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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

  



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. ΙΧΤΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Εργαςιϊν αφορά τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ (τεχνικά 

χαρακτθριςτικά ποιότθτασ και ςυμπεριφοράσ) που επιτρζπουν τθν περιγραφι εργαςιϊν και υλικϊν, ζτςι 

ϊςτε θ εργαςία, ι τα υλικά να εκπλθρϊνουν τον προβλεπόμενο από τισ μελζτεσ ςκοπό τουσ, ςφμφωνα με 

τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα 

εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΗ ΜΟΤΡΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΤ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ». 

 

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για το παρόν ζργο, ιςχφουν οι κατωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και ςχετικζσ διατάξεισ: 

 

• Η υπϋαρικ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-

2012, «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» 

• Η υπϋαρικ. Δ22/4193/22-11-2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν που 

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ». 

  

Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των ΤΡ από τθν Κοινοτικι Νομοκεςία 

οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ 

των προςφορϊν, μζςω ειδικισ επιςτολισ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν 

εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι 

του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό 

κίνδυνο. 

 

2. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) που δεν 

καλφπτονται από: 

• τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ 

• τισ ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παρ.7 

• τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ  

 

κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά 

Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD)» ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν 

αυτϊν. 



 

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από 

τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ 

- μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ 

ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με 

βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. 

Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το 

εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 

Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) που 

αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (Hen) που ζχουν 

κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ. 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 

Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization) και 

ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΗΡΑ. 

 

3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

• Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγράφων 1 και 2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, 

ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι 

τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

• Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει 

ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και 

ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των. 

• Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ του ζργου ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτα 

παραπάνω άρκρα των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ).  

 

Σθμειϊνεται ότι για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ οι ΕΤΕΡ ζχουν 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι αρχείων PDF και είναι προςπελάςιμεσ από 

κάκε ενδιαφερόμενο και ωσ εκ τοφτου, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να επικαλεςτεί άγνοια των ΕΤΕΡ που 

ιςχφουν, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου. 

 

• Τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχα για κάκε 

υλικό Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που ζχουν μεταφερκεί ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυποποίθςθσ 

και να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ 6690 ΚΥΑ ΦΕΚ 1914/15-06-2012 (ςε 

εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 334/94 ) αλλά και των προγενζςτερων ςχετικϊν ΚΥΑ), άλλωσ δεν κα 

παραλαμβάνονται. 

• Για εργαςίεσ και υλικά που δεν καλφπτονται με τα παραπάνω, ιςχφουν οι ςυμπλθρωματικζσ 

προδιαγραφζσ και νομικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. 



 

4. ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων του παρόντοσ τεφχουσ και των ςχετικϊν και / ι 

αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν  κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται 

ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. O Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ περί του αντικζτου. 

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ 

 

Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 

εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει 

τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται: 

1. Το είδοσ του υλικοφ  

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Η κζςθ λιψθσ 

5. Η κζςθ απόκεςθσ 

6. Η ϊρα φόρτωςθσ 

7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 

Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του. 

Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από 

αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ 

αυτϊν, κλπ). 

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των 

ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ. 

 

 

6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ  
 

ΤΛΙΚΑ 
 
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ πρζπει να είναι "πρϊτθσ διαλογισ" 
αςχζτωσ αν αναφζρεται ι όχι αυτό ςτο Τιμολόγιο. Με τθν ζκφραςθ αυτι εννοείται ότι τα υλικά που κα 
προςκομιςκοφν για το ζργο κα είναι τα καλφτερα προϊόντα τθσ αντίςτοιχθσ εργοςταςιακισ παραγωγισ, 
χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 
προδιαγραφζσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ ειδικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςτικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, όςον αφορά 
τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. 
Τα υλικά κα προςκομίηονται επί τόπου του ζργου ςυςκευαςμζνα υπό τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ τουσ ςτθν 
αγορά και κα ςυνοδεφονται με αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ. 



