αποδεκτά.
Κάρφωμα, βίδωμα, κ.λ.π. κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν μελζτθ ς' ότι αφορά το είδοσ, τον αρικμό
και τθν κζςθ τουσ ςτον κόμβο. Συγκολλιςεισ επί τόπου δεν κα επιτρζπονται. Τα καρφιά που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν αρκετό μικοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν ςφνδεςθ και κα τοποκετοφνται
υπό γωνία ϊςτε να μθν χαλαρϊνει θ ςφνδεςθ από τα φορτία. Θ διάμετροσ κα είναι τζτοια που κα
εξαςφαλίηεται το ξφλο από ςχιςίματα (εάν απαιτείται το ξφλο κα διατρθκεί εκ των προτζρων). Οι
οπζσ δεν κα είναι μεγαλφτερεσ από τα . τθσ διαμζτρου και του μικουσ του καρφιοφ. Ατςαλόκαρφα
δεν επιτρζπονται.
Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ταιριάηουν ςτισ οπζσ των μεταλλικϊν ςτοιχείων π.χ.
δοκοκθκϊν. Θα ζχουν κατάλλθλθ διάμετρο και μικοσ και κα τοποκετοφνται κάκετα ςτισ επιφάνειεσ
που ςυνδζουν μεταξφ τουσ. Για τθν εξαςφάλιςθ των ξφλων από το ςκίςιμο κα διατρθκοφν πρϊτα
ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατό ςφικτό βίδωμα.
Θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι ίςθ με: α) τθν διάμετρο του ςϊματοσ τθσ βίδασ (αφαιρουμζνων των
ελικϊςεων:
α) και το βάκοσ ίςο με το ςυνολικό μικοσ τθσ βίδασ, β) τθν ςυνολικι διάμετρο τθσ βίδασ και το
βάκοσ κα είναι ίςο με το μικοσ τθσ ελίκωςθσ.
Θ ζμπθξθ τθσ βίδασ με κτυπιματα ςφυριοφ απαγορεφεται.
Τα μπουλόνια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν μικθ όπωσ κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ
παράγραφο των φερουςϊν μεταλλικϊν καταςκευϊν (βλ. ςχετικά). Σε περίπτωςθ που θ ξυλεία
περιζχει υγραςία λιγότερθ από 20% οι οπζσ των μπουλονιϊν κα είναι κατά 1 mm μεγαλφτερεσ των
διαμζτρων των μπουλονιϊν, ανεξαρτιτωσ υγραςίασ. Μεγάλεσ (3 φορζσ θ διάμετροσ τθσ βίδασ)
χονδρζσ (0,3 φορζσ θ διάμετροσ τθσ βίδασ) ροδζλεσ κα τοποκετοφνται ςτο κεφάλι και το παξιμάδι
τθσ βίδασ. Τα ξφλα κα τρυπϊνται και από τισ δφο πλευρζσ με τθν βοικεια μικρισ οπισ οδθγοφ, ϊςτε
γφρω από τισ οπζσ το ξφλο να είναι ακζραιο χωρίσ ελλείψεισ και οι ροδζλεσ να εφάπτονται ςε όλθ
τουσ τθν επιφάνεια.
Συγκολλιςεισ επιτρζπονται μόνον υπό ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ ςτο εργοςτάςιο.
Ροςοςτό τθσ περιεχόμενθσ ςτο ξφλο υγραςίασ κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ για
τθν ςυγκόλλθςθ των ξφλων. Εφ' όςον πρόκειται για ςυγκόλλθςθ των ςτοιχείων του ςυγκολλθτοφ
ξφλου κα τθρθκοφν αυςτθρά οι ςχετικοί κανονιςμοί. Θ κόλλα κα είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςτο
φπαικρο και κα ζχει αντοχι ςτθν φωτιά. Οι προσ ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ κα είναι φρεςκοκομμζνεσ,
κακαρζσ και επίπεδεσ, ϊςτε με ςφςφιγξθ να ζρχονται ςε πλιρθ επαφι μεταξφ τουσ και θ κόλλα να
διαποτίηει τισ επιφάνειεσ.
Λάμεσ ςφνδεςθσ - δοκοκικεσ κα ςυνδζονται κατ’ ελάχιςτο με τζςςερα καρφιά ι βίδεσ ςε κάκε
μζλοσ.

Το μικοσ τθσ λάμασ που ενςωματϊνεται ςτον τοίχο κα ζχει επαρκζσ μικοσ και κα είναι ςτραμμζνο
προσ τα κάτω ϊςτε να εξαςφαλίηεται ικανοποιθτικι ςυνεργαςία των ςτοιχείων Στθν απόλθξθ των
τοίχων λάμεσ και κικεσ κα αγκυρϊνονται ςε ενιςχυτικζσ ηϊνεσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα,
μεταλλικοφσ ι ξφλινουσ ςτρωτιρεσ καλά ενςωματωμζνουσ ςτουσ τοίχουσ με τηινζτια.
Οι προσ επαφι επιφάνειεσ κα εφάπτονται πλιρωσ χωρίσ καμπυλϊματα κετικά ι αρνθτικά. Στα κενά
μεταξφ τειχϊν και δοκϊν κα τοποκετοφνται παρεμβλιματα από ςφινεσ ι τάκουσ, ϊςτε να
περιορίηεται θ κινθτικότθτα και να ενιςχφεται θ ςφνδεςθ.
Αναρτιρεσ δοκϊν κα επιλζγονται ανάλογα με το μζγεκοσ και το φορτίο, οι επιφάνειεσ που
μεταφζρουν φορτία θ μια ςτθν άλλθ κα βρίςκονται ςε πλιρθ επαφι. Οπζσ ςτουσ αναρτιρεσ κα
ζχουν διανοιχτεί εκ των προτζρων. Είναι δυνατό ςτο ξφλο να δθμιουργθκοφν εγκοπζσ υποδοχισ των
αναρτιρων.
Ανζγερςθ - Τοποκζτθςθ
Κατά τθν τοποκζτθςθ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτακερά, ϊςτε να αντζχουν όλα τα φορτία.
Θα τοποκετοφνται όλα τα απαραίτθτα προςωρινά υποςτθρίγματα και αντθρίδεσ χωρίσ να
παραβλάπτονται οι υποςτθριηόμενεσ και οι παρακείμενεσ καταςκευζσ. Τα βφςματα κα
τοποκετοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ.
Ξφλα ι προϊόντα ξφλου δεν κα βιδϊνονται απ’ ευκείασ, αλλά κα τρυπϊνται προθγουμζνωσ. Πλα τα
εργαλεία κα χρθςιμοποιοφνται με προςοχι και δεν κα διευρφνονται οι οπζσ πζρα από το μζγεκοσ
των καρφιϊν ι των βιδϊν.
Δεν κα οριςτικοποιοφνται ςυνδζςεισ, ςτθρίξεισ κλπ. πριν ευκυγραμμιςτοφν, ηυγιςτοφν και
αλφαδιαςτοφν ςτισ κζςεισ τουσ όλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ, προςτατευτοφν τα αφανι τμιματα
με τθν κατάλλθλθ επιφανειακι επεξεργαςία και γίνει ζλεγχοσ από τον επιβλζποντα.
Ρροςταςία των ξφλων από βιολογικοφσ παράγοντεσ
Τα ξφλα των φερουςϊν καταςκευϊν κα προςτατεφονται από προςβολζσ εντόμων και φυτικϊν
παράςιτων με τθν περιςςότερο ενδεδειγμζνθ για κάκε περίπτωςθ μζκοδο. Θ επιλογι κα βαςιςκεί
ςτον βακμό τοξικότθτασ, τθν οςμι, τθν επίδραςθ ςτθν εμφάνιςθ του ξφλου και τθν ευχζρεια
εφαρμογισ τθσ μεκόδου ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ.
Γενικά κα ακολουκθκεί το BS 5268 ι αντίςτοιχων Ευρωπαϊκϊν ι Διεκνϊν
κανονιςμϊν.
Σε ό,τι αφορά επεξεργαςία με :
α) CCA (χρϊμιο, χαλκό, αρςενικό) κα ακολουκθκεί το BS 4072.
β) Βορικά διαλφματα ςφμφωνα με το πρότυπο 105 τθσ B.W.P.A. (British Wood Preservative
Association).
γ) Οργανικά διαλφματα ςε κενό ςφμφωνα με τα πρότυπα 112 ζωσ 116 τθσ B.W.P.A. Εφαρμογι
ςυντθρθτικϊν επί τόπου κα εκτελείται πάντοτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ τουσ.
Το πρϊτο (ι και δεφτερο) χζρι εμποτιςμοφ (ι και μυκθτοκτόνου) βερνικιοφ πρζπει να
περνιζται πριν τθν τοποκζτθςθ των μεταλλικϊν προςαρμογϊν και μετά τθν δια κοπισ
διαμόρφωςθ των ξφλων.
ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ
Βότςαλο ποταμίςιο
Το υλικό αυτό κα είναι ςφμφωνο με τον πίνακα 4 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008, κοκκϊδουσ
υλικοφ/ βότςαλου διαςτάςεων από 2 ζωσ 8 mm, μζγιςτθσ διάςταςθσ λίκων 8 mm, δίχωσ ςωματίδια
λάςπθσ και αργίλου. Tο μζγεκοσ των κόκκων προςδιορίηεται με δοκιμι κοςκινίςματοσ (όπωσ ςτο ΕΝ
933-1: Δοκιμζσ προςδιοριςμοφ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν αδρανϊν – Ρροςδιοριςμόσ τθσ
κοκκομετρίασ – Κοκκομετρικι ανάλυςθ με κοςκίνιςθ). H διάςτρωςθ κα γίνει ςε ςτρϊμα πάχουσ
300mm και 400 mm, ςτα ςθμεία ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ.

Στακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο
Το μίγμα καταςκευισ του δαπζδου προζρχεται από ανάμειξθ υλικοφ ποηολανικοφ πρόςμικτου, φυςικι

άμμο με κοκκομετρία 0,00/4,00-8,00 mm και κραυςτι άμμο με κοκκομετρία 0,00/4,00 mm.
Οι αναλογίεσ ανάμιξθσ των υλικϊν είναι:
α)φυςικι άμμοσ προσ κραυςτι άμμο 1:1 ςε μζρθ όγκου
β) ποηολανικό ςυνδετικό υλικό 120 kg/m3
γ) θ ποςότθτα του νεροφ είναι τόςθ, ϊςτε το μίγμα να αποκτιςει ςφςταςθ υγροφ χϊματοσ.
Θ ανάμιξθ γίνεται ςε κοινι μπετονιζρα, μζχρι να αποκτιςει το μίγμα τθν ςυνιςτϊμενθ ςφςταςθ.
Θ διάςτρωςθ του μίγματοσ, γίνεται επί υποβάςεωσ από κραυςτά υλικά και γεωχφάςματα.
Το μίγμα διαςτρϊνεται/ μοιράηεται προςεκτικά με ομαλι κατανομι του μίγματοσ ςε πάχοσ
μεγαλφτερο κατά 20 % για τθν παραλαβι τθσ κακίηθςθσ κατά τθν ςυμπφκνωςθ ςτθν επιφάνεια τθσ
υπόβαςθσ, επιπεδϊνεται και ςυμπιζηεται.
Θ ςυμπφκνωςθ γίνεται με ζνα πζραςμα (πάτθμα) χωρίσ δόνθςθ ακολουκεί ζνα διπλό πζραςμα (προσ
ςτισ δφο κατευκφνςεισ) με ςυμπίεςθ και δόνθςθ και τζλοσ γίνεται ζνα πζραςμα μόνο με ςυμπίεςθ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπίεςθσ, θ επιφάνεια του "ςτακεροποιθμζνο χϊματοσ" προςτατεφεται
με λεπτό φφλλο πολυαικυλενίου για 24-48 ϊρεσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου και θ απαιτοφμενθ εργαςία, για τθν πλιρθ
καταςκευι βατισ χωμάτινθσ επιφάνειασ, τελικοφ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10 cm, ςτισ κζςεισ του
ζργου που υποδεικνφονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ
προδιαγραφζσ εφαρμογισ των υλικϊν και τισ επί τόπου υποδείξεισ τθσ επιβλζψεωσ του ζργου.
Επζνδυςθ τοίχου με τοπικό λίκο
Επζνδυςθ τοίχου με λίκουσ από τοπικι μπεη πζτρα ακανόνιςτεσ ι ελαφρά ορκογωνιςμζνεσ, μζςου
πάχουσ 12 cm και επιφανείασ άνω των 0,10 m2, επί υποςτρϊματοσ από με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα
1:2 1/2 των 150 kg τςιμζντου και πάχουσ 3 cm, με αρμοφσ μζςου πάχουσ 3 cm αρμολογοφμενουσ με
τςιμεντοκονίαμα των 450 kg, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ.
Ξφλινθ περίφραξθ από ξυλεία πεφκθσ
Καταςκευι περίφραξθσ αποτελοφμενθσ από:
α) οριηόντιεσ ευκφγραμμεσ τάβλεσ από ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ
ςχεδίου, πλάτουσ 120 mm (plusmn;2 mm), πάχουσ 20 mm (plusmn;115mm) και μικουσ ελεφκερου,
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ
β) καδρόνια (ορκοςτάτεσ) από ςφνκετθ ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) απλοφ
ςχεδίου, τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 80 Χ 80 mm και φψουσ κυμαινόμενου, ςε διαςτιματα
ανά 60 ζωσ 90 εκ. ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι επεξεργαςμζνα
ϊςτε να αποκτιςουν λεία επιφάνεια χωρίσ ακίδεσ, οι ακμζσ τουσ κα είναι ελαφρϊσ
αποςτρογγυλευμζνεσ και λειαςμζνεσ και τα τελειϊματα τθσ περίφραξθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ
μελζτθσ.
Tα ξφλινα ςτοιχεία κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ωσ εξισ:
α) οι οριηόντιεσ τάβλεσ με τουσ ορκοςτάτεσ με κατάλλθλεσ ξφλινεσ γωνιζσ και διαμπερείσ καβίλιεσ Φ
10 mm και ξυλόκολλα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ
β) οι ορκοςτάτεσ κα ςτερεϊνονται επάνω ςτο περιμετρικό τοιχίο από ςκυρόδεμα, με κατάλλθλα
γαλβανιςμζνα ςτθρίγματα και ςτριφόνια.
Θ προετοιμαςία και βαφι με βερνίκι των ξφλινων ςτοιχείων κα γίνουν πριν τθν οριςτικι ςφνδεςθ των
ξφλινων ςτοιχείων μεταξφ τουσ ενϊ το τελευταίο χζρι κα γίνει μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ περίφραξθσ,
για τθν καλφτερθ προςταςία του ξφλου. Θ τοποκζτθςθ κα γίνει ςφμφωνα με τθ μελζτθ και ςε
ςυνεννόθςθ με θν επίβλεψθ.
Ξφλινθ πόρτα
Καταςκευι ξφλινθσ πόρτασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 από ξυλεία πεφκθσ.
Θ πόρτα κα αποτελείται από τετράξυλο (κάςςα) 80Χ80x80 mm, κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ
ευκφγραμμεσ τάβλεσ από ξυλεία πεφκθσ (ςουθδικι ξυλεία κατθγορίασ IV) πλάτουσ 120 mm
(plusmn;2 mm) και πάχουσ 12 mm (plusmn;1 mm) και ενιςχφςεισ (τραβζρςεσ οριηόντιεσ και
διαγϊνιεσ, με ενςωματωμζνεσ εγκοπζσ, τφπου Η (μονοφ ι διπλοφ) για τθν καλφτερθ ςφνδεςθ και
ςτερζωςθ των ξφλων).

Τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι επεξεργαςμζνα ϊςτε να αποκτιςουν λεία επιφάνεια χωρίσ ακίδεσ, οι
ακμζσ τουσ κα είναι ελαφρϊσ αποςτρογγυλευμζνεσ και λειαςμζνεσ και κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ
με διαμπερείσ ξφλινεσ καβίλιεσ ελάχιςτθσ διαμζτρου Φ 10 mm, ξυλόκολλα κατάλλθλθ για εξωτερικό
χϊρο και ξυλόβιδεσ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ).
Θ προετοιμαςία και βαφι με βερνίκι των ξφλινων ςτοιχείων κα γίνουν πριν τθν οριςτικι ςφνδεςθ των
ξφλινων τμθμάτων μεταξφ τουσ, ενϊ το τελευταίο χζρι κα γίνει μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ πόρτασ. Θ
πόρτα κα φζρει ςτακεροφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται : θ προμικεια όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν για τθν
καταςκευι τθσ πόρτασ, θ μεταφορά και τοποκζτθςι τθσ επί τόπου του ζργου, θ ςφνδεςθ και
ςτερζωςθ όλων των ξφλινων ςτοιχείων μεταξφ τουσ κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν
πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι και τοποκζτθςθ τθσ περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ
κλειδαριάσ και χειρολαβϊν.
Ρλθροφοριακι πινακίδα ειςόδου
Σφμφωνα με τθν απόφαςθ ΥΡ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 Τεφχοσ Βϋ): «Τροποποίθςθ και
ςυμπλιρωςθ τθσ 28492/2009 (Βϋ 931) απόφαςισ μασ περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν
χαρϊν των ΟΤΑ», άρκρο 1,παράγραφοσ 3β, θ παιδικι χαρά πρζπει να διακζτει Ρινακίδα ειςόδου θ
οποία φζρει το ςιμα πιςτοποίθςθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ και τισ εξισ
τουλάχιςτον πλθροφορίεσ:
- Τισ θλικιακζσ ομάδεσ παιδιϊν για τισ οποίεσ προορίηεται θ παιδικι χαρά
- Τθλζφωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ
- Τθλζφωνα επικοινωνίασ με τον ΟΤΑ
- Απαγόρευςθ ειςόδου για ηϊα ςυντροφιάσ, με εξαίρεςθ ςκφλουσ - ςυνοδοφσ ατόμων με αναπθρία
- Ρροτροπι για διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ
- Τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ
Θ Ρινακίδα ειςόδου κα είναι διαςτάςεων 0,60mx1,00m, από etalbond 3mm πάχουσ, με ψθφιακι
εκτφπωςθ μιασ όψθσ επί αυτοκόλλθτθσ μεμβράνθσ. Κάκε πινακίδα κα είναι επιςτρωμζνθ με
αυτοκόλλθτθ διαφανι προςτατευτικι μεμβράνθ (antigraffiti, τφπου 3M Protective Overlay Film), θ
οποία κα επιτρζπει τον κακαριςμό τθσ πινακίδασ από μαρκαδόρουσ, χρϊματα ςε ςπρζι κ.λ.π. με τθ
χριςθ κατάλλθλων διαλυτικϊν χωρίσ βλάβθ του υποςτρϊματοσ.
Τοποκζτθςθ πινακίδασ
Το πλαίςιο κα τοποκετθκεί πάνω ςτθν ξφλινθ περίφραξθ και κα ςτθριχκεί με διαμπερείσ καβίλιεσ Φ
10 mm και ξυλόκολλα πάνω ςτουσ κάκετουσ ξφλινουσ ορκοςτάτεσ.
Το ςθμείο τοποκζτθςθσ κα είναι δίπλα ςτθν είςοδο τθσ κάκε παιδικισ χαράσ, κα γίνει μετά από
ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτόσ ο
παραπάνω τρόποσ ςτιριξθσ, θ πινακίδα κα τοποκετθκεί όπωσ και όπου υποδείξει θ Υπθρεςία.
Β.2 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
Πλα τα όργανα παιχνιδιοφ και οι αντίςτοιχεσ επιφάνειεσ πτϊςθσ ςτισ οποίεσ κα τοποκετθκοφν, που
περιγράφονται ςτθ μελζτθ, κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και κάκε άλλο μεταγενζςτερο
των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμο με αυτά), όπωσ ορίηεται ςτθν με αρ.
28492/11-5-2009 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί κακοριςμοφ των
προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθν λειτουργία των παιδικϊν
χαρϊν των Διμων.

Μονάδα κοφνιασ δφο κζςεων από ξφλο (νιπια)

Θ κοφνια κα είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο και κα διακζτει δυο κακίςματα νθπίων.

Μονάδα κοφνιασ δφο κζςεων από ξφλο (παιδιά)
Θ κοφνια κα είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο και κα διακζτει δυο κακίςματα παιδιϊν.

Σφνκετο παιχνίδι με εξζδρα ςκάλα και τςουρλικρα
Το ςφνκετο παιχνίδι κα διακζτει ςκάλα, τςουρλικρα και αναρρίχθςθ.
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