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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαδικασία για την αντιστοίχηση του κάθε άρθρου του τιµολογίου της µελέτης µε 

συγκεκριµένη τεχνική προδιαγραφή έγινε σε τρία στάδια: 

 

Α. Αρχικά εντοπίστηκαν τα άρθρα, των οποίων οι εργασίες αντιστοιχούν ευθέως µε κάποια 

από τις εγκεκριµένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Π.χ. η εργασία του άρθρου µε 

Α.Τ. Ε3  «Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες Καβάλας», αντιστοιχεί στην ΕΤΕΠ 

03-07-03-00 «Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους».  

Κάποιες ΕΤΕΠ αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα άρθρα, εφόσον πρόκειται για συναφείς 

εργασίες. Π.χ. οι ΕΤΕΠ για τα άρθρα των οπλισµένων σκυροδεµάτων, περιγράφουν και τα 

άρθρα των σεναζ της τοιχοποιίας, αφού αυτά κατασκευάζονται µε οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Κάποια άρθρα που περιλαµβάνουν σύνθετες εργασίες αντιστοιχούν σε περισσότερες από 

µια ΕΤΕΠ. Π.χ. οι εργασίες του άρθρου µε Α.Τ. Α-4 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών µε µηχανικά µέσα» αντιστοιχεί στις ΕΤΕΠ 02-01-01-00 «Καθαρισµός, εκχέρσωση 

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών» και ΕΤΕΠ 02-05-00-00 «∆ιαχείριση 

υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων» αφού και οι δύο αυτές ΕΤΕΠ 

περιγράφουν την εργασία φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών. 

 

Β. Στη συνέχεια για τα άρθρα που δεν περιγράφονται ευθέως στο θέµα κάποιας ΕΤΕΠ, έγινε 

έρευνα στο κείµενο των ΕΤΕΠ όπου περιγράφονται επιµέρους εργασίες και έτσι έγινε η 

αντιστοίχιση. Π.χ η εργασία του άρθρου µε Α.Τ. Γ1 «Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς)» 

αντιστοιχήθηκε µε την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 «εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα, καθώς στις 

παραγράφους 4.4, 4.6, 5.1, 5.7.1, 5.7.6 αυτής περιλαµβάνονται αναφορές και περιγραφές 

της εργασίας τοποθέτησης καπλαµά.  

 

Γ. Για τα άρθρα των οποίων οι εργασίες δεν αντιστοιχούν στο θέµα κάποιας ΕΤΕΠ, ή δεν 

περιγράφονται σε κάποια επιµέρους παράγραφο στο κείµενο των ΕΤΕΠ, συντάχθηκαν νέες 

τεχνικές περιγραφές που στον «Πίνακα Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ» που ακολουθεί αναγράφονται 

ως Τ.Π.1, 2, 3… 

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές, αντλήθηκαν από προδιαγραφές 

που παρείχαν εξειδικευµένοι κατασκευαστές και προµηθευτές.  

Οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον πίνακα, παραθέτονται αναλυτικά στην απόφαση: 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 221/Β/2012) που είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο www.et.gr 

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν εξ αρχής παραθέτονται αµέσως µετά τον 

πίνακα, στο κεφάλαιο 3 της παρούσας.  
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ 

Κωδικός Άρθρου  A.T.  Τίτλος Αρθρου  "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
" ΚΩ∆. ΕΤΕΠ  

Αρθρα Μελέτης     
ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

  

ΟΙΚ 20.03 Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  

ΟΙΚ 20.03.01 Α-1.1 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα 
χρήσης εκρηκτικών υλών 02-03-00-00 

ΟΙΚ  20.10 Α-2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 
ΟΙΚ  20.20 Α-3 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 05-03-03-00 

ΟΙΚ 20.30 Α-4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα   02-01-01-00 
  02-05-00-00 

ΟΙΚ  10.07 Α-5 Μεταφορές µε αυτοκίνητο   
ΟΙΚ  10.07.02 Α-5.1 διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας 02-07-05-0 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Α-6 Καθαρή µεταφορά θραυστου υλικου λατοµειου από αποσταση 12km.  
Ο∆Ο Α-25 Α-7 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 02-07-05-00 
ΟΜΑ∆Α  Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   

ΟΙΚ 32.01 Β-1 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

ΟΙΚ  32.01.04 Β-1.1 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

01-01-01-00 01-
01-02-00 01-01-
03-00 01-01-04-
00 01-01-05-00 

01-01-07-00 

ΟΙΚ  32.01.05 Β-1.2 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

01-01-01-00 01-
01-02-00 01-01-
03-00 01-01-04-
00 01-01-05-00 

01-01-07-00 
 Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Β-2.1 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Β-2.2 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

 Β-3 Σκυροδέµατα µικρών έργων  

ΟΙΚ 32.05.03 Β-3.1 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Β-3.2 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

ΟΙΚ 38.03 Β-4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 
ΟΙΚ 38.20 Β-5 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος  
ΟΙΚ 38.20.02 Β-5.1 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) 01-02-01-00 
ΟΙΚ 38.20.03 Β-5.2 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 01-02-01-00 
ΟΙΚ 38.45 Β-6 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 01-04-00-00 
   
   
ΟΜΑ∆Α  Γ:  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   

ΟΙΚ 43.56 Γ-1 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) 03-09-01-00 
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ΟΙΚ 46.10 Γ-2 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm 

 

ΟΙΚ 46.10.02 Γ-2.1 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 03-02-02-00 
ΟΙΚ 46.10.04 Γ-2.2 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 03-02-02-00 
ΟΙΚ 49.01 Γ-3 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα  

ΟΙΚ 49.01.01 Γ-3.1 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

ΟΙΚ 49.01.02 Γ-3.2 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00 
 01-01-07-00 

 Γ-4 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών 03-02-01-00 
ΟΙΚ 71.01.03 Γ-4.1 Αρµολογήµατα όψεων ηµιξέστων ή ξεστών λιθοδοµών 03-02-01-00 
ΟΙΚ 71.21 Γ-5 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 03-03-01-00 
ΟΙΚ 71.85 Γ-6 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα 03-03-01-00 

ΟΙΚ 72.47 Γ-7 Αρµοκάλυπτρα 08-05-02-01 
03-04-05-00 

ΟΙΚ 72.47.02 Γ-7.1 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm  08-05-02-01 
03-04-05-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Γ-8 Επιστέγαση µε καλαµωτή Τ.Π.1 
    
ΟΜΑ∆Α  Ε:  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ   

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-1 Γαρµπιλόδεµα παχους 7cm των 350 kg τσιµέντου 01-01-01-00 

ΟΙΚ 35.02 Ε-2 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση 
δωµάτων. 

03-06-01-02 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-3 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες Καβάλας 03-07-03-00 
ΟΙΚ 73.33 Ε-4 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 03-07-02-00 
ΟΙΚ 73.33.01 Ε-4.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 03-07-02-00 
ΟΙΚ 73.33.03 Ε-4.2 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 03-07-02-00 
ΟΙΚ 73.34 Ε-5 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1 03-07-02-00 
ΟΙΚ 73.34.01 Ε-5.1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 03-07-02-00 
ΟΙΚ 73.35 Ε-6 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 03-07-02-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-7 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας µε προσθηκη ενισχυτικού πρόσφυσης 03-07-03-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-8 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού: Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 5 cm Τ.Π.2 
ΟΙΚ 73.75 Ε-9 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια 03-07-02-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-10 Εγχάρακτη αντιολισθητική λωρίδα µαρµάρινων βαθµίδων 03-07-03-00 

ΟΙΚ 73.92 Ε-11 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα 
ελαχίστου πάχους 8 cm 

Τ.Π.3 

ΟΙΚ 73.96 Ε-12 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 03-07-06-02 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-13 Επιστρώσεις από συνθετική ξυλεία Laminate Τ.Π.4 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-14 Σοβατεπιά Laminate πλάτους 5 έως 8 cm Τ.Π.4 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-15 Επιστρώσεις µε συνθετικο χλοοταπητα Τ.Π.5 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-16 Επιστρώσεις µε δαπεδο TARTAN Τ.Π.6 
ΟΙΚ 74.30 Ε-17 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 03-07-03-00 

ΟΙΚ 74.30.10 Ε-17.1 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 03-07-03-00 

ΟΙΚ 75.11 Ε-18 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο 03-07-03-00 
ΟΙΚ 75.11.02 Ε-18.1 Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 03-07-03-00 
ΟΙΚ 75.31 Ε-19 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 03-07-03-00 

ΟΙΚ 75.31.02 Ε-19.1 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 2 
cm 03-07-03-00 

ΟΙΚ 75.36 Ε-20 Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m 03-07-03-00 
ΟΙΚ 75.36.01 Ε-20.1 Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm 03-07-03-00 
ΟΙΚ 75.41 Ε-21 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό 03-07-03-00 

ΟΙΚ 75.41.01 Ε-21.1 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/µετώπων) 

03-07-03-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-22 Επενδύσεις βαθµίδων µε χονδροπλακες  πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/µετώπων) 03-07-03-00 

ΟΙΚ 77.10 Ε-23 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 03-10-01-00 

ΟΙΚ 77.16 Ε-24 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 03-10-05-00 
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ΟΙΚ 77.71 Ε-25 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών 

03-10-05-00 

ΟΙΚ 77.71.03 Ε-25.1 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο 
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 03-10-05-00 

ΟΙΚ 77.80 Ε-26 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 03-10-02-00 

ΟΙΚ 77.80.02 Ε-26.1 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. 

03-10-02-00 

ΟΙΚ 77.102 Ε-27 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή 
γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως νερού 03-10-02-00 

Ο∆Ο Ε-17.1 Ε-28 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 05-04-02-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-29 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες διατρητες 03-07-10-01 
ΟΙΚ 78.95 Ε-30 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων Τ.Π.7 

ΟΙΚ 79.02 Ε-31 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό 
γαλάκτωµα 03-06-01-01 

ΟΙΚ 79.11 Ε-32 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες 03-06-01-01 

ΟΙΚ 79.11.01 Ε-32.1 Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη 
ορυκτών ψηφίδων 03-06-01-01 

ΟΙΚ 79.12 Ε-33 Επιστρώσεις  µε συνθετικές µεµβράνες  
ΟΙΚ 79.12.01 Ε-33.1 Μεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) 03-06-01-02 
ΟΙΚ 79.16 Ε-34 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά  
ΟΙΚ 79.16.01 Ε-34.1 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 03-06-01-02 

ΟΙΚ 79.19 Ε-35 Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και 
επικολληµένο γεωύφασµα 

Τ.Π.8 

ΟΙΚ 79.21 Ε-36 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 01-01-01-00 

ΟΙΚ 79.34 Ε-37 Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith 03-06-02-02 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-38 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη παχους 8εκ. 03-06-02-02 

ΟΙΚ 79.48 Ε-39 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm 03-06-02-02 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-40 Επιστρώσεις µε βότσαλο Τ.Π.9 
    
ΟΜΑ∆Α  ΣΤ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ Ή  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   

ΟΙΚ 54.20 ΣΤ-1 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη  

ΟΙΚ 54.20.01 ΣΤ-1.1 Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm 03-08-01-00 

ΟΙΚ 54.38 ΣΤ-2 Υαλόθυρα δροµική ξύλινη  
ΟΙΚ 54.38.02 ΣΤ-2.1 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 03-08-01-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-3 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
και επενδυση µελαµινης 03-08-01-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 
και επενδυση µελαµινης 

03-08-01-00 

ΟΙΚ 54.51 ΣΤ-5 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές 03-08-01-00 
ΟΙΚ 54.80 ΣΤ-6 Πέργκολες και περεµφερή  
ΟΙΚ 54.80.02 ΣΤ-6.1 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός Τ.Π.10 
ΟΙΚ 54.90 ΣΤ-7 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων  
ΟΙΚ 54.90.01 ΣΤ-7.1 ∆ροµικών τοίχων 03-08-01-00 
ΟΙΚ 54.90.02 ΣΤ-7.2 Μπατικών τοίχων 03-08-01-00 
ΟΙΚ 55.21 ΣΤ-8 Κιγκλιδώµατα εξωστών Τ.Π.11 
ΟΙΚ 55.31 ΣΤ-9 Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm  
ΟΙΚ 55.31.01 ΣΤ-9.1 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας Τ.Π.11 
ΟΙΚ 56.11 ΣΤ-10 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 03-09-01-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-11 Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα Τ.Π.12 
ΟΙΚ 56.16 ΣΤ-12 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 03-09-01-00 
ΟΙΚ 56.24 ΣΤ-13 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα 03-09-01-00 
ΟΙΚ 62.60 ΣΤ-14 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες  

ΟΙΚ 62.60.02 ΣΤ-14.1 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min 03-08-02-00 

ΟΙΚ 62.61 ΣΤ-15 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες  

ΟΙΚ 62.61.05 ΣΤ-15.1 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 03-08-02-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-16 Συστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης 
πόρτας 

03-08-02-00 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-17 Συστηµα ηλεκτρουδραυλικου µηχανισµου επαναφορας µονόφυλλης 
πόρτας 03-08-02-00 
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ΟΙΚ 65.32 ΣΤ-18 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου Τ.Π.13 
Υ∆Ρ 11.12 ΣΤ-19 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 05-05-06-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-20 Περίφραξη εξωτερικού γηπέδου ποδοσφάιρου Τ.Π.14 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-21 Ξύλινη σκηνή σε ξύλινο σκελετό Τ.Π.10 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-22 Αυλόπορτες ξυλινες καρφωτές 03-08-01-00 
ΟΙΚ 64.29 ΣΤ-23 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Τ.Π.15 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-24 Γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων από   γαλβανισµενο χάλυβα Τ.Π.3 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-25 Ενδοδαπέδιο κανάλι σωληνώσεων Τ.Π.16 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-26 Επικαλυψη ενδοδαπεδιων καναλιων µε κοντραπλακε 03-07-01-02 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-27 Μεταλλική ανεµόσκαλα Τ.Π.17 
ΟΜΑ∆Α  Ζ:  ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ   

ΟΙΚ 75.80 Ζ-1 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Τ.Π.18 

ΟΙΚ 76.27 Ζ-2 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες  

ΟΙΚ 76.27.02 Ζ-2.1 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 03-08-07-02 

 Ζ-3 Πινακιδες Ρυθµιστικες Και Ενδειξης Επικινδυνων Θεσεων 05-04-06-00 
ΟΙΚ Ο∆Ο Ε-9.4 Ζ-3.1 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 05-04-06-00 
 Ζ-4 Στύλοι πινακίδων 05-04-07-00 
Ο∆Ο Ε-10.2 Ζ-4.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 05-04-07-00 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-5 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόµενου συγκροτήµατος Volley Τ.Π.19 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-6 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση αναδιπλούµενης µπασκέτας από 
PLEXIGLASS 

Τ.Π.20 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-7 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου 
Basket και µπασκέτας από PLEXIGLASS 

Τ.Π.21 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-8 Ιστός σηµαίας εγκατεστηµένος Τ.Π.22 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-9 Προστατευτικό κάλυµα κλιµατιστικών µονάδων δαπέδου από φύλλα 
αλουµινιου. 

Τ.Π.23 

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-10 Μεταλλική κατασκευή προστασίας ΗΜ εγκαταστάσεων δώµατος Τ.Π.24 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-11 Επένδυση κατακόρυφων σωλήνων µε γυψοσανίδα ανθυγρή Τ.Π.25 
    
ΟΜΑ∆Α  Η:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  
 

ΠΡΣ Α10 Η-1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε 
µηχανικά µέσα 02-04-00-00 

ΠΡΣ Η1 Η-2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η1.1 Η-2.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η1.1.3 Η-2.1.1 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η1.1.4 Η-2.1.2 Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η1.4 Η-3 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.4 Η-4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.4.3 Η-4.1 Φ 1 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.9 Η-5 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.9.3 Η-5.1 Φ 1 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.10 Η-6 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η4.10.2 Η-6.1 Φ 1 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η5.1 Η-7 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η5.1.3 Η-7.1 Φ 1'' 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η5.13 Η-8 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η8  ∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η8.1 Η-9 Σταλάκτες 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η8.1.2 Η-9.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος 10-08-01-00 
ΠΡΣ H9  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 10-08-01-00 
ΠΡΣ H9.1 Η-10 Ηλεκτροβάνες 10-08-01-00 
ΠΡΣ H9.1.1 Η-10.1 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές 10-08-01-00 
ΠΡΣ H9.1.1.1 Η-10.1.1 Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1'' 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η9.1.4 Η-11 Πηνία ηλεκτροβανών - 
ΠΡΣ Η9.1.4.2 Η-11.1 Συγκράτησης (latching) - 
ΠΡΣ Η.9.2.3 Η-12 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η.9.2.3.1 Η-12.1 Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 1 10-08-01-00 
ΠΡΣ Η.9.2.13 Η-13 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών - 
ΠΡΣ Η.9.2.13.4 Η-13.1 50Χ60 cm,  6 ηλεκτροβανών - 
ΠΡΣ ∆1 Η-14 ∆ένδρα 10-09-01-00 
ΠΡΣ ∆1.4 Η-14.1 ∆ένδρα κατηγορίας ∆4 10-09-01-00 
ΠΡΣ Ε4 Η-15 Ανοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος 10-05-01-00 
ΠΡΣ Ε4.3 Η-15.1 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m 10-05-01-00 
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ΠΡΣ Ε9 Η-16 Φύτευση φυτών 10-05-01-00 
ΠΡΣ Ε9.5 Η-16.1 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 10-05-01-00 
ΠΡΣ Ε11 Η-17 Υποστύλωση δένδρων 10-05-09-00 
ΠΡΣ Ε11.1 Η-17.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 10-05-09-00 
ΠΡΣ Ε11.1.1 Η-17.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 10-05-09-00 
ΠΡΣ ΣΤ1 Η-18.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 10-06-01-00 
ΠΡΣ ΣΤ1.3 Η-18.1.1 ∆ιαµέτρου έως 0,40 m 10-06-01-00 
ΠΡΣ ΣΤ2.1 Η-19.1 Αρδευση φυτών 10-06-01-00 

ΠΡΣ ΣΤ 2.1.5 Η-19.1.1 Αρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, 
αυτοµατοποιηµένο 10-06-01-00 

ΠΡΣ ΣΤ3 Η-20 Λιπάνσεις 10-06-03-00 
ΠΡΣ ΣΤ 3.2 Η-20.1 Λιπανση φυτων µε λιπαντηρες 10-06-03-00 
ΠΡΣ ΣΤ5 Η-21 Φυτοπροστασία 10-06-05-00 
ΠΡΣ ΣΤ5.1 Η-21.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m 10-06-05-00 
ΠΡΣ ΣΤ6.3 Η-22 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 10-06-06-00 

ΠΡΣ ΣΤ 6.3.1 Η-22.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 
σε µη φυτευµένους χώρους 

10-06-06-00 
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3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Π.) 
 
 

 

 
Επιστέγαση εξωτερικής πέργκολας από σκυρόδεµα, µε πλέγµα καλαµωτής. 
Τα καλάµια θα είναι ελληνικής προέλευσης, Α’ ποιότητας, ολόκληρα, χωρίς σκισίµατα, 
διατοµής 22χιλ. κατ’ ελάχιστο, χρώµατος φυσικού. 
Η συγκοµιδή των καλαµιών γίνεται βάσει προδιαγραφών και η αποξήρανση τους µε φυσικές 
µεθόδους. Πριν την πλέξη τους θα έχουν υποστεί απεντόµωση. H σύνδεση τους θα γίνει µε 
σύρµα γαλβανιζέ, ή πλαστικοποιηµένο. H συντήρησή τους συνιστάται να γίνεται µε βερνίκι 
εµποτισµού υδατοδυαλυτό (οικολογικό). 
Το πλέγµα θα έχει τη µορφή ρολού πλάτους 1,5 µ. ώστε να καλύπτει τα κενά της πέργκολας 
από σκυρόδεµα πλάτους 1,3µ. και να αλληλοκαλύπτεται από τα όµορα ρολά. Το κάθε 
πλέγµα θα καρφώνεται σε δοκίδες εµποτισµένης σουηδικής ξυλείας που πακτώνεται µε 
εκτονούµενα βύσµατα στο άνω τµήµα των δοκών της πέργκολας. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 
κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

ΤΠ01. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΩΤΗ  
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Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 
 
 

 
 

 

 
Επάνω σε πλάκα σκυροδέµατος, θα επιστρωθεί γαρµπιλοµωσαικο 5εκ.  
Πριν από κάθε άλλη εργασία το δάπεδο πρέπει να καθαριστεί και να πλυθεί επιµελώς. 
 
Τρόπος εφαρµογής : Ετοιµάζεται µίγµα τσιµέντου σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-01-01-
01-00 και θραυστών αδρανών, διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. το οποίο διαστρώνεται πάνω 
στο δάπεδο µε απλή διαβροχή µε τη βοήθεια µυστριού και πήχη. Ακολουθεί αµέσως 
κυλίνδρωση του στρώµατος προς όλες τις διευθύνσεις. 
Το δάπεδο πρέπει να είναι λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα 
οικοδοµικών υλικών, τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.  
Η τελική επιφάνεια του γαρµπιλοµωσαικου δουλεύεται µε ειδική µηχανή λείανσης 
(«ελικόπτερο»). 
  
Πριν την εφαρµογή οποιασδήποτε τελικής επικάλυψης θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο 
υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη 
µεγέθους 4,0%. Η υγρασία µετριέται µε ειδικό υγρόµετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 χιλ. 
 
 Παρατηρήσεις: 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό. 
• Ο κατασκευαστής πρέπει να συµβουλευθεί και να τηρήσει τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα  
υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 

ΤΠ02. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟ 
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αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας.  
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 

 
 
 
 
 
 

Τρόπος εφαρµογής: Επάνω στην πλάκα του σκυροδέµατος, θα επιστρωθεί επιπεδωτική 
τσιµεντοκονία πάχους τουλάχιστον 3 cm, σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-01-01-02-00, 
πριν από την οποία πρέπει να προηγηθεί µία συγκολλητική στρώση µε οικοδοµική ρητίνη, 
για καλύτερη πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο υφιστάµενο σκυρόδεµα. 
Για την επίπαση του δαπέδου θα χρησιµοποιοηθεί έτοιµο τσιµεντοειδές κονίαµα µε 
κορούνδιο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσµικτα για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των 
νέων βιοµηχανικών, ώστε να προκύψει δάπεδο τύπου CT-C80-F10-AR1 σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 13813. 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τελικής επιφανείας θα είναι: 
Φαινόµενο βάρος ξηρού κονιάµατος: 1,71 ± 0,20 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 88,00 ± 5,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάµψη: 11,00 ± 1,00 N/mm2 
Αντοχή σε τριβή: ΑR1 
 

Το υλικό εφαρµόζεται ξηρό, µε επίπαση επάνω στο φρέσκο σκυρόδεµα ή την τσιµεντοκονία 
και µόλις αυτά αρχίσουν να πήζουν. Εάν χρειάζεται, η επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος ή 
της τσιµεντοκονίας διαβρέχεται µετά την επίπαση. Κατόπιν το υλικό δουλεύεται µε ειδική 
µηχανή λείανσης («ελικόπτερο»). 

 
Όπου υπάρχουνε σκάλες τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένες ισοσκελείς γωνίες 
διατοµής L ποιότητας ST 37-2 κατά DIN 17100 / 1028-94 διαστάσεων 30/30/4 χιλ. για την 
προστασία των ακµών των βαθµίδων που επιστρώνονται µε βιοµηχανικό δάπεδο. Τα 
τεµάχια στερεώνονται µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία στις βαθµίδες από 
σκυρόδεµα. 

 
Παρατηρήσεις: 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC. 

ΤΠ3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
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• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται 
ως ερεθιστικό. 
• Ο κατασκευαστής πρέπει να συµβουλευθεί κσι να τηρήσει τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία  
Στην τιµή πειρλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασίες στερέωσης και 
ενσωµάτωσης µε την επίστρωση του βιοµηχανικού δαπέδου. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
 - Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – 

Test  method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές 
ιδιότητες. ∆οκιµή  αντοχής σε διάτρηση. 

 - Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks 

 - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
 - Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -

-  Κράνη προστασίας. 
 - Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
 Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 

για  επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004). 

γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 
 

 
 

ΤΠ4. ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ LAMINATE 
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TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τα πάνελ από laminate πρέπει να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή. 
Ειδικότερα πρέπει: 

- να ενδείκνυται για καρέκλες ή πολυθρόνες µε ροδάκια (EN 425, ροδάκια τύπου W),  

- να είναι ανθεκτικά σε παπούτσια µε τακούνι (EN 433) 

- να παρουσιάζουν αντοχή κατά των γδαρσιµάτων (EN 438) 

- ναι είναι σχεδόν άφλεκτα και βραδύκαυστα (τάξη εφεκτικότητας Β1, EN 438) 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα για βαριά επαγγελµατική χρήση µε τα εξής 
χαρακτηριστικά, που θα πιστοποιούνται από αναγνωρισµένο ινστιτούτο: 

- Επίπεδο χρήσης: 23/33 

- Τάξη φθοράς: AC5 

- Τάξη πρόσφυσης: IC3 

- Falling Ball Test: >= 1600 mm 

- Impact Test: 15 - 19 N 

- Αντοχή σε γδαρσίµατα: Επίπεδο 5 (EN 438-2) 

- Ηχοµόνωση µε Silent®: -18 dB  

Πριν και κατά την τοποθέτηση, κάθε πάνελ θα πρέπει να εξετάζεται για µηχανικές βλάβες και 
διαφορά στον χρωµατισµό. Εάν κάποιο πάνελ έχει κάποια βλάβη και τοποθετηθεί το 
δικαίωµα της εγγύησης χάνεται. Τα πάνελ που παρουσιάζουν βλάβη ή αλλοιώσεις 
αντικαθίστανται. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: 
- σφυρί µαραγκού  
- ξύλινο σφυρί  
- ξύλινος κύβος 
- λοστός 
- σφήνες 
- πριόνι 
- µολύβι 
-ορθογώνιο 
- µέτρο   
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
1. Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει τα πάνελ να αποθηκεύονται για τουλάχιστον 48 ώρες στο 
χώρο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Η ενδεδειγµένη θερµοκρασία είναι 18-22ο C και η 
υγρασία στα 70%. 
2. Το δάπεδο που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι επίπεδο, στεγνό, καθαρό και σταθερό 
δάπεδο. Ανωµαλίες του δαπέδου µεγαλύτερες των 3 χιλιοστών πρέπει να εξοµαλύνονται. 
3. Πάνω στο τελικό δάπεδο, τοποθετείται αδιάβροχο υπόστρωµα πολυαιθυλενίου πάχους 
0,2 χιλ και στη συνέχεια αφρώδες ηχοαπορροφητικό υπόστρωµα πάχους 3χιλ . 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
1. Τα πάνελ τοποθετούνται «κολυµβητά» και για αυτό το λόγο δεν απαιτείται κόλληση, 

κάρφωµα ή στερέωµα µε κάποιον άλλο τρόπο στο δάπεδο. 
2. Η πρώτη σειρά πάνελ τοποθετείται µε το γλωσσίδιο να κοιτάζει προς τον τοίχο. Πάντοτε 

πρέπει να αφήνεται ένα περιθώριο διαστολής περίπου 8-10 mm µεταξύ των πάνελ και 
των σταθερών στοιχείων (κολώνες, πόρτες, σωληνώσεις τοίχεια, κτλ.). Χρησιµοποιούµε 
σφήνες για να κρατήσουµε το περιθώριο διαστολής. 
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3. Κατά την τοποθέτηση της επόµενης σειράς, πρώτα ενώνονται τις µακριές άκρες 
σχηµατίζοντας µια γωνία σε 20-30 µοίρες και έπειτα χαµηλώνονται µέχρι να 
οριζοντιωθούν. Στη συνέχεια ενώνονται οι κοντές άκρες προσεχτικά µε χρήση σφυρού 
και ξύλινου κύβου. 

4. Τα πάνελ της επόµενης σειράς τοποθετούνται έχοντας το σηµείο ένωσης τουλάχιστον 40 
εκατοστά από το σηµείο ένωσης της προηγούµενης σειράς. Το τελευταίο κοµµένο 
κοµµάτι πάνελ της προηγούµενης σειράς γίνεται το πρώτο κοµµάτι που τοποθετείται 
στην επόµενη σειρά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη τοποθέτηση των 
πάνελ από πλευράς αντοχής και αισθητικής.  

5. Για την ένωση του τελευταίου τελευταίο πάνελ της σειράς, πάντα χρησιµοποιείται ο 
λοστός ως υποβοήθηµα. 

6. Για την τοποθέτηση της τελευταίας σειράς πάνελ, πρέπει να µετρηθεί το ακριβές φάρδος, 
ώστε να αφεθεί το απαιτούµενο περιθώριο διαστολής. Εφόσον απαιτηθεί το πάνελ 
κόβεται µε το πριόνι.  

7. Τελειώνοντας την τοποθέτηση και του τελευταίου πάνελ το πάτωµα µπορεί πλέον να 
πατηθεί.  

8. Βγαίνουν οι σφήνες και τοποθετείται το σοβατεπί που καλύπτει τους αρµούς.  
9. ΠΡΟΣΟΧΗ το σοβατεπί ενώνεται µόνο µε τον τοίχο. 
10. Όταν το δωµάτιο είναι µακρύτερο των 8 µέτρων ή φαρδύτερο των 6 µέτρων, τότε θα 

πρέπει να δηµιουργηθεί περιθώριο διαστολής των 2-3 εκατοστών σε φάρδος, σε 
συµµετρικά διαστήµατα στο δάπεδο.  

 
Κατά την τοποθέτηση τα πάνελ που χρησιµοποιούµε πρέπει να προστατεύονται από άµµο 
και άλλα στοιχεία που µπορεί να τα χαράξουν. 
Σκόνη και άλλες ακαθαρσίες µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν χρησιµοποιώντας ένα 
νοτισµένο πανί (µε νερό). Τα πάνελ δεν πρέπει να πλένονται ή να σφουγγαρίζονται µε νερό.  
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα 
σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς 
τις προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άµεσο αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς 
καµία αποζηµίωση του αναδόχου. 

 
Ποιότητα και έλεγχοι υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε είδους εργασία πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, πριν δε την ενσωµάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµές των υλικών, εφ' όσον το διατάξει η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση 
της, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά και 
πορίσµατα. 
Κάθε υλικό που δεν κρίνεται από την Υπηρεσία ή το Εργαστήριο δόκιµο, θα αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου τόσο για την προµήθεια του, όσο 
και για την προσκόµιση και αποµάκρυνση του από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγξει και επί τόπου του έργου την ποιότητα αλλά και την σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωµένος να 
αποκαλύψει τα καλυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών. 
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Η προσωρινή αποδοχή των υλικών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων 
του έργου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν δόκιµα υλικά. 

 
Κανονισµοί ασφαλείας. 
Στην κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν µε µεγάλη σχολαστικότητα οι σχετικές 
προδιαγραφές και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
 
Φροντίδα υλικών. 
Πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τα υλικά πρέπει να διατηρούνται 
καθαρα και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πρόκληση ζηµιών στο 
δοµικό µέρος ή στο χρώµα. Όλες οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες των χρωµατισµών θα 
αποκαθίστανται. Η πρόκληση ζηµιών και φθορών στα τεµάχια θα είναι λόγος απόρριψης 
τους από την Υπηρεσία. 
 
Ενέργειες εξασφάλισης ποιότητας. 
Οπτική επιθεώρηση θα διενεργείται από την επίβλεψη σε όλη την διάρκεια της κατασκευής. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει οποτεδήποτε την διεξαγωγή δοκιµών µε δαπάνες 
του αναδόχου στην περίπτωση που η οπτική επιθεώρηση του δηµιουργεί οποιαδήποτε 
αµφιβολία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και της εργασίας. 
 
Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 

 
 
 
 

 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα σύµφωνου µε τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο ποδοσφαίρου στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Σίφνου.  
Το προς προµήθεια είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις 
υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
Οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω : 
 

ΤΥΠΟΣ Με µονόκλωνη κατασκευή πέλους. 
ΤΥΠΟΣ ΙΝΑΣ Υψηλής ποιότητας, τουλάχιστον 12.000 dtex, µε ελάχιστο 

πάχος ίνας 200 micron, και ανθεκτικό στις υπεριώδεις 
ακτίνες (UV resistant). 

ΧΡΩΜΑ Πράσινο 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα 

κόµπων) 

8.000 / m2  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΠΕΛΟΥΣ 

55 mm 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 
ΠΕΛΟΥΣ 

1.200 gr/ m2 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ Με χαλαζιακή (Προσοχή : όχι πυριτιδική) άµµο και 

ΤΠ5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ κόκκους ελαστικού SBR, χρώµατος πρασίνου ή πρασίνου 
και καφέ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Χαλαζιακή άµµος : στρογγυλή, µε πυκνότητα τουλάχιστον 
20kgr./m2, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική 
διαβάθµιση από Φ0,20 mm έως Φ1,00 mm. 
 Κόκκοι ελαστικού SBR (οικολογικοί και φιλικοί ως προς το 
περιβάλλον) επικαλυµµένοι µε ανεξίτηλη πολυουρεθανική 
βαφή µε προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (αντί UV), 
ασύµµετροι κοµµένοι πρισµατικής µορφής, πλήρως 
αδιάβροχοι, απαλλαγµένοι από µέταλλα και άλλα χηµικά 
πρόσθετα: µε πυκνότητα τουλάχιστον 14 kgr/m2, πράσινο 
χρώµα ή πράσινο και καφέ και µε κοκκοµετρική 
διαβάθµιση από 0,50 mm έως 2,00 mm. 

 
Ο προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα : 

1.1 Σήµα πιστοποίησης του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα, σύµφωνα µε το οποίο 
θα πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων του F. I. F. A. RECOMMENDED TWO STAR, 

1.2 ∆ύο (2) δείγµατα του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα διαστάσεων τουλάχιστον 
20 cm Χ 20 cm, σε διαφανές δοχείο, ώστε να φαίνονται τόσο ο τεχνητός χλοοτάπητας 
όσο και τα υλικά πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα (άµµος – ελαστικό) τα οποία 
θα εγκριθούν από την Επίβλεψη.  

1.3 Πιστοποιητικό ελέγχου επιτόπιων (field test) σε αντίστοιχο έργο του προσφερόµενου 
τεχνητού χλοοτάπητα από επίσηµα αναγνωρισµένο ή εξουσιοδοτηµένο από τη F. I. F. 
A. εργαστήριο ελέγχου και σήµα (F. I. F. A. RECOMMENDED Artificial turf), το οποίο 
να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής τηρεί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η 
F. I. F. A. µε το τεύχος F. I. F. A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES, καθώς και ότι ο 
υποψήφιος προµηθευτής ανταποκρίνεται στα πιο πάνω αναφερόµενα πιστοποιητικά 
ελέγχου. 

1.4  Ο προς προµήθεια συνθετικός τάπητας χρειάζεται να είναι σε συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές DIN18035-7:2002-06 «Αθλητικά γήπεδα – χλοοτάπητας από πλαστική 
ύλη» και να συνοδεύεται από κάθε έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) 
εγκεκριµένου από τη F. I. F. A. εργαστηρίου σε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

1.5  Κατάλογο (Reference list) ποδοσφαιρικών γηπέδων, στα οποία έχει τοποθετηθεί ο 
προσφερόµενος τεχνητός χλοοτάπητας, σε αντίστοιχες µε το παρόν έργο περιπτώσεις. 

1.6 Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόµενου χλοοτάπητα. 
1.7 Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα. 
1.8 Έγγραφη παροχή εγγύησης από τον κατασκευαστικό οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα 

και τον διαγωνιζόµενο σε συνδυασµό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να 
καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούµενο από την υπηρεσία χρόνο των πέντε 
(5) ετών. 

1.9 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες 
υλικών για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε την τεχνική τους προσφορά, χωρίς 
να δικαιούνται να ζητήσουν µετά την ανάθεση του έργου ή κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής την αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού µε την αιτιολογία 
ότι δεν τα βρίσκουν στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον. 

1.10 Βεβαίωση των ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης, οι οποίες είναι αναγκαίες, από τον 
υποψήφιο προµηθευτή. 

1.11 Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση από τους διαγωνιζόµενους ότι τα υλικά που το 
συνθέτουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισµένου οργανισµού. 

1.12 Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αντίστοιχων τοποθετηµένων συνθετικών ταπήτων στην 
Ελλάδα από τον υποψήφιο προµηθευτή. 

1.13 Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Τα υλικά πλήρωσης χρειάζεται να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F. I. F. A., όπως αυτές 
αναφέρονται στο τεύχος F. I. F. A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES και σε ότι αφορά τις 
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σηµαίες των γωνιών (corners) µε τους ιστούς τους, την πλήρη γραµµογράφησή τους 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό της F. I. F. A. και τον έλεγχο σε οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτηµένο από την F. I. F. A. εργαστήριο και σε ότι αφορά την πιστοποίηση από την 
F. I. F. A. του γηπέδου, αλλά µε τη δυνατότητα ελέγχου και έγκρισης από την Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε. Π. Ο.). Η γραµµογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται µε την 
τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου µε τον υπόλοιπο αλλά χρώµατος λευκού, σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Η τιµή προσφοράς κάθε υποψήφιου προµηθευτή για τον συνθετικό τάπητα θα περιλαµβάνει, 
εκτός από την προµήθεια, την τοποθέτησή του και τη διαµόρφωση της υποδοµής, όπως 
απαιτείται, καθώς και όλες τις απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα 
µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν. Ειδικότερα, τονίζεται 
ότι ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής δεσµεύεται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη 
ενέργεια ώστε να τοποθετήσει τον προς προµήθεια συνθετικό χλοοτάπητα πάνω στο 
υφιστάµενο υπόστρωµα, εφόσον αναλάβει την παρούσα προµήθεια, καθώς και να 
συµπεριλάβει στο κόστος της προσφοράς του τις πιθανές επιδιορθώσεις του υποστρώµατος, 
ώστε να πραγµατοποιηθεί πλήρως και σωστά αυτή η τοποθέτηση. 
 
 
 
 

 
 

Το ελαστικό δάπεδο, τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από µίγµα πολυουρεθάνης και 
κόκκους ανακυκλωµένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµους 
κόκκους EPDM  ως δεύτερη και Τρίτη στρώση δηµιουργώντας δάπεδο υψηλών αντοχών, 
αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε  στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά που 
ενδεχοµένως να εµποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωµατίδια, ή στεγανοποιηµένο 
βιοµηχανικό ελικοπτερωµένο δάπεδο µε διπλό νάιλον στην υποδοµή για την αποφυγή 
ανερχόµενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η 
εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων . 
Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέµατος θα ψεκαστεί µε πολυουρεθανικό primer, 
χρησιµοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισµό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να 
επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση µεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα 
ταρτάν. Το στρώµα βάσης του συστήµατος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόµη 
κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρµογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα 
λάβει χώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε την εξάτµιση του διαλύτη και την αντίδραση του 
υλικού µε την ατµοσφαιρική υγρασία.  
Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώµα  ρευστού µίγµατος πολυουρεθάνης, µε κόκκους 
ανακυκλωµένου καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5-1,5mm. Το µίγµα αυτό θα απλωθεί µε ειδικό 
finisher ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 11-12mm πάνω από τον ασφαλτοτάπητα ή 
στο στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό δάπεδο. Το µίγµα θα παρασκευαστεί  επιτόπου µε χρήση 
αναδευτήρα χαµηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση 
του µίγµατος θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του 
δοχείου, προκειµένου να επιτυγχάνεται οµοιογένεια του µίγµατος. Κατά τη στερεοποίησή του, η 
θερµοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.  
Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία, η 
στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρµογή της τελικής 
επικάλυψης επιφάνειας µε ψεκασµό του συστήµατος σταυρωτά πλέον,  ήτοι κάθετα στην πρώτη 
στρώση, προκειµένου να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη, έγχρωµης πολυουρεθάνης, και  EPDM 
0,5-1,5mm σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη µορφή. 
Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει µε υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
Η γραµµογράφηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µε λευκές ή έγχρωµες 
γραµµές πάχους 50mm, µε χρώµατα πολυουρεθάνης συµβατά µε την συνθετική επιφάνεια του 
τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία. 

Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει το σύστηµα του 
συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF (IAAF Tested). 

ΤΠ6. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ TARTAN 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
 α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
 β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 

- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical 
properties – Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. 
Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against 
mechanical risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment 
A1:2000) -- Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 
2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα 
ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004). 

 γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, 
εφόσον τούτο απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 
• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά 
τις δοκιµές και τους ελέγχους.  

 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc                                - 18 –                                   Ν1000c/5300/B10 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 

 

Προδιαγραφές και υλικά κατασκευής 

Σταµπωτό δάπεδο από ενισχυµένο σκυρόδεµα πάχους 7-10 cm ποιότητας C16/20, µε 
δοµικό πλέγµα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, 
έγχρωµο, µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε 
ειδικά καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, 
οιουδήποτε σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, 
στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό 
σχέδιο. Οι χρωστικές που χρησιµοποιούνται είναι 100% σταθερές στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και έτσι ο τελικός χρωµατισµός δεν ξεθωριάζει ποτέ. Η επιφάνειά του 
χρωµατίζεται όσο το µπετό είναι ακόµη νωπό, µε ειδικό σκληρυντή επιφανείας. 

∆ιαδικασία κατασκευής 

Τα σχέδια αποτυπώνονται στο νωπό µπετόν µε ειδικά καλούπια, αφού προηγουµένως µε 
επίπαση καλύψουµε την επιφάνεια µε ειδική αντικολλητική πούδρα για τον χρωµατισµό των 
αρµών. Έτσι, δηµιουργείται µία ανάγλυφη και αντιολισθητική επιφάνεια. Όταν έχουν περάσει 
48 ώρες από την εφαρµογή, κόβονται οι αρµοί σε βάθος 3-6 cm, ανά 20 τ.µ. Πλένεται η 
επιφάνεια µε νερό και διάλυµα υδροχλωρικού οξέως 7%. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει 
τελείως, εφαρµόζεται ειδικό σφραγιστικό βερνίκι, που την αδιαβροχοποιεί, την προστατεύει 
από φθορές και της εξασφαλίζει απεριόριστη διάρκεια ζωής. 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 

ΤΠ7. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 
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β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture 
resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.  
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 
 
 
 
 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και µε σήµανση όπως προβλέπουν τα 
σχετικά πρότυπα. Θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και θα 
ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι 
τα προβλεπόµενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. 
µονωτικές πλάκες µε ακέραιες ακµές, σφραγισµένες απαραµόρφωτες φύσιγγες ή υλικά 
προεπάλειψης και συγκόλλησης είναι συσκευασµένα σε απαραµόρφωτα δοχεία µε 
πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που καλύπτει το πρόγραµµα 
κατασκευής, ότι τα ρολά των υλικών των διαφόρων στρώσεων δεν έχουν συµ πιεσθεί και δεν 
έχουν χάσει το πλήρες κυλινδρικό αυτών ) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η 
ενσωµάτωσή τους στο έργο. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία ή διενέργεια δοκιµασιών από 
πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα 
πρότυπα 
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόµενο χώρο έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές 
κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερµοκρασία, κονιάµατα, 
λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που µπορούν να προκληθούν από τις 
δραστηριότητες στο εργοτάξιο.  
Σφραγισµένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά οµοειδείς οµάδες χωριστά και 
έτσι, ώστε να καταναλώνονται µε την σειρά προσκόµισής τους οπωσδήποτε πριν από τη 
λήξη του χρόνου χρήσης. 
Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για 
την αποθήκευσή τους. 
Φωτιά: Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων, θερµοµονωτικά υλικά που δεν 
είναι άκαυστα πρέπει να εγκιβωτίζονται τελείως από άκαυστα υλικά, όπως π.χ. κονιοδέµατα 
κάθε φύσης, κονιάµατα. 

ΤΠ8. ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ Η ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ. 
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Χηµικές επιδράσεις: Τα θερµοµονωτικά υλικά είναι συνήθως ευαίσθητα στα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και άλλους χρήσιµους στις οικοδοµικές κατασκευές διαλύτες και πρέπει να 
προστατεύονται από αυτά. 
Για τα εξωτερικά τοιχία υπογείου που u941 έρχονται σε επαφή µε το έδαφος προβλέπονται 
για την προστασία από υγρασία οι εξής εργασίες: 
1. Πολύ επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών των περιµετρικών 

τοιχωµάτων και κολωνών υπογείων ωστε να είναι απαλλαγµένη από κάθε ανωµαλία που 
θα είναι αιτία τραυµατισµ ού των µεµβρανών (πλήρωση τυχόν µικροοπών, 
µικρορωγµών, κάλυψη τυχόν εκτεθειµένου σιδηροπλισµού κ.λ.π.) 

2. Επάλειψη των παραπάνω επιφανειών µε τέσσερις µε ασφαλτικό αστάρι διαλυτών, 
κατάλληλο για αυτοκόλλητες µεµβράνες, για µέγιστη πρόσφυση, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. 

3. Στεγανοποίηση των τοίχων µε αυτοκόλλητη ελαστοµερή (SBS) ασφαλτική αντιριζική 
µεµβράνη πάχους 1,5χιλ. Η µεµβράνη έχει άνω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου, 
οπλισµό πολυαιθυλένιο, κάτω επικάλυψη αυτοκόλλητο φιλµ σιλικόνης, ευκαµψία στο 
κρύο -24οC και τάση πρόσφυσης 50Ν/5εκ. 

4. Σφράγιση της αυτοκόλλητης µεµβράνης στο επίπεδο του εδάφους και στα πέδιλα των 
θεµελίων µε 2 στρώσεις ασφαλτικής πολυουρεθάνης πλάτους 7cm 

5. Τοποθέτηση συστήµατος στεγάνωσης από διπλή µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας) µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο 
γεωύφασµα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο. 

6. Στερέωση της µεµβράνης στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους 
και πιο ψηλά από την υγροµόνωση για να µην την τρυπήσει. Μάτιση µε επικάλυψη 
τουλάχιστον 30 cm ή µε θερµική αυτογενή συγκόλληση. 

7. Στεγανοποίηση τοιχείων υπογείου έως 1,50m εσωτερικά µε ελαστική στεγανωτική κονία 
αρνητικών πιέσεων δύο συστατικών (Α+Β). Το στεγανωτικό τσιµεντοειδές αποτελείται 
από µίγµα συνθετικών ρητινών και µίγµα προσεκτικά επιλεγµένων αδρανών. Πρέπει να 
είναι ανθεκτικό σε θετικές και αρνητικές πιέσεις (+20 και -8bar), να είναι ατµοδιαπερατό 
και να έχει άριστη πρόσφυση (>2,5Ν/mm2) στο υπόστρωµα. Η εφαρµογή γίνεται σε δύο 
στρώσεις σταυρωτά σε κατάλληλα προετοιµασµένο υπόστρωµα (σταθερό, υγιές και 
καθαρό). 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
 α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
 β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc                                - 21 –                                   Ν1000c/5300/B10 

- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας. 

- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

  γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, 
εφόσον τούτο απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 

 

 
Επάνω στην τελική υγροµονωτική επίστρωση από ασφαλτική µεµβράνη στα δώµατα του 
κτιρίου, θα επιστρωθούν βότσαλα ποταµού, διαµέτρου 16-32 mm, σε χαλαρή στρώση 
ελάχιστου πάχους 5 εκ σύµφωνα µε τα σχέδια των λεπτοµερειών της µελέτης. 
Στόχος της επίστρωσης είναι η προστασία των µονώσεων από την ηλιακή ακτινοβολία.  
Το βότσαλο πρέπει να έχει στρογγυλευµένες ακµές προκειµένου να µην τραυµατιστεί η 
επιφάνεια της υγροµόνωσης.  
Πριν την επίστρωση του βότσαλου θα πρέπει να καθαριστεί η επιφάνεια της υγροµόνωσης. 
Επιπλέον κατά την διάστρωση του υλικού θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε ν αµην 
τραυµατιστεί η επιφάνεια της υγροµόνωσης από τα υποδήµατα των εργατών και από τα 
εργαλεία διάστρωσης.  

 

 

 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δοµική ξυλεία και περιλαµβάνει 
κάθε κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα ξύλου εκτός από κουφώµατα, επιπλώσεις και 
εξοπλισµούς, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν 
και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Ως δοµικά υλικά τεχνητής ξυλείας νοούνται διάφορα βιοµηχανικώς παραγόµενα είδη µε 
βάση το ξύλο. Η τεχνητή ξυλεία δεν διατηρεί κανένα χαρακτηριστικό του ξύλου, από το οποίο 
προήλθε, σε αντίθεση µε τα ξύλινα στοιχεία που προκύπτουν από την απευθείας κοπή και 
επεξεργασία των κορµών. 
γ. Ως «φύλλα µε βάση το ξύλο» νοούνται τα διαφόρων ειδών φύλλα και πλάκες που 
παρασκευάζονται από συµπαγές ξύλο ή παράγωγα του. Τα συνηθέστερα φύλλα µε βάση το 
ξύλο που χρησιµοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 
-  φύλλα από συµπαγές ξύλο 
- αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ) 

ΤΠ9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟ 

ΤΠ10. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ  
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- ινοσανίδες (π.χ. MDF) 
-  µοριοσανίδες (π.χ. τύπου NOVOPAN, OSB, HERACLITH) 
δ. Στρογγυλή ξυλεία είναι η ξυλεία που προέρχεται από κορµούς που εξοµαλύνονται 
αρχικά αµέσως µετά την υλοτόµηση, αποκτούν κολουροκωνική µορφή και κατόπιν 
µεταφέρονται στο εργοστάσιο. 
ε. Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορµούς απλά αποφλοιωµένους 
µετά την υλοτόµηση. 
στ. Τα τεµάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα: 
- δοκοί ορθογωνικής διατοµής 
- καδρόνια και µισοκάδρονα, που είναι επιµήκη τεµάχια ορθογωνικής διατοµής µε µικρή 
διαφορά µεταξύ πλάτους και πάχους 
- σανίδες, που είναι επιµήκη πεπλατυσµένα µέλη µε ορθογωνική διατοµή πλάτους πολύ 
µεγαλύτερου από το πάχος 
- πλάκες   
- οροφοπήχεις. 

2. Υλικά 

Γενικά 

α. Η δοµική ξυλεία µπορεί να είναι είτε µαλακή (προέρχεται από βελονόφυλλα κωνοφόρα 
δένδρα) είτε σκληρή (προέρχεται από πλατύφυλλα δένδρα). Συνηθέστερη χρήση σε 
οικοδοµικές εργασίες βρίσκει η µαλακή δοµική ξυλεία, ενώ η σκληρή ξυλεία βρίσκει 
εφαρµογή στις κατασκευές δαπέδων και επίπλων. 
β. Οι διαφορές µεταξύ δένδρων του ίδιου είδους οφείλεται στην ηλικία τους, στην καλή ή 
κακή θρέψη τους, στις κλιµατικές συνθήκες και στη θέση του δένδρου στο δάσος. Τα 
κυριότερα ελαττώµατα που εµφανίζονται στα διάφορα είδη ξύλου, τα οποία, σε συνδυασµό 
µε τις ιδιότητες κάθε είδους, προσδιορίζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα του ξύλου 
για τις διάφορες χρήσεις, είναι τα ακόλουθα: 
- Οι ρόζοι προκαλούν ελάττωση της αντοχής του, εµφάνιση κηλίδων στις βαφές κ.α. Όσο 
περισσότερους ρόζους εµφανίζει ένα ξύλινο στοιχείο τόσο χαµηλότερης ποιότητας είναι.  
-  Οι ελικοειδείς ίνες («στριµµένα νερά») αποτελούν σοβαρό ελάττωµα, όταν εµφανίζονται σε 
σανίδες ή καδρόνια και είναι µια από τις κύριες αιτίες στρέβλωσης (πετσικάρισµα) κατά την 
ξήρανσή τους. Για τη στρογγυλή ξυλεία δεν αποτελούν ελάττωµα. 
-  Η «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι µε µεταβαλλόµενο πάχος, έκκεντρα τοποθετηµένοι) που 
δηµιουργεί ασύµµετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανοµοιόµορφες ιδιότητες. 
-  Οι ρωγµές, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές, που δηµιουργούνται στο δένδρο πριν την 
κοπή του, και σε εξωτερικές, που δηµιουργούνται µετά την κοπή του δένδρου. 
 γ. Ένα ξύλινο στοιχείο για να είναι καλής ποιότητας πρέπει: 
-  Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη 
µεγάλη διάσταση του, χωρίς απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης τους. 
-  Να µην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι µικροί και 
συνδεµένοι µε το ξύλο. 
-  Να µην έχει ρωγµές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες. 
-  Να έχει ζωηρό χρώµα και να µην εµφανίζει κηλίδες που µπορεί να προέρχονται από σήψη 
(άναµµα). 
-  Να έχει ευχάριστη οσµή. 
-  Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει. 
- Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται µε το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από 
γερασµένο δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγµές και ότι είναι εντελώς ξηρό. 

 
 

δ. Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
1 Σύµβολα για ξυλεία και προϊόντα µε βάση το ξύλο ΕΛΟΤ ΕΝ 1438 
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# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
2 Ξυλεία: Βασικές Αρχές δειγµατοληψίας DIN 52182 
3 Ξυλεία: Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας DIN 52183 
4 Ξυλεία: Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας DIN 52184 
5 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη παράλληλα 

µε τις ίνες 
DIN 52185 

6 Ξυλεία: ∆οκιµή σε κάµψη DIN 52186 
7 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε διάτµηση κατά 

την κατεύθυνση των ινών 
DIN 52187 

8 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό κατά 
την κατεύθυνση των ινών 

DIN 52188 

9 Ξυλεία: ∆οκιµή σε θλίψη κάθετα προς την 
κατεύθυνση των ινών 

DIN 52192 

10 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Ορισµός των 
κατηγοριών επικινδυνότητας της βιολογικής 
προσβολής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 335 

11 Αντοχή Ξύλου και προϊόντων ξύλου – Φυσική 
ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 350 

12 Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο 
– Φυσική ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου – 
Οδηγός απαιτήσεων ανθεκτικότητας ξύλου για χρήση 
ανάλογα µε τις κατηγορίες επικινδυνότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 460 

13 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – προσδιορισµός 
απόδοσης των συντηρητικών ξύλου προληπτικής 
χρήσης µέσω βιολογικών δοκιµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 599 

14 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες αντοχής µε βάση το είδος 
και την οπτική ταξινόµηση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1912 

15 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες Αντοχής ΕΛΟΤ ΕΝ 338 
16 ∆οµική Ξυλεία – Προσδιορισµός των 

χαρακτηριστικών τιµών των µηχανικών ιδιοτήτων και 
της πυκνότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 384 

17 ∆οµική Ξυλεία συνδεόµενη µε πολλαπλές 
συναρµογές – Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες 
απαιτήσεις παραγωγής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 385 

18 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για 
πρότυπα οπτικής ταξινόµησης σύµφωνα µε την 
αντοχή 

ΕΛΟΤ ΕΝ 518 

19 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για την 
ξυλεία που ταξινοµείται από µηχανή σύµφωνα µε την 
αντοχή της και για µηχανές ταξινόµησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 519 

20 ∆οµική Ξυλεία: Κωνοφόρα και Πεύκη - µεγέθη, 
επιτρεπτές αποκλίσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 336  

21 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός της 
αντοχής σε διάτµηση των µηχανικών ιδιοτήτων 
κατακόρυφα στις ίνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1193 

22 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός 
ορισµένων µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 408 

23 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 844 
24 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης 

διαστάσεων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1309 

25 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης 
ιδιοτυπιών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1310 

26 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία – Μέθοδος µέτρησης 
βιολογικής φθοράς 

ΕΝ 1311 

27 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: προσδιορισµός του ΕΛΟΤ ΕΝ 1312 
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# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
µεγέθους παρτίδας πριστής ξυλείας 

28 Πριστή ξυλεία: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις και 
προτιµώµενα µεγέθη 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1313 

29 Κριτήρια αξιολόγησης συµµόρφωσης παρτίδας 
πριστής ξυλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12169 

30 Πριστή ξυλεία – Κατάταξη φυλλοβόλων µε βάση την 
εµφάνιση: ∆ρυς και Οξυά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 975 - 1 

31 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: ∆ιαστασιολογική 
ταξινόµηση  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1315 

32 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Ποιοτική ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 1316 
33 Ποιοτική Ταξινόµηση στρογγυλής µαλακής ξυλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1927 

 

3. Ιδιότητες του Ξύλου 

α. Η ανοµοιογένεια της µάζας του ξύλου (επάλληλα στρώµατα ινών) διαφοροποιεί τις 
ιδιότητες του ξύλου που εξαρτώνται από την κατεύθυνση των ινών. 
β. Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει το ειδικό βάρος του, τη σκληρότητα, τις µηχανικές 

αντοχές και την υγροαπορροφητικότητα (όσο αραιότερο είναι το ξύλο, τόσο πιο 
υγροαπορροφητικό είναι). Για τις κατασκευές ενδείκνυται η χρήση ξύλων µεγάλης 
πυκνότητας. 
γ. Η σκληρότητα του ξύλου εξαρτάται από την πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε 

υγρασία. Τα ξύλα µε πυκνές ίνες και µικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η 
επιφάνεια του ξύλου που είναι κάθετη προς την κατεύθυνση των ινών παρουσιάζει 
µεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν που είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση των ινών. 
δ. Η µέγιστη αντοχή σε θλίψη και εφελκυσµό εµφανίζεται όταν οι εξωτερικές δυνάµεις 

δρουν παράλληλα προς την κατεύθυνση των ινών, ενώ η µικρότερη εµφανίζεται σε γωνία 
45° προς την κατεύθυνση των ινών. Η µέγιστη αντοχή σε κάµψη και διάτµηση εµφανίζεται 
όταν η εξωτερική δύναµη δρα σε διεύθυνση κάθετη προς τις ίνες. 
ε. Το ξύλο έχει γενικά µεγάλη ελαστικότητα, η οποία διαφέρει ανά είδος ξυλείας και 

εξαρτάται από τη διάταξη των ινών, από τη διεύθυνση της φορτίζουσας δυνάµεως, από την 
περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία κτλ. 
στ. Το ξύλο έχει µεγάλη ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης υγρασίας 

(υγροσκοπικότητα). Τα πιο µαλακά ξύλα είναι πιο υγροσκοπικά από τα σκληρά.  
ζ. Η συρρίκνωση και η συστολή του ξύλου εξαρτάται από το βαθµό υγρασίας του. Η 

ολική συρρίκνωση κυµαίνεται από 5% - 20%. 
η. Το ξύλο για τα ξύλινα πλαίσια και τις ξύλινες στέγες ακολουθεί το DΙΝ 4071 –1 και 

θα πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
-  µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18% 
-  ανοχή διαστάσεων διατοµής ± 1% 

- θα φέρει εσοχές µικρότερες από το 10% της µικρότερης διάστασης της διατοµής και 
ορθογωνισµένες στις εµφανείς περιοχές. 

 

4. Φύλλα µε βάση το Ξύλο 

Πίνακας 4.1: Γενικά Πρότυπα Φύλλων µε βάση το Ξύλο 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
1 Προσδιορισµός της διάρκειας φόρτισης και συντελεστή 

ερπυσµού 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1156 
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# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
2 Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας και αντοχής σε 

κάµψη 
ΕΝ 310 

3 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρασία ΕΝ 321 
4 Προσδιορισµός περιεχόµενης υγρασίας ΕΝ 322 
5 Προσδιορισµός πυκνότητας ΕΝ 323 
6 Προσδιορισµός διαστάσεων των φύλλων ΕΝ 324 
7 Προσδιορισµός διαστάσεων των δοκιµίων ΕΝ 325 
8 ∆ειγµατοληψία, κοπή και επιθεώρηση ΕΝ 326 
9 Προσδιορισµός του περιεχόµενου φορµαλδεΰδης ΕΝ 120 
10 Προσδιορισµός της έκλυσης φορµαλδεΰδης ΕΝ 717 
11 Φύλλα από συµπαγές ξύλο: Ταξινόµηση και ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 12775 
12 Φύλλα από συµπαγές ξύλο:Ταξινόµηση µε βάση την 

εµφάνιση της επιφάνειας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13017 

13 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Προσδιορισµός 
χαρακτηριστικών τιµών των µηχανικών ιδιοτήτων και της 
πυκνότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1058 

14 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Προδιαγραφές για 
επιδόσεις λειτουργίας σε δάπεδα, τοίχους και στέγες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12871 

15 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Καθοδήγηση για τη 
χρήση φερόντων πετασµάτων σε δάπεδα, τοίχους και 
στέγες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12872 

16 Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της 
αύξησης του πάχους µετά από εµβάπτιση σε νερό 

ΕΛΟΤ ΕΝ 317 

17 Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της αντοχής 
σε εφελκυσµό, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 319 

18 Χαρακτηριστικές τιµές για το σχεδιασµό δοµηµάτων – 
Μέρος 1: OSB, µοριοσανίδες και ινοσανίδες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12369 

 

5. Μεταλλικοί σύνδεσµοι  - Ηλώσεις  

α. Τα συνηθέστερα είδη συνδέσεων ξύλινων κατασκευών είναι τα ακόλουθα: 
-            Οι ήλοι (καρφιά) και καρφοβελόνες (πρόκες), που χρησιµοποιούνται ευρύτατα. 
-            Οι κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), οι οποίοι στο µισό του κορµού τους φέρουν ελικώσεις 
και χρησιµοποιούνται συνήθως για ξύλα µικρού πάχους και για την τοποθέτηση µηχανισµών 
(π.χ. ανοιγµάτων ερµαρίων, στροφέων, κλειδαριών κτλ). 
-            Οι κοχλιοφόροι ήλοι (µπουλόνια), οι οποίοι βιδώνονται στο ξύλο µε τη χρήση 
περικοχλίων (παξιµάδια). Μεταξύ της κεφαλής των κοχλιοφόρων ήλων και µεταξύ 
περικοχλίων και ξύλου τοποθετούνται δακτύλιοι (ροδέλες) που εµποδίζουν τη χαλάρωση των 
κοχλιοφόρων ήλων. 
-            Τα διχάγγιστρα (τζινέτια), τα οποία είναι χαλύβδινες ταινίες των οποίων τα άκρα 
έχουν καµφθεί σε σχήµα Γ ή Π. Οι άκρες καταλήγουν σε αιχµές, ώστε να είναι εύκολη η 
τοποθέτηση σε ξύλα µε τη βοήθεια σφύρας. Συνήθως τα τζινέτια χρησιµοποιούνται σε 
προσωρινές ή δευτερεύουσες κατασκευές. 
-            Οι µεταλλικοί συνδετήρες, διαφόρων µορφών χρησιµοποιούνται συνήθως σε 
συνδέσεις ξύλων που καταπονούνται σε θλίψη και διάτµηση καθώς και σε ανατροπή, 
ανάλογα µε τη µορφή τους. 
-            Μεταλλικές στηρίξεις, που χρησιµοποιούνται για τις συνδέσεις δοκών απλής ή 
συγκολλητής ξυλείας. 
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β. Πίνακας α- Κυριότερα Πρότυπα Συνδέσεων Ξύλινων Κατασκευών 
# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
1 Συνδετήρες για ξυλεία - Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 912 
2 Στερεωτικά – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι και 

περικόχλια – Σύµβολα και χαρακτηρισµοί των 
διαστάσεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20225 

3 Ήλοι από χαλύβδινο σύρµα: Ήλοι για γενικές 
εφαρµογές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10230 - 1 

4 Σύνδεσµοι από µηχανικά στερεωτικά – Γενικές 
αρχές προσδιορισµού χαρακτηριστικών αντοχής και 
παραµόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 26891 

5 Χαρακτηριστικές ιδιότητες αντοχής και µέτρου 
ολίσθησης των συνδέσµων  

ΕΛΟΤ ΕΝ 13271 

6 Στερεωτικά – ∆ιάκενα οπών για µπουλόνια και 
κοχλίες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 20273 

7 Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας– Μέρος 3: 
Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι για γενικές απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 26157 

8 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών – Μπουλόνια, 
κοχλίες, ήλοι και περικόχλια από µη σιδηρούχα 
µέταλλα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28839 

9 Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας – Περικόχλια ΕΛΟΤ ΕΝ 493 
10 Στερεωτικά  - Έλεγχος υποδοχής ΕΛΟΤ ΕΝ 3269 
11 Ανοχές για στερεωτικά ΕΛΟΤ ΕΝ 4759 
12 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο 

χάλυβα και κράµα χάλυβα – Μπουλόνια, κοχλίες, 
ήλοι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 898 - 1 

13 Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών στερεωτικών 
από ανοξείδωτο χάλυβα – Μέρη 1 και 3 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506 

14 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Σύνδεση µε 
κοχλίες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1515 

15 Τυφλοί Ήλοι – Ορολογία και ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 14588 
16 Τυφλοί Ήλοι – Μηχανικές ∆οκιµές ΕΛΟΤ ΕΝ 14589 
17 Μέθοδοι δοκιµής – Κυκλικές ∆οκιµές συνδέσµων 

από µηχανικά στερεωτικά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12512 

18 Μέθοδοι δοκιµής– Φέροντα στοιχεία µε καρφωτές 
συνδέσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1380 

19 Μέθοδοι δοκιµής–Φέροντα στοιχεία µε συρραφή 
συνδέσεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1381 

20 Μέθοδοι δοκιµής – Αντίσταση σε µετατόπιση 
συνδετήρων ξύλου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1383 

21 ∆οκιµή συνδέσµων από µηχανικά στερεωτικά – 
Απαιτήσεις για την πυκνότητα της ξυλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 28970 

22 Προσδιορισµός της αντοχής στερέωσης και των 
χαρακτηριστικών αγκύρωσης συνδετικών βλήτρων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 383 

23 Μέθοδοι δοκιµών – Προσδιορισµός της επιτρεπτής 
ροπής των συνδετικών σφηνοειδούς τύπου - Ήλοι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 409 

 

6. Συγκολλητικές Ουσίες  

α. Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών: οι φυσικές και οι συνθετικές. 
Συνηθέστερη είναι η χρήση των συνθετικών. Οι συνθετικές κόλλες µπορεί να είναι είτε 
θερµοσκληρυνόµενες (αφού σκληρυνθούν δεν µπορεί να διαλυθούν) είτε θερµοπλαστικές/ή 
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θερµοδιαλυόµενες (που µπορούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να µαλακώσουν και να 
διαλυθούν µετά τη σκλήρυνση). 
β. Οι συνηθέστερες κατηγορίες συνθετικών κολλών είναι οι ακόλουθες: 
-            κόλλες πολυουρεθάνης που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα και 
µε άλλα υλικά και έχουν µεγάλη αντοχή στους µικροοργανισµούς και τα χηµικά 
-            εποξειδικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα καθώς 
και µε σκυρόδεµα, πλαστικό, αλουµίνιο, χάλυβα και άλλα υλικά 
-            βινυλικές κόλλες που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικές εργασίες και στην 
επιπλοποιία, είναι άχρωµες και άοσµες και δεν µεταχρωµατίζουν το ξύλο. 
γ. Για τα διάφορα είδη συγκολλητικών ουσιών για ξύλινες κατασκευές ισχύουν πρότυπα 
του ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα: 
 
Πίνακας  6.1- Κυριότερα Πρότυπα Συγκολλητικών Ξύλινων Κατασκευών 
 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
1 Όροι και ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 923 
2 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 1066 
3 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1067 
4 Περιγραφή των κύριων τύπων αστοχίας ΕΛΟΤ ΕΝ 10365 
5 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές- 

Συγκολλητικά καζεΐνης – Ταξινόµηση και απαιτήσεις 
επίδοσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12436 

6 Ταξινόµηση θερµοσκληρυνόµενων συγκολλητικών 
ξύλου για µη δοµικές εφαρµογές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12765 

7 Ταξινόµηση θερµοπλαστικών συγκολλητικών ξύλου 
για µη δοµικές εφαρµογές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 204 

8 Μέθοδοι δοκιµών για κόλλες ξύλου µη δοµικών 
εφαρµογών – Προσδιορισµός της αντοχής σε 
διάτµηση των συνδέσεων κατά µήκος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 205 

9 Φαινολικές και αµινοπλαστικές κόλλες για φέρουσες 
ξύλινες κατασκευές: Ταξινόµηση και απαιτήσεις 
επιδόσεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 301 

10 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές – 
Μέθοδοι δοκιµών 

ΕΝ 302  

7. Συντηρητικές Ουσίες 

α. Οι κυριότεροι επιβλαβείς παράγοντες για το ξύλο και τα παράγωγα προϊόντα του είναι οι 
ακόλουθοι: 

-  Η υγρασία, ενδογενής ή εξωγενής, που προκαλεί σήψη λόγω της δηµιουργίας 
ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη σαπροµηκύτων, χαλάρωση της συνοχής των 
ινών και στρεβλώσεις. 
-  Τα βακτήρια και οι µήκυτες, που προκαλούν σήψη (άναµµα) µε συνέπεια τη µείωση 
της αντοχής του ξύλου. Η ύπαρξη τους εκδηλώνεται µε την αλλαγή του χρώµατος, την 
εµφάνιση µούχλας, τη δυσάρεστη οσµή και τη µετατροπή του ξύλου σε σκόνη ή σαπρή 
µάζα. 
- Τα έντοµα (σαράκια), τα οποία δηµιουργούν λαβυρίνθους στοών και σπηλαίων µέσα 
στο ξύλο και το µετατρέπουν σε σκόνη. 
- Ο παγετός, ο οποίος προκαλεί ραγίσµατα στην επιφάνεια του ξύλου. 
- Η φωτιά. 

 
β.  Κυριότερα Πρότυπα  για τις Συντηρητικές Ουσίες του Ξύλου 

 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc                                - 28 –                                   Ν1000c/5300/B10 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 
1 Μέθοδοι µέτρησης απωλειών ενεργών συστατικών 

και άλλων συστατικών συντήρησης επεξεργασµένης 
ξυλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1250 

2 Οδηγός για δειγµατοληψία και προπαρασκευή 
συντηρητικών ξύλου και εµποτισµένου ξύλου για 
ανάλυση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 212 

3 Μέθοδος δοκιµής πεδίου για τον προσδιορισµό της 
σχετικής προστατευτικής αποτελεσµατικότητας ενός 
συντηρητικού ξύλου σε επαφή µε το έδαφος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 252 

4 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Συµπαγές ξύλο 
εµποτισµένο µε συντηρητικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 351 

5 ∆ιατηρησιµότητα ξύλου και προϊότων ξύλου – 
Απόδοση των προληπτικών συντηρητικών ξύλου 
όπως προσδιορίζεται µε βιολογικές δοκιµές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 599 

6 Προσδιορισµός της τοξικής αποτελεσµατικότητας 
έναντι µικροσηπτικών µικροµυκήτων και άλλων 
µικροοργανισµών εδάφους 

ΕΛΟΤ ΕΝ 807 

7 ∆οκιµές επιταχυνόµενης γήρανσης επεξεργασµένου 
ξύλου πριν από βιολογικές δοκιµές – ∆οκιµή 
έκπλυσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 84 

8 Χρώµατα και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα 
επιχρίσεως για ξύλα σε εξωτερικούς χώρους 

ΕΛΟΤ ΕΝ 927 

9 Μέθοδοι δοκιµών συντηρητικών ξύλου ΕΛΟΤ ΕΝ 152 

 

Εκτέλεση Εργασιών 

Γενικά 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται 
όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της ξύλινης κατασκευής.  
β. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα 
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος 
προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει 
προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών (κολλών, µεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών 
υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 
γ. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα 
συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα 
αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή 
των υλικών. 

Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Ο τρόπος αποθήκευσης των ξύλινων µελών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί κακή 
τοποθέτηση µπορεί να προκαλέσει µόνιµες παραµορφώσεις και σήψη λόγω κακής 
κυκλοφορίας του αέρα. Η σωστή αποθήκευση όλων των ειδών ξυλείας είναι ευθύνη του 
Αναδόχου. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται επαρκώς και να παραµένει ξηρός. 
Χαρακτηριστική ένδειξη, ότι τα αποθηκευµένα ξύλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι η 
ευχάριστη οσµή υγιούς ξυλείας. Αν υπάρχουν ξύλα που έχουν αρχίσει να σαπίζουν, 
αναδύεται οσµή µούχλας. 
-    Τα µαλακά ξύλα τοποθετούνται όρθια µε µικρή κλίση προς τον τοίχο της αποθήκης µε το 
κάτω άκρο να στηρίζεται όχι απευθείας επί του εδάφους αλλά σε ξύλινα υποπόδια (τάκοι). 
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- Τα σκληρά ξύλα και τα είδη τεχνητής ξυλείας (π.χ. κόντρα πλακέ) τοποθετούνται σε 
οριζόντιες στρώσεις επί ξύλινης σχάρας. 
-  Οι σανίδες και η πριστή ξυλεία τυποποιηµένων διαστάσεων στοιβάζεται σε σωρούς, ο 
πυθµένας των οποίων όµως απέχει από το δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να αποστραγγίζεται 
επαρκώς και να καλύπτεται επαρκώς, προκειµένου να προστατεύεται από την υγρασία. 
-  Η ξυλεία για τα ξύλινα δάπεδα και η κατεργασµένη ξυλεία αποθηκεύεται στο εργοτάξιο 
µόνο µέσα σε κλειστούς χώρους προστατευόµενους από τις καιρικές συνθήκες. 
β. Η ξυλεία δεν επιτρέπεται να καταφθάσει στο εργοτάξιο πριν στεγνώσουν τα 
επιχρίσµατα και πριν τοποθετηθούν τα παράθυρα και οι θύρες ή προσωρινά καλύµµατα των 
ανοιγµάτων. 

Γενικές Απαιτήσεις Ξύλινων Κατασκευών 

α. Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 
4074, ενώ για τις µη φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365. 

β. Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της 
πριστής ξυλείας κατά την κατασκευή θα είναι µικρότερη από 18%. Μόνο σε κατασκευές, στις 
οποίες το ξύλο µπορεί να στεγνώσει ανεµπόδιστα εκ των υστέρων και των οποίων τα µέλη 
δεν είναι ευαίσθητα στις στρεβλώσεις, επιτρέπεται η χρήση ύφυγρων ξύλων. 

γ. Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις. Όλες οι επιφάνειες 
σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να 
επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα οποία προέρχονται από 
παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και 
διαστάσεων.  

δ. Η πλεονάζουσα κόλλα πρέπει να αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές 
συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται 
στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα µεταλλικά εξαρτήµατα. 

ε. Πριν από την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων 
κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν 
απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις από κακή τοποθέτηση, παραµορφώσεις από 
απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται µε δαπάνες 
του Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να αποκατασταθεί, η 
επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της αντοχής 
και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση 
τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας απαγορεύεται η επισκευή µε 
στοκάρισµα ή η µερική αντικατάσταση (µπάλωµα). 

στ. Αν για τη στερέωση των σανίδων, πλακών, µαδεριών, καδρονιών κτλ 
χρησιµοποιούνται ήλοι, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές µακρύτεροι από το 
πάχος των µελών προς σύνδεση. Σε µια συναρµογή ξύλινων µελών δεν επιτρέπεται η 
συνύπαρξη ήλων και κοχλιώσεων. Γενικά ενδείκνυται η χρήση πολλών µικρών ήλων και όχι 
λίγων και µεγάλων. 

ζ. Ειδικότερες Απαιτήσεις 
-            Μεταξύ ξύλινων στοιχείων και καπνοδόχων η ελάχιστη απόσταση είναι 5 cm, 

ενώ µεταξύ ξύλινων στοιχείων και της πλάτης τζακιών 10 cm. Στο διάκενο τοποθετείται 
θερµοµονωτικό, πυράντοχο υλικό. 

-            Οι επιθυµητές στάθµες της ξυλείας (δοκοί, στρωτήρες) επί τοιχοποιίας ή 
σκυροδέµατος ρυθµίζονται µε τη βοήθεια σφηνών.   

-            ∆εν επιτρέπεται η αυθαίρετη κοπή, διάτρηση οπών ή χάραξη εγκοπών στα 
µέλη του πλαισίου. 

-            Οι αγκυρώσεις µε τζινέτια διαµορφώνονται στις απολήξεις κάθε φέρουσας 
δοκού, καθώς επίσης και σε συγκεκριµένες θέσεις, όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά 
σχέδια. Οι κεφαλές κάθε τέταρτης δοκίδας αγκυρώνονται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια. Αγκυρώσεις διαµορφώνονται στα πλαίσια των παραθύρων και στις βάσεις στήριξης 
των θυρών, καθώς και στους ακραίους ορθοστάτες χωρισµάτων που εφάπτονται µε 
τοιχοποιία. 
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η. Οι αποστάσεις µεταξύ των δοκίδων των πλαισίων δαπέδων, οροφών και στεγών θα 
συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη. Στις δοκίδες παρέχεται ελάχιστη 
στήριξη πλάτους 10 cm. Οι ενώσεις (µατίσεις) των δοκίδων επί των στηρίξεων 
διαµορφώνονται µε σχετική επικάλυψη και ηλώνονται ή κοχλιώνονται. Κάτω από 
διαχωριστικά, τα οποία διατρέχουν παράλληλα µε τις δοκίδες, τοποθετούνται διπλές δοκίδες. 
Τα φέροντα στοιχεία δεν επιτρέπεται να κόπτονται ή να τρυπιούνται περισσότερο από το ένα 
τέταρτο του βάθους των στοιχείων χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση. 

Συγκολλήσεις 

α. Επιλέγεται η κατάλληλη συγκολλητική ουσία ανάλογα µε το είδος του ξύλου που 
προβλέπεται να συγκολληθεί και τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης (ξύλα πορώδη, σκληρά ή 
βαριά, πολύ ή λίγο ρητινώδη, όξινα ή εύκολα λερωνόµενα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιµοποιεί τις κόλλες κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, ειδικά όσον 
αφορά στις αναλογίες του σκληρυντικού, αν πρόκειται για κόλλα 2 συστατικών. 

β. Οι επιφάνειες πριν τη συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από 
σκόνη, λίπη, έλαια και ξένες ουσίες. Πρέπει να εξακριβώνεται η κατάσταση της κόλλας 
καθώς και τυχόν αλλοιώσεις. 

γ. Κατά τη συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες η θερµοκρασία του ξύλου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 12°C. Οι βινυλικές συγκολλήσεις διεξάγονται σε θερµοκρασίες 13°C - 70°C 
και σε πάχη 0,1 mm – 0,25 mm. 

δ. Η κόλλα διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του ξύλου χωρίς φουσκώµατα. 

Προστασία του Ξύλου 

α. Για τις µεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδοµικά έργα ισχύει το DIN 68800.  
β. Η προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά µε τις ακόλουθες µεθόδους: 
-            εµποτισµό µε λινέλαιο 
-            χρωµατισµό µε ελαιοχρώµατα 
-            επάλειψη µε πίσσα 
-            τέλεια ξήρανση 
-            σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόµενους χώρους 
-            χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, µεταλλικά άλατα) 
-            επάλειψη µε άκαυστα υλικά (π.χ. χρώµατα φωτιάς) 
-            επένδυση µε λεπτά µεταλλικά φύλλα των εκτιθέµενων σε πυρκαγιά ξύλινων 

µελών 
-            εµποτισµό µε διαλύµατα αλάτων (π.χ. θειικό και φωσφορικό αµµώνιο). 
γ. Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 
-            ελαιοχρωµατισµό 
-            επάλειψη µε βερνίκι και συνθετικές ρητίνες 
-            επάλειψη µε κερί (στα δάπεδα) 
-            επάλειψη µε πίσσα των τµηµάτων που έρχονται σε επαφή µε υγρή επιφάνεια 

Έλεγχοι 

α. Τα ξύλινα τεµάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώµατα τους και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους πριν τη χρήση τους στην κατασκευή (βλ. παράγραφο «Υλικά – Γενικά). 
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές 
ιδιότητες που εξετάζονται σε ένα ξύλο πριν αυτό χρησιµοποιηθεί στις δοµικές κατασκευές 
είναι οι ακόλουθες: 

-            πυκνότητα 
-            σκληρότητα 
-            µηχανική αντοχή 
-            ελαστικότητα και ευκαµψία 
-            υγροσκοπικότητα 
-            συρρίκνωση ή συστολή 
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β. Τα κατασκευασµένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεών 
τους, τη δοµή τους, την θέση τους (ράµµα, αλφαδιά) και τη στερέωσή τους. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς 
περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη 
προστατευτικών µέτρων. 

 
 
 
 

 
 

  
Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραµµα, απλού σχεδίου, µε 
ύψος µέχρι 1,00 m, µε κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλµα 6x6 cm ή ανάλογο, ορθοστάτες (αν 
χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή µε ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή αναλόγη 
σε απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, µε απλή διαµόρφωση όλων των τµηµάτων 
και σύνδεση του κιγκλιδώµατος µε σιδηρούς συνδέσµους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή 
λίθινη κατασκευή, µε αντηρίδες από σιδηρά ελάσµατα και τσιµεντοκονία και εν γένει υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  

  
Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm, διαµορφωµένος σύµφωνα µε το 

σχέδιο, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή µεταλλική βάση, µε τους 
απαιτούµενους συνδέσµους, µπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιµεντοκονίαµα 
πάκτωσης.  

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

ΤΠ11 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΩΝ & ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ 
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γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους.  

 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 
 
 
 

Πάγκος εργασίας κατασκευασµένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  
α)Στο κάτω τµήµα του διαµορφώνονται συρτάρια και ερµάρια που κατασκευάζονται 
εξολοκλήρου απο ανοξείδωτο χάλυβα και θα κλειδώνουν. 
β) Νεροχύτης υποκαθείµενος από ανοξείδωτο χάλυβα που ενσωµατώνεται µε τον πάγκο, 
αφου συγκολλείται σε αυτον και η γραµµή συγκόλλησης λειαίνεται ώστε να εξαφανιστεί ο 
αρµός. 
γ) Η ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο), µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
δ) Τα πέλµατα για τη ρύθµιση του ύψους στις 4 γωνίες του πάγκου, ώστε να επιτυγχάνεται η 
ορθή έδραση του επίπλου και το σωστό αλφάδιασµα. 
ε) Κλειδαριές ασφαλείας για τα ερµάρια και τις ντουλάπες.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, (υλικά & µικροϋλικά απο ανοξείδωτο χάλυβα) επί 
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Είναι απαραίτητη η προµήθεια ανοξείδωτου χάλυβα υψηλών 

ΤΠ12. ΠΑΓΚΟΣ  ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
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προδιαγραφών. Η ποιότητά του υλικού θα είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα, AISI 304 
και AISI 316, µε υψηλή αντοχή και βελτιωµένη συµπεριφορά και ανθεκτικότητα, όσον αφορά 
στη διάβρωση - οξείδωση.  Υλικά ποιότητας AISI 304 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς 
τις προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άµεσο αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς 
καµία αποζηµίωση του αναδόχου. 
 
Ποιότητα και έλεγχοι υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε είδους εργασία πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, πριν δε την ενσωµάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµές των υλικών, εφ' όσον το διατάξει η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση 
της, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά και 
πορίσµατα. 
Κάθε υλικό που δεν κρίνεται από την Υπηρεσία ή το Εργαστήριο δόκιµο, θα αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου τόσο για την προµήθεια του, όσο 
και για την προσκόµιση και αποµάκρυνση του από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγξει και επί τόπου του έργου την ποιότητα αλλά και την σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωµένος να 
αποκαλύψει τα καλυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών. 

Η προσωρινή αποδοχή των υλικών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο 
από την υποχρέωση να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε καθαίρεση και ανακατασκευή 
τµηµάτων του έργου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν δόκιµα 
υλικά. 
 
Κανονισµοί ασφαλείας. 
Στην κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν µε µεγάλη σχολαστικότητα οι σχετικές 
προδιαγραφές και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
 
Φροντίδα υλικών. 
Πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τα υλικά πρέπει να διατηρούνται 
καθαρα και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πρόκληση ζηµιών στο 
δοµικό µέρος ή στο χρώµα. Όλες οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες των χρωµατισµών θα 
αποκαθίστανται. Η πρόκληση ζηµιών και φθορών στα τεµάχια θα είναι λόγος απόρριψης 
τους από την Υπηρεσία. 
 
Ενέργειες εξασφάλισης ποιότητας. 
Οπτική επιθεώρηση θα διενεργείται από την επίβλεψη σε όλη την διάρκεια της κατασκευής. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει οποτεδήποτε την διεξαγωγή δοκιµών µε δαπάνες 
του αναδόχου στην περίπτωση που η οπτική επιθεώρηση του δηµιουργεί οποιαδήποτε 
αµφιβολία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και της εργασίας. 
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Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 

 

 
Και στις δυο όψεις των εσωτερικών θυρών, στο ύψος της χειρολαβής επικολλείται 
προστατευτική ποδιά θυρών (φασα προστασίας) από φύλλο αλουµινίου ύψους 20 cm και 
πάχους 6χιλ.  
Η λάµα του αλουµινίου είναι προϊόν διέλασης κραµάτων αλουµινίου κατάλληλου για 
οικοδοµική χρήση από εργοστάσιο που έχει σύστηµα ποιότητας κατά ISO 9001. 
Η επιφάνεια του αλουµινίου έχει υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής, µέσου 
ελάχιστου πάχους 10 µικρών (κατηγορία 10 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές QUALANOD) και 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή BS 6161, «Part 18 Methods of test for anodic oxidation 
coatings on aluminium and its alloys. Determination of surface abrasion resistance» 
 
Οι ακµές της λάµας θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένες, ώστε να µην είναι 
κοφτερές.  

ΤΠ13. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
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Περίφραξη εξωτερικού γηπέδου ποδοσφάιρου –mini football- , ύψους 5,00 µ . σύµφωνα µε 
την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης αποτελούµενα από  

• Γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ2'' µεσαίους και γωνιακούς  
• ∆ικτυωτό πλέγµα πάχους 4 χιλ. και ανοίγµατα 4Χ4 εκ , και  
• Γαλβανισµένο σύρµα πάχους 5 χιλ. 

Στο πάνω µέρος οι κατακόρυφοι σιδηροσωλήνες συνδέονται µε τους οριζόντιους 
σιδηροσωλήνες µε γαλβανισµένες µούφες σύνδεσης µορφής Τ ή διπλού Τ (στις γωνίες  
περίφραξης) του εµπορίου , έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιµο των ορθοστατών στο 
πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά της βροχής.  
Κατά µήκος του πλέγµατος περνιέται σύρµα γαλβανισµένο (ούγια) σε πέντε σειρές . Ο 
«ουρανος» του γηπέδου καλύπτεται δίχτυ πολυαιθυλενίου 2 χιλ. στριφτό χρώµατος λευκού. 
Στις θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο της µελέτης κατασκευάζονται θύρες  , ανάλογες µε την 
περίφραξη από σιδηροσωλήνες και πλέγµα . Οι πόρτες θα είναι δίφυλλες ύψους 2,40 µ και 
πλάτους 2,00 και 3,00 µ και όλες θα έχουν χιαστί ενισχύσεις , όπως ορίζεται στο σχέδιο της 
µελέτης. 
Γίνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικρουλικών κατασκευής σύνδεσης 
, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες , δικτυωτό πλέγµα , σιδερένιες λάµες , 
γαλβανισµένο σύρµα , κοχλίες σύνδεσης , υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ) η µεταφορά τους 
στον τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες , 
τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγµατος , τοποθέτησης του γαλβανισµένου σύρµατος σε 5 
σειρές , κατασκευής των θυρών και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη 
κατασκευή της περίφραξης σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της 
µελέτης. .  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς 
τις προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άµεσο 
αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου. 
 
Ποιότητα και έλεγχοι υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε είδους εργασία πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, πριν δε την ενσωµάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµές των υλικών, εφ' όσον το διατάξει η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση 
της, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά και 
πορίσµατα. 
Κάθε υλικό που δεν κρίνεται από την Υπηρεσία ή το Εργαστήριο δόκιµο, θα αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου τόσο για την προµήθεια του, όσο 
και για την προσκόµιση και αποµάκρυνση του από το εργοτάξιο. 

ΤΠ14.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
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Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγξει και επί τόπου του έργου την ποιότητα αλλά και την σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωµένος να 
αποκαλύψει τα καλυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών. 
Η προσωρινή αποδοχή των υλικών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων 
του έργου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν δόκιµα υλικά. 
 
Κανονισµοί ασφαλείας. 
Στην κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν µε µεγάλη σχολαστικότητα οι σχετικές 
προδιαγραφές και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
 
Φροντίδα υλικών. 
Πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τα υλικά πρέπει να διατηρούνται 
καθαρα και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πρόκληση ζηµιών στο 
δοµικό µέρος ή στο χρώµα. Όλες οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες των χρωµατισµών θα 
αποκαθίστανται. Η πρόκληση ζηµιών και φθορών στα τεµάχια θα είναι λόγος απόρριψης 
τους από την Υπηρεσία. 
 
Ενέργειες εξασφάλισης ποιότητας. 
Οπτική επιθεώρηση θα διενεργείται από την επίβλεψη σε όλη την διάρκεια της κατασκευής. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει οποτεδήποτε την διεξαγωγή δοκιµών µε δαπάνες 
του αναδόχου στην περίπτωση που η οπτική επιθεώρηση του δηµιουργεί οποιαδήποτε 
αµφιβολία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και της εργασίας. 
 
Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 
 
 
 
 
Οι χειρολισθήρες θα πρέπει να έχουν ενιαία µορφή σε όλο το χώρο και θα παραδοθούν 
έτοιµοι, στέρεωµένοι σωστά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα που αποτελείται από ανοξείδωτη λάµα ποιότητας 
AISI 304 µε επεξεργασία σατινέ 240 και στηρίζεται µε ειδικά στηρίγµατα ανοξείδωτα κοµµένα 
στο Laser πάχους 5 mm και διάστασης τέτοιας ώστε µετά την συγκόλληση µε TIG στο κάτω 
µέρος του χειρολισθήρα , η εσωτερική πλευρά του χειρολισθήρα να απέχει τουλάχιστον 50 
mm από τον κατακόρυφο τοίχο. 
Τα ειδικά στηρίγµατα συγκολλούνται σε λάµα ανοξείδωτη πάχους 5 mm σατινέ , η οποία 
στερεώνεται στον τοίχο µε ανοξείδωτα εκτωνούµενα βύσµατα Μ8Χ100 mm µε φρεζάτο allen 
κεφάλι. 

Ο χειρολισθήρας είναι παράλληλος µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος από  0,70 cm 0,90 
cm από τα πατήµατα. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την στέρεη και ασφαλή πάκτωση του 
χειρολισθήρα λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. 
Όλα τα επιµέρους τµήµατα θα είναι κατάλληλα ηλεκτροσυγκολληµένα µεταξύ τους, 
διαµορφώνοντας µια στέρεη, ακλόνητη και συµπαγή κατασκευή. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα 
γίνονται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτή µέθοδο, εφαρµόζοντας κατάλληλη προετοιµασία 
των προς συγκόλληση επιφανειών (π.χ. καθαρισµός, δηµιουργία φρέζας κ.τ.λ.), επιλέγοντας 
τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και εφαρµόζοντας την κατάλληλη διαδικασία συγκόλλησης . 

TΠ15.ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ  
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc                                - 38 –                                   Ν1000c/5300/B10 

Μετά την ηλεκτροσυγκόλληση κάθε τµήµατος, θα ακολουθεί απόξεση της περίσσειας υλικού 
που προέρχεται από την ηλεκτροσυγκόλληση και λείανση των επιφανειών. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί κάποια ανωµαλία ή αστοχία στη ηλεκτροσυγκόλληση, αυτή θα 
επισκευάζεται και θα επανελέγχεται. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς 
τις προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άµεσο 
αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου. 
 
 
Ποιότητα και έλεγχοι υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε είδους εργασία πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, πριν δε την ενσωµάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµές των υλικών, εφ' όσον το διατάξει η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση 
της, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά και 
πορίσµατα. 
Κάθε υλικό που δεν κρίνεται από την Υπηρεσία ή το Εργαστήριο δόκιµο, θα αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου τόσο για την προµήθεια του, όσο 
και για την προσκόµιση και αποµάκρυνση του από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγξει και επί τόπου του έργου την ποιότητα αλλά και την σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωµένος να 
αποκαλύψει τα καλυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών. 
Η προσωρινή αποδοχή των υλικών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων 
του έργου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν δόκιµα υλικά. 
 
Κανονισµοί ασφαλείας. 
Στην κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν µε µεγάλη σχολαστικότητα οι σχετικές 
προδιαγραφές και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
 
Φροντίδα υλικών. 
Πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τα υλικά πρέπει να διατηρούνται 
καθαρα και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πρόκληση ζηµιών στο 
δοµικό µέρος ή στο χρώµα. Όλες οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες των χρωµατισµών θα 
αποκαθίστανται. Η πρόκληση ζηµιών και φθορών στα τεµάχια θα είναι λόγος απόρριψης 
τους από την Υπηρεσία. 
 
Ενέργειες εξασφάλισης ποιότητας. 
Οπτική επιθεώρηση θα διενεργείται από την επίβλεψη σε όλη την διάρκεια της κατασκευής. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει οποτεδήποτε την διεξαγωγή δοκιµών µε δαπάνες 
του αναδόχου στην περίπτωση που η οπτική επιθεώρηση του δηµιουργεί οποιαδήποτε 
αµφιβολία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και της εργασίας. 
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Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 

 
 
 
 
 

Ενδοδαπέδιο κανάλι σωληνώσεων από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατά ΕΝ 10142 πάχους 
1,00 mm, κατάλληλα  στρατζαρισµένης έτσι ώστε να τοποθετηθεί στο άνω τµήµα της λωρίδα 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1εκ και πλάτους όσο το κανάλι η οποία πληρώνεται 
ξεχωριστά µε το άρθρο Ε26. 
Το κανάλι στρατζάρεται και ενσωµατώνεται  στην υπόβαση  από γαρµπιλοµωσαικό του 
τελικού δαπέδου, είτε µε την τοποθέτηση του καναλιού κατά τη φάση της επίστρωσης του 
γαρµπιλοδέµατος, είτε µε διάνοιξη αύλακος στην περαιωµένη υπόβαση. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και ευθυγράµµισης του καναλιού στις θέσεις που υποδεικνύει η 
ΗΜ µελέτη.  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κατά την φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή παραµορφώσεων και πιθανών τραυµατισµών 
της αντισκωριακής επίστρωσης θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης µε ελαστικά ή 
πλαστική επικάλυψη. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων συνεπενδυτών. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

ΤΠ16. Ενδοδαπέδιο κανάλι σωληνώσεων 
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- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους.  

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 

 
 
 
 
 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής ανεµόσκαλας ελαφρών βαθµίδων πλάτους  65 έως 
70 cm για άνοδο από το δώµα του χώρου 1.4 (στάθµη +6.00) έως το δώµα του χώρου 2.1 
(στάθµη +9.50). 
Η σκάλα πακτώνεται σε δυο σηµεία του τοίχου (σε οπτοπλινθοδοµή η οπλισµένο 
σκυρόδεµα) και στο µαρµάρινο στηθαίο του δώµατος µε λαπάτσες 10/10/2 και εκτονούµενα 
µεταλλικά βύσµατα και είναι κατασκευασµένη από προκατασκευασµένα τεµάχια εν θερµώ 
γαλβανισµένου χάλυβα σύµφωνα µε το DIN 24531 και ειδικότερα: 
α) Χειρολισθήρες από κοιλοδοκό 50/25/2χιλ. 
β) Πατήµατα από ειδικά διάτρητα τεµάχια LSP σε σχήµα Π, µε πλάτος 65χιλ.  
 
Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο και µεταφέρεται και τοποθετείται µε όλα τα υλικά και 
µικρουλικά στερέωσης και τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα.  

 
 
 
 

ΤΠ17. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, 
καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 

 

 
 
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ποιότητας, 
πάχους 3 cm, µε γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε µήκους, σχήµατος και γλυπτής 
διακόσµησης (καµπύλες ακµές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, 
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία υποδοχής των µαρµαρίνων µελών, ή λειότριψη, 
ή στίλβωση (νερόλουστρο) µε υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούµενες αφανείς 
γαλβανισµένες µεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (µεταλλικά φουρούσια διατοµής L 30x30x3 
mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 
Περιλαµβάνεται επίσης η κοπή των µαρµαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήµα 
(ευθύγραµµο ή καµπύλο), η δηµιουργία ανοίγµατος για την υποδοχή της γούρνας τύπου 
ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τµήµα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιµετρικά στον πάγκο 
µαρµάρινης ποδιάς (κρέµαση) πάχους 2 cm, µε ή χωρίς εργαλεία, σύµφωνα µε την µελέτη, 
και η στεγανοποίηση του πάγκου µε κατάλληλα υλικά. 
Επισηµαίνεται  ότι η καµπύλη η ευθύγραµµη διαµόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από 
ενιαίο κοµµάτι µαρµάρου. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, διαµόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 
(σφραγίσεως αρµών, συνδέσεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
µελέτης. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας 
Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα 
σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς 
τις προδιαγραφές, και να επιβάλλει την άµεσο αποσύνθεση και ανακατασκευή της, χωρίς 
καµία αποζηµίωση του αναδόχου. 
 
Ποιότητα και έλεγχοι υλικών 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε είδους εργασία πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, πριν δε την ενσωµάτωση τους στο έργο θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµές των υλικών, εφ' όσον το διατάξει η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση 
της, καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά και 
πορίσµατα. 

ΤΠ18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ  
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Κάθε υλικό που δεν κρίνεται από την Υπηρεσία ή το Εργαστήριο δόκιµο, θα αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου τόσο για την προµήθεια του, όσο 
και για την προσκόµιση και αποµάκρυνση του από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγξει και επί τόπου του έργου την ποιότητα αλλά και την σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωµένος να 
αποκαλύψει τα καλυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών. 
Η προσωρινή αποδοχή των υλικών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων 
του έργου, εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν δόκιµα υλικά. 
 
Κανονισµοί ασφαλείας. 
Στην κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν µε µεγάλη σχολαστικότητα οι σχετικές 
προδιαγραφές και οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
 
Φροντίδα υλικών. 
Πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τα υλικά πρέπει να διατηρούνται 
καθαρα και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η πρόκληση ζηµιών στο 
δοµικό µέρος ή στο χρώµα. Όλες οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες των χρωµατισµών θα 
αποκαθίστανται. Η πρόκληση ζηµιών και φθορών στα τεµάχια θα είναι λόγος απόρριψης 
τους από την Υπηρεσία. 
 
Ενέργειες εξασφάλισης ποιότητας. 
Οπτική επιθεώρηση θα διενεργείται από την επίβλεψη σε όλη την διάρκεια της κατασκευής. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει οποτεδήποτε την διεξαγωγή δοκιµών µε δαπάνες 
του αναδόχου στην περίπτωση που η οπτική επιθεώρηση του δηµιουργεί οποιαδήποτε 
αµφιβολία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και της εργασίας. 
 
Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 

 
 
 
 
 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυοµένου συγκροτήµατος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), µετά 
του φιλέ, αποτελούµενο από δύο µεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες. Κάθε 
ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσµαν διαφορετικής διατοµής που 
συνδέονται και εγκιβωτίζονται µέσα σε στέρεο εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα των 300χγρ. 
τσιµέντου, µε σταθερή υποδοχή και λυόµενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (µανσόν). Η 
σταθερή αυτή υποδοχή και το µανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσµαν. 
Περιλαµβάνεται επιπλέον  
 

1. ∆ίχτυ  κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές της FIVA, µε νήµα 
στριφτό, µε µπορντούρα Tarpaulin 5mm, και ξύλο. Στο εσωτερικό του θα έχει 
συρµατόσχοινο  
∆ιαστάσεις: συµφωνα µε τα σχεδια της Μελέτης 
2. Το συρµατόσχοινο τέντωσης του φιλέ, µαζί µε τα στηρίγµατα και τον οδηγό.  

ΤΠ19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΒΟΛΕΫ) 
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3. Το σύστηµα αποµείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από 
τους ορθοστάτες  
4. ∆ύο πώµατα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών και  
5. ο χρωµατισµός των µεταλλικών στοιχείων µε δύο στρώσεις αντισκωριακού µινίου 
και δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο (µε πιστολέτο ή πινέλλο). 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού εγκιβωτισµού 
από σκυρόδεµα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωµατισµού του 
συγκροτήµατος ορθοστατών, δαπάνη αποµείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, µικροϋλικών, 
εξαρτηµάτων, υλικών στερέωσης καθώς και δαπάνη προµήθειας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη 
δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το συγκρότηµα να αποδοθεί έτοιµο να λειτουργήσει. 

 
  

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
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- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας καλαθοσφαίρισης (µπασκέτα) αναδιπλούµενος από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ πλήρως 
εγκατεστηµένος και έτοιµος για χρήση µε την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρισης, τα 
µεταλλικά εγκάρσια στοιχεία ακαµψίας, τις ταινίες σήµανσης του πίνακα, τα στηρίγµατα, 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται γενικά στη στήριξη του και την πλήρη σύνθεση του 
στην τελική του µορφή και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο µε πινέλλο ή 
πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόµενη απόχρωση. 

• Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται στο 
πλαίσιο µε βίδες φραιζάτες.  

• Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται λάστιχο, διατοµής 40 χ 3 mm 
για την απορρόφηση των κραδασµών.  

• Το ταµπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο 
σωλήνα γαλβανιζέ, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του 
ταµπλό µε τον στυλοβάτη.  

• Στεφάνι: Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο 
άξονα διαµέτρου 20 mm.  

• Περιµετρικά στο κάτω µέρος, έχει γαντζάκια για το δέσιµο του διχτύου.  
• Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10.  
• Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Βάφεται 
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωση  

 
 
 
 
 

ΤΠ20. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ  (ΜΠΑΣΚΕΤΑ) ΑΠΟ 
ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κατά την φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή παραµορφώσεων και πιθανών τραυµατισµών 
του πίνακα θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης µε ελαστικά ή πλαστική επικάλυψη. 
Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στις 
περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, 
δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του 
εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο. 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
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Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 

 
 
 
 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, 
πλήρως και ακλόνητα εγκατεστηµένου µε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, που 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µε το πακτωµένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη 
και τα απαιτούµενα µπουλόνια, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάσταση του στυλοβάτη µε την πρόβλεψη των απαιτούµενων υποδοχών για την 
στερέωση µεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ µπασκέτας, κατά τρόπο που να µην απαιτείται 
πρόσθετη εργασία ή υλικά και µικροϋλικά και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος 
αντισκωριακού µινίου όλων των επιφανειών του και µε δύο στρώσεις ντούκο µε πιστολέτο ή 
πανέλλο των ορατών.  
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (µπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ πλήρως εγκατεστηµένος και 
έτοιµος για χρήση µε την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρισης, τα εγκάρσια στοιχεία 
ακαµψίας, τις ταινίες σήµανσης του πίνακα, τα στηρίγµατα, υλικά και µικροϋλικά που 
απαιτούνται γενικά στη στήριξη του στυλοβάτη και την πλήρη σύνθεση του στην τελική του 
µορφή και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο µε πινέλλο ή πιστολέτο, των 
σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόµενη απόχρωση. 

 

• Βάση: Είναι ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48 χ 30 cm και κατασκευάζεται από 
µορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm.  

• Στην επιφάνεια της υπάρχουν 7 µπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του 
στυλοβάτη.  

• Στο κάτω µέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια µήκους 60 cm από µορφοσίδηρο 
γωνία 50 x 50 x 5 mm.  

• Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm. Στυλοβάτης: Κατασκευάζεται από 
χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm.  

• ∆ύο βραχίονες µε πρισµατική µορφή ενώνονται σε σχήµα Γ.  
• Ο πρώτος, µήκους 140cm, είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους 

185cm, µε γωνία 120 µοιρών.  
• Η διατοµή του στυλοβάτη είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες τις ακµές και 
µεταβάλλεται οµαλά από 16 χ 35cm, στη θέση της βάσης, σε 16x16cm, στη θέση του 
ταµπλό.  

• Εσωτερικά και σε όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3mm, 
ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις.  

• Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 
τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης).  

ΤΠ21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
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• Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8" x 40 mm για την υποδοχή του 
ταµπλό.  

• Ταµπλό: Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό µε διαστάσεις 120 x 
0,90 cm και το εσωτερικά µε διαστάσεις 49 x 35 cm.  

• Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 40 x 20 mm.  
• Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο 
πίσω µέρος.  

• Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται στο 
πλαίσιο µε βίδες φραιζάτες.  

• Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται λάστιχο, διατοµής 40 χ 3 mm 
για την απορρόφηση των κραδασµών.  

• Το ταµπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο 
σωλήνα γαλβανιζέ, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του 
ταµπλό µε τον στυλοβάτη.  

• Στεφάνι: Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο 
άξονα διαµέτρου 20 mm.  

• Περιµετρικά στο κάτω µέρος, έχει γαντζάκια για το δέσιµο του διχτύου.  
• Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10.  
• Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ.  
• Βάφεται ηλεκτροστατικά µε χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κατά την φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή παραµορφώσεων και πιθανών τραυµατισµών 
του πίνακα θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης µε ελαστικά ή πλαστική επικάλυψη. 
Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στις 
περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, 
δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του 
εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 

 για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
 προδιαγραφής. 
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• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
 και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
 και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
 συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο. 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 

 
 
 

Η επιφάνεια του χώρου αυτού εξαρτάται από το µέγεθος του οικοπέδου και τον αριθµό των 
µαθητών που φιλοξενεί. Θα πρέπει να επιστρώνεται µε πλάκες αντιολισθητικές χρωµατιστές, 
ή άλλο τύπο δαπέδου αντιολισθητικής υφής. 
Σε θέση κατάλληλη τοποθετείται ο ιστός της σηµαίας ώστε να προσδιορίζεται εµφανώς ο 
χαρακτήρας του κτιρίου. 
 Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος, συνολικού ύψους 5,50µ, αποτελούµενος από δύο 
σωλήνες τύπου Μάνεσµαν.  
Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00µ. και διατοµή Φ 95/102 και ο δεύτερος µήκους 2,50µ 
έχει διατοµή Φ 68/76.  
Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η στερέωση του ιστού µέσα σε βάση από σκυρόδεµα των 
300 χλγ. τσιµέντου. 

 
 
 

ΤΠ22. ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που 
ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του µηχανισµού 
ανάρτησης της σηµαίας. 
∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού, και σύµφωνα µε τη µελέτη, τα παραπάνω 
περιγραφόµενα, την Τεχνική Περιγραφή, και τις οδηγίες της επίβλεψης, 

 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
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γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 

 
 
 
 
 
 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού καλύµµατος από στραντζαριστά, διάτρητα 
φύλλα αλουµινίου τύπου Etalbond, πάχους  3mm.  
Τα φύλλα αλουµινίου αποτελούνται από δύο επιδερµίδες ανοπτηµένου αλουµινίου κράµατος 
AlMg1 πάχους 0,5 mm επικολληµένων σε φύλλο µαύρου πολυαιθυλενίου χαµηλής 
πυκνότητας .Οι επιδερµίδες αλουµινίου είναι προβαµµένες µε πολυεστερικό σύστηµα βαφής 
ποιότητας PVDF. Τα πάνελ αυτά διατηρούν την επιπεδότητά τους λόγω της επικολλητής 
δοµής τους, ελαχιστοποιώντας τα βέλη κάµψης από ίδιο βάρος ή ανεµοπίεση. 
Τοποθετούνται και στερεώνονται µε  λαµαρίνες πάχους 6χιλ. οι οποίες στραντζαρονται και 
στερεώνονται αντίστοιχα στα πλαϊνά τοιχία µε µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα 8Χ100 mm 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.  
Τα φύλλα αλουµινίου και οι λάµες στήριξης  θα έχουνε το ίδιο ή παρόµοιας τονικότητας βαφή 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την µεταφορά και φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή 
παραµορφώσεων και πιθανών τραυµατισµών των πάνελ . 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα 
σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 

ΤΠ23.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 
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κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, 
καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
Συµπεριλαµβάνονται η ηλεκτροστατική βαφή, οι λάµες στήριξης, εργασία κοπής και 
διάτρησης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα 
µε την µελέτη.  
 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
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Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού περιφράγµατος από µεταλλικό σκελετό από 
κοιλοδοκόυς 80x80 µε επένδυση διάτρητης λαµαρίνας ηλεκτροστατικής βαφής κατά BS EN 
12206:2004 PART I , QUALICOAT CLASS I και GSB, σε χρώµα επιλογής της επίβλεψης , 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από 
διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε 
γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
Τα φύλλα αλουµινίου και οι λάµες στήριξης  θα έχουνε το ίδιο ή παρόµοιας τονικότητας βαφή 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την µεταφορά και φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή 
παραµορφώσεων και πιθανών τραυµατισµών της λαµαρίνας . 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα 
σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά διότι είναι ενσωµατωµένες όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη 
κατά τα ανωτέρω εκτέλεση εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , δεν 
επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµειωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προδιαγραφής. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, 
καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων ( εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
Συµπεριλαµβάνονται η ηλεκτροστατική βαφή, οι λάµες στήριξης, εργασία κοπής και 
διάτρησης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα 
µε την µελέτη.  
 

ΤΠ24. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ 
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ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
 

 
 
 
 
 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, για την επένδυση τοίχων ή άλλων 
επιφανειών πλην ψευδοροφών.  
 
ΥΛΙΚΑ 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα 
ανεγνωρισµένων εργοστασίων (µε πιστοποίηση ISO), της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας 
και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µέσα στην αρχική συσκευασία των. 
 
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ  
Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό DIN 18180.  
Οι τύποι των γυψοσανίδων που θα χρησιµοποιηθούν (κοινές, ανθυγρές, διάτρητες, 
πυράντοχες κλπ) καθώς και το πάχος αυτών ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα 
του συµβατικού Τιµολογίου και στη µελέτη.  
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ  
Ο µεταλλικός σκελετός των κατασκευών γυψοσανίδων θα αποτελείται από µεταλλικά 
γαλβανισµένα προφίλ και εξαρτήµατα και θα είναι σύµφωνος µε τους Κανονισµούς DIN 
18181, 18182, 18182 και 18183.  
Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου µε τις γυψοσανίδες.  

ΤΠ25. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 
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Τα χαρακτηριστικά των µεταλλικών σκελετών που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται κατά 
περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου και στη µελέτη.  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ  
Όλες οι κατασκευές γυψοσανίδων θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή.  
Στις κατασκευές γυψοσανίδων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφές περιλαµβάνονται 
πλήρως τοποθετηµένα ο γαλβανισµένος µεταλλικός σκελετός και οι γυψοσανίδες µετά των 
απαιτούµενων κάθε είδους εξαρτηµάτων, γωνιόκρανων, τελειωµάτων, υλικών επικόλλησης 
και συγκόλλησης, βοηθητικών υλικών και µικροϋλικών. Επίσης, περιλαµβάνονται και όλες οι 
απαιτούµενες δαπάνες για τη µόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακµές συνάντησης 
των γυψοσανίδων και τη συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακµές (όπου απαιτείται), το 
κατάλληλο αρµολόγηµα και την επιδιόρθωση των ανωµαλιών και φθορών των επιφανειών 
των γυψοσανίδων, την ειδική διαµόρφωση στις θέσεις των διαφόρων στοιχείων των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (όπως π.χ. φωτισµού, κλιµατισµού, πυρανίχνευσης 
κλπ), καθώς και τη συναρµογή των κατασκευών γυψοσανίδων µε τις γειτονικές κατασκευές. 
Επίσης διαµορφώνονται οπές στο άνω και κάτω µέρος της γυψοσανίδας για την απορροή 
των συµπυκνωµάτων. 
Περιλαµβάνονται στις κατασκευές γυψοσανίδων οι ιδιοκατασκευαζόµενοι µεταλλικοί 
σκελετοί, οι µονώσεις καθώς και το φινίρισµα και το αστάρωµα των επιφανειών των 
γυψοσανίδων.  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα 
σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. 
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς 
επιβάρυνση του εργοδότη. 
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων 
όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
προστασία. 
 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
∆είγµατα όλων των υλικών των κατασκευών γυψοσανίδων θα παραλαµβάνονται από τις 
παρτίδες που έχουν παραδοθεί και θα κατατίθενται στην Επίβλεψη, η οποία θα τα εγκρίνει 
πριν αρχίσουν οι εργασίες. Όλες οι µετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας ποιότητας µε τα 
εγκεκριµένα δείγµατα.  
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα υλικών, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας αυτών.  
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Ισχύουν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του συµβατικού Τιµολόγιου Μελέτης.  
 
 
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ). 
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση. 
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- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 
risks 
- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο 
απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των 
συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. 
 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Οι κατασκευές γυψοσανίδων θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις 
από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ.  
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.  
 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα 
αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 
κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. 
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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 
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