Πςον αφορά τον τρόπο χριςεων των υλικϊν πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ, εκτόσ αν άλλωσ ικελε διαταχκεί από τθν Υπθρεςία. 
Για όλα τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ, πριν από οποιαδιποτε ςχετικι παραγγελία, 
κα προςκομίςει δείγματα τουσ για ζλεγχο και διαπίςτωςθ από τθν Υπθρεςία αν είναι ςφμφωνα με τισ 
Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) και το Ρεριγραφικό Τιμολόγιο τθσ Μελζτθσ. 
Τα παραπάνω δείγματα κα φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα παρζχονται 
από τον Ανάδοχο, για ςφγκριςθ με τα υλικά που κα προςκομιςκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν τελικά ςτο 
ζργο και τα οποία δε κα υςτεροφν κακόλου των αντίςτοιχων εγκρικζντων δειγμάτων. 
Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα περάςουν από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται 
παρακάτω. 
Η αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται γενικά ςε ςθμεία και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ 
ομαλι ροι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, δεν επιτρζπεται δε ςε καμία περίπτωςθ, θ εναπόκεςθ υλικϊν ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ εκτόσ εάν με φροντίδα του αναδόχου χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ. Η αποκικευςθ των ευπακϊν υλικϊν κα γίνεται ςε χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ που κα 
πλθροφν τισ ςχετικζσ ειδικζσ προδιαγραφζσ των προμθκευτϊν του κάκε είδουσ. 
Για τα ειδικά υλικά που καλφπτονται από εργοςταςιακζσ εγγυιςεισ, αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του 
αναδόχου, να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ τεκμθρίωςθ των ιδιοτιτων και χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν 
που επιλζγονται, με ζγγραφα πιςτοποίθςθσ από θμεδαπά ι αλλοδαπά επίςθμα αναγνωριςμζνα 
εργαςτιρια και οργανιςμοφσ, από τα οποία κα αποδεικνφονται οι ιδιότθτζσ τουσ και κα προκφπτει θ 
καταλλθλότθτά τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ, κακϊσ και τα ανάλογα ζγγραφα εμπορίασ και διακίνθςθσ 
όπου κα αναγράφεται θ ποιότθτά τουσ, οπότε και κα επιτρζπεται θ ειςαγωγι τουσ ςτο εργοτάξιο, 
προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 
Διευκρινίηεται ότι όπου ςτα τεφχθ ι ςχζδια τθσ παροφςασ μελζτθσ αναγράφεται τυχόν ςυγκεκριμζνοσ ι 
ενδεικτικόσ τφποσ υλικοφ, ςυςκευισ ι μθχανιματοσ τονίηεται ρθτά ότι θ ακριβισ ζννοια του 
ςυγκεκριμζνου ι ενδεικτικοφ τφπου δεν προχποκζτει τθν προτίμθςθ του αναφερομζνου Οίκου, αλλά 
αναφζρεται ςε υλικά ςυςκευζσ ι μθχανιματα τουλάχιςτον παρεμφερι ι ιςοδφναμα, τθσ ίδιασ ποιότθτασ, 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και χαρακτθριςτικϊν ι καλφτερων. 
 
ΕΡΓΑΙΕ 
 
Πλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτο ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 
προδιαγραφζσ αυτζσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ειδικζσ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και τισ 
προφορικζσ διευκρινιςεισ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου, μπορεί δε να περάςουν από 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ κανονιςμοφσ και όρουσ που ιςχφουν για τα υλικά. 
Η Υπθρεςία μπορεί να απορρίπτει κάκε εργαςία κακότεχνθ ι μθ ςφμφωνθ προσ τα παραπάνω και να 
επιβάλλει τθν άμεςθ αποςφνκεςθ και ανακαταςκευι τθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμμορφϊνεται αμζςωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να απομακρφνει από το εργοτάξιο όλα τα 
άχρθςτα υλικά που κα προκφψουν από τθν αποςφνκεςθ, εκτόσ από τα χριςιμα που μπορεί να τα 
χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο μόνο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΕ 
 
Οι δειγματολθψίεσ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι οποιουδιποτε υλικοφ ι εργαςιϊν κα γίνονται με δαπάνεσ και 
φροντίδα του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, όποτε αυτι το κεωρεί αναγκαίο 
και απαραίτθτο, μετά από ςχετικι ζγγραφθ εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ και πλιρωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να προςκομίηει τα επίςθμα 
πιςτοποιθτικά με τα αποτελζςματα των ελζγχων. 
Οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα γίνονται ςτα Κρατικά Εργαςτιρια Δθμοςίων Ζργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ςτα εργαςτιρια 
του Εκνικοφ Μετςοβίου Ρολυτεχνείου ι ςε άλλα ανεγνωριςμζνα από το Δθμόςιο ιδιωτικά εργαςτιρια 
μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 



Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καταςκευάηει επαρκι δείγματα "εργαςιϊν" επί τόπου του ζργου ςτισ 
κατάλλθλεσ κζςεισ - ϊςτε να λαμβάνονται οι τελικζσ αποφάςεισ για τθν ζγκριςθ τουσ - με δικζσ του 
δαπάνεσ. 
Η Υπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθν χρθςιμοποίθςθ υλικϊν ι τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν όποτε αυτι 
κρίνει ότι δεν είναι κατάλλθλα ι ςφμφωνα με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ι με νεϊτερεσ διατάξεισ περί 
αςφάλειασ και υγιεινισ. Στθ περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα απομακρφνει αμζςωσ 
από το εργοτάξιο. 
Η μθ διενζργεια ελζγχου ι θ τυχόν μθ ζγκαιρθ διάγνωςθ ελαττωμάτων ι και προςωρινι αποδοχι των 
υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν ι εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν, δεν απαλλάςει τον ανάδοχο τθσ 
υποχρζωςθσ του για τθν κακαίρεςθ και ανακαταςκευι τμθμάτων του ζργου, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι 
διαπιςτωκεί ότι ζγινε χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν ι μεκόδων καταςκευισ. 
Πλεσ ςι δαπάνεσ των δειγματολθψιϊν, των δοκιμϊν και ελζγχων οποιαςδιποτε φφςθσ, είτε επί τόπου του 
ζργου είτε ςτθν ζδρα οιουδιποτε εργαςτθρίου κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ι κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ τουσ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. 
Επίςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο όλεσ οι δαπάνεσ προμικειασ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν που 
απορρίφκθκαν ςαν ακατάλλθλα, οι δαπάνεσ για τθν αποκάλυψθ κρυμμζνων μερϊν των διαφόρων 
τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ κακαίρεςθσ, αποςφνκεςθσ και ανακαταςκευισ 
ζργων ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν κακοτεχνίεσ ι θ χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν, και τζλοσ κάκε άλλθ δαπάνθ 
που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα από τθν διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ υλικϊν και εργαςιϊν. 
 

7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ  
 
7.1 ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ 
 
Γυψοςανίδεσ 
Οι γυψοςανίδεσ κα φζρουν αμφίπλευρθ επζνδυςθ από χαρτόνι και αποτμθμζνεσ κατά μικοσ ακμζσ, ϊςτε 
να διευκολφνεται το αρμολόγθμα μεταξφ τουσ, κα παράγονται δε ςφμφωνα με το DIN18184 
αποτελοφμενεσ από 70% φυςικό γφψο και 30% τεχνθτό γφψο. Ανάλογα με τουσ χϊρουσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν διακρίνονται ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ ; 
• Γυψοςανίδεσ κοινζσ 
• Γυψοςανίδεσ εμποτιςμζνεσ για μειωμζνθ απορρόφθςθ υγραςίασ 
• Γυψοςανίδεσ π υ ράντοχεσ 
• Γυψοςανίδεσ διάτρθτεσ (κανονικι διάτρθςθ 6/18 ι 8118) 
Οι γυψοςανίδεσ κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 
Ράχοσ : 12.5 mm 
Βάροσ : 11 Kg/m2 
Αντοχι ςε κάμψθ: περίπου 58 Kg/cm2 
Αντοχι ςτθ φωτιά: κατθγορία Α2 κατά DIN4102 
Αποκικευςθ : Ρρζπει να αποκθκεφονται ςε ςτεγνό μζροσ και πάνω ςε επίπεδθ επιφάνεια. Χρειάηονται 
προφφλαξθ από υγραςία και πρζπει να  αποκθκεφονται ςε κλειςτό χϊρο, πάνω ςε παλζττα και να 
ςκεπάηονται με αδιάβροχο φφλλο. 
Μεταφορά : Οι γυψοςανίδεσ πρζπει να μεταφζρονται όρκιεσ. Επεξεργαςία : Κόβονται με λεπτόδοντο 
πριόνι ι αφοφ χαραχτοφν με κοφτερό μαχαίρι ςπάηουν ςε επίπεδθ επιφάνεια και κατόπιν κόβεται το 
χαρτόνι ςτθν άλλθ τουσ πλευρά. 
 
Μεταλλικόσ ςκελετόσ ελαφρϊν χωριςμάτων 
Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ των ελαφρϊν διαχωριςτικϊν, αποτελείται από ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ, 
διατομισ υ τουλάχιςτον 40x50 mmγια ςυνικθ φψθ χϊρων, ι 40X75 ι 40x100 mm για μεγάλα φψθ και ζτςι 
ϊςτε οι ορκοςτάτεσ να χωροφν μζςα ςτουσ ςτρωτιρεσ. Καταςκευάηονται από γαλβανιςμζνο 
χαλυβδοζλαςμα, ελάχιςτου πάχουσ 0,6 mmςφμφωνα με το DIN18183, και μορφοποιοφνται κατάλλθλα 
(προφίλ). 



Ηχομονωτικό υλικό ελαφρϊν χωριςμάτων 
Το θχομονωτικό υλικό που τοποκετείται ςτο κενό των ελαφρϊν χωριςμάτων αποτελείται από πλάκεσ 
ορυκτοβάμβακα, ελάχιςτου βάρουσ 40,00 Kg/m3 και ελάχιςτου πάχουσ 40 mmςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ DIN18165. 
 
Λοιπά εξαρτήματα ςφνθεςησ ελαφρϊν χωριςμάτων 
Πλα τα ειδικά τεμάχια κα είναι από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χαλυβδοζλαςμα, πάχουσ κατά περίπτωςθ. 
Βίδεσ γαλβανιςμζνεσ ι ειδικά επεξεργαςμζνεσ για αντοχι ςτθ διάβρωςθ. Βφςματα πλαςτικά ανάλογου 
μεγζκουσ. 
Αυτοκόλλθτθ ταινία από αφρϊδεσ πλαςτικό με κλειςτζσ κυψζλεσ ανάλογου πλάτουσ για τουσ ςτρωτιρεσ 
δαπζδου και οροφισ. 
Μεταλλικζσ διατομζσ προςταςίασ ακμϊν από αλουμίνιο. Λοιπά ειδικά τεμάχια μόρφωςθσ αρμϊν, ακμϊν 
κ.λπ. από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 0,6 mm. 
Υλικά αρμολογιματοσ, ςτοκαρίςματοσ και ταινίεσ από ίνεσ γυαλιοφ ι πλαςτικοφ για ενίςχυςθ των 
αρμολογθμάτων, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των γυψοςανίδων - τςιμεντοςανίδων. 
Ελαςτικζσ αντικραδαςτικζσ βάςεισ, ελαςτικζσ αναρτιςεισ ςυνδζςεισ κ.λπ. ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
του καταςκευαςτι θχομονωτικϊν επενδφςεων. 
 
Τλικό καταςκευήσ πάγκων τφπου CORIAN 
To CORIAN είναι ςυμπαγζσ μθ πορϊδεσ υλικό με ομογενι ςφςταςθ 1/3 ακρυλικι ρθτίνθ (μεκακρυλικό 
πολυμεκφλιο ι ΜΑ) και 2/3 φυςικά ορυκτά μεταλλεφματα με κφριο ςυςτατικό τον υδρίτθ του αργιλίου 
(ΑΤΗ), που προζρχεται από το βωξίτθ. Ο χρωματιςμόσ του διατθρείται ς' όλο το πάχοσ του υλικοφ. 
Η καταςκευι των πάγκων γίνεται με φφλλα CORIAN οιουδιποτε πάχουσ, που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 
κόλλθςθ με ειδικζσ κόλλεσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί επεξεργαςία των επιφανειϊν και ειδικότερα των 
ςόκορων των ενϊςεων, που κακιςτά εντελϊσ αφανείσ τισ ενϊςεισ μεταξφ των τεμαχίων. 
Η επιφάνεια τουσ είναι ςκλθρι και ιδιαίτερα ανκεκτικι και διατθρείται κακαρι με τθ χριςθ απλϊν 
οικιακϊν κακαριςτικϊν. 
Κοψίματα, γδαρςίματα, καψίματα από τςιγάρο και άλλεσ μικροφκορζσ απομακρφνονται εφκολα με 
τρίψιμο, και θ επιφάνεια επανζρχεται ςτθν αρχικι τθσ μορφι. 
 
7.2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ των παντόσ είδουσ εργαςιϊν κακαιρζςεων (φερουςϊν ι μθ καταςκευϊν) κα 
εφαρμόηονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ αςφάλειασ και κα προβλεφκεί ζλεγχοσ ειςόδου - εξόδου 
ςτον χϊρο που κα γίνονται κακαιρζςεισ, και κα γίνει ιδαίτερθ ενθμζρωςθ των ςυνεργείων για τα 
προβλεπόμενα μζτρα προςταςίασ που πρζπει να λαμβάνουν κατά τθν εργαςία τουσ. 
Ενδεικτικά αναφζρονται ότι προβλζπονται, χριςθ ατομικϊν μζτρων προςταςίασ του προςωπικοφ, 
τοποκζτθςθ ικριωμάτων, αντιςτιριξθ των δαπζδων του διατθρθτζου κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν, 
ιδιαίτερεσ ηϊνεσ ςυλλογισ των προϊόντων κακαιρζςεων, ςθματοδοτθμζνοι διάδρομοι κίνθςθσ 
προςωπικοφ, καταβίβαςθ προϊόντων κακαιρζςεων με ςυλλεκτιριουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και φωτιςμόσ 
χϊρων εργαςίασ. 
Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν κα τθροφνται όλεσ οι διατάξεισ για τον περιοριςμό όχλθςθσ των 
περιοίκων και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ρριν το τζλοσ τθσ εργαςίασ κάκε βάρδιασ ο χϊροσ κα 
επικεωρείται από τον υπεφκυνο μθχανικό κακαιρζςεων και κα γίνονται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ 
αντιςτιριξθσ οι οποίεσ εργαςίεσ κρίνονται επείγουςεσ για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και του κτιρίου. 
Το εργοτάξιο είναι ςυνδεδεμζνο με τα δίκτυα τθσ Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ. και ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ 
εργαςίεσ υποδομισ για τθν επαρκι κάλυψθ των χϊρων του εργοταξίου με τισ αντίςτοιχεσ παροχζσ. 
Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ κα ζχουν προβλεφκεί καλϊδια διανομισ μεγάλθσ 
μθχανικισ αντοχισ (ΝΥΥ), θλεκτρικοί πίνακεσ κατάλλθλα γειωμζνοι και εφοδιαςμζνοι με ρελζ αςφαλείασ 
(αντιθλεκτροπλθξιακά) και όλεσ οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ είναι γειωμζνεσ. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ των 
εγκαταςτάςεων κα πρζπει να γίνεται εβδομαδιαία από τον αρμόδιο θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ και 



κακθμερινά να αποκακίςτανται οι αναφερόμενεσ δυςλειτουργίεσ, ϊςτε θ εγκατάςταςθ να είναι 
λειτουργικι και αςφαλισ για τουσ χριςτεσ τθσ. 
 
7.3 ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ 
 
Η ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ των παρακάτω νομικϊν κειμζνων, που είναι ςχετικά με τθν αςφάλεια 
και υγιεινι των εργαηομζνων ςε τεχνικά ζργα είναι υποχρεωτικι. 
• Ρ.Δ. 1073/16-9-81 "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομικϊν και 

πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ". 
• Υπουργικι Απόφαςθ Δ7/Α/Φ114080//732/96 «Ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ οδθγίασ 92/104/ΕΟΚ 

"περί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν για τθν βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ 
των εργαηομζνων ςτισ υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ" ςτον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν 
και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΦΕΚ 771/Β). 

• "Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων" (ΦΕΚ 59Β/11.6.65). και (ΦΕΚ 293Β/11.5.63) κλπ. 
• Ρ.Δ. 305/96 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 

προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ212Α/29-8-96), ςε 
ςυνδυαςμό με τθν υπ' αρικμ. 130159/7-5-97 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εργαςίασ και τθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 
(Αρ. Ρρωτ. Δΐ6α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΡΕΧΩΔΕ, ςχετικά με το εν λογω Ρ.Δ. 

• Ρ.Δ. 396/94 ΦΕΚ : 221/Α/94 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ 
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 
του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ είναι οι εξισ : 
• Ρροςτατευτικι ενδυμαςία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95 
• Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94 
• Ρροςταςία κεφαλιοφ, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 
• Ρροςταςία ποδιϊν, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 
Επίςθσ κα ιςχφουν : 
• Ρ.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) ςχετικά με τθν προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 

διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 
86/188/ΕΟΚ. 

• Ρ.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθν ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα των 
εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ 

Για τθν διακίνθςθ των πεηϊν κα καταςκευάηεται διάδρομοσ διζλευςθσ πεηϊν με αντιολιςκθρι επιφάνεια 
ςτθν περιοχι όπου γίνονται οι εργαςίεσ διάνοιξθσ ι άλλεσ ςυνοδζσ εργαςίεσ. Οι διάδρομοι κα πρζπει να 
προςτατεφονται από εναπόκεςθ διαρροϊν, κυρίωσ μπεντονίτθ, που δθμιουργοφν ολιςκθρι επιφάνεια, 
εργαςίεσ διάνοιξθσ. 
Για τθν διαρρφκμιςθ των μθχανϊν και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που πικανολογείται θ 
φπαρξθ εκριξιμθσ ατμόςφαιρασ κα ιςχφουν οι προβλζψεισ τθσ Οδθγίασ 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Μαρτίου 1994 ςχετικά με τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν για τισ ςυςκευζσ και τα ςυςτιματα προςταςίασ που προορίηονται για χριςθ ςε εκριξιμεσ 
ατμόςφαιρεσ (Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L100 τθσ 19/04/1994 ς. 0001 - 0029), αλλά και αυτζσ του Ρ.Δ. 
42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21 -02-2003) "Σχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν βελτίωςθ προςταςίασ και τθσ 
αςφαλείασ των εργαηομζνων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεκοφν ςε κίνδυνο από εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ 
ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/92/ΕΚ τθσ 16-12-1999 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
Πλεσ οι επί μζρουσ μθχανικζσ διατάξεισ κα ςυμμορφϊνονται προσ τα Ρρότυπα για τθν Αςφάλεια των 
Μθχανϊν (Κατάλογοσ ΕΛΟΤ όπωσ κάκε φορά ιςχφει). 
Για τθν διαχείριςθ των παντόσ είδουσ χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν κα εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ τροποποιοφνται και προςαρμόηονται ςτθν τεχνικι πρόοδο. Ενδεικτικά ιςχφουν και κα 
εφαρμόηονται: 



• Ρ.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 307/86 (135/Α) ςε ςυμμόρφωςθ 
προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

• Ρ.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) "Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν 
ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" και οι τροποποιιςεισ του με τα Ρ.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Ρ.Δ. 
43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003). 

• Ρ Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99). Κακοριςμόσ οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ και ανωτάτων οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ 
των εργαηομζνων ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςε με τισ 
οδθγίεσ 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 307/86 
(135/Α) όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

• Ρ.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Ρροςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κατά τθν 
εργαςία από κινδφνουσ οφειλόμενουσ ςε χθμικοφσ παράγοντεσ. 

• Ρ.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 307/86 (135/Α) Ρροςταςία τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. 

 
7.4 ΛΙΘΟΔΟΜΕ 
 
Νζεσ λιθοδομζσ 
 
Η καταςκευι των λικοδομϊν και το αρμολόγθμα τουσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
κεφαλαίου αυτοφ, και τουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτο BS5390 "StoneMasonry". 
Τα κονιάματα κα είναι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο ςχετικό κεφάλαιο των κονιαμάτων. Γενικά πρζπει να 
προτιμϊνται τςιμεντοκονιάματα χωρίσ αςβζςτθ για τοιχοδομζσ κεμελίων και κονιάματα με πολφ μικρι 
περιεκτικότθτα (0,04 m3κ.ο.) αςβζςτθ ςτισ ανωδομζσ εξωτερικϊν τοίχων και με μικρι περιεκτικότθτα 
(0,08m3) για εςωτερικοφσ τοίχουσ. 
Οι λίκοι κα αποκθκεφονται ςτο εργοτάξιο ςε ξερό κακαρό αποχετευόμενο χϊρο και κα είναι 
προφυλαγμζνοι από μθχανικζσ κακϊςεισ, λεκιάςματα από λάςπεσ και κονιάματα, και τον παγετό. 
Επιπρόςκετα τα ειδικά τεμάχια και οι τεχνθτοί λίκοι κα είναι τοποκετθμζνοι πάνω ςε ξφλινο δάπεδο και 
διαχωριςτικοφσ τάκουσ κατά τθν ςειρά ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο και ζτςι ϊςτε να φαίνεται τυχόν 
αρίκμθςι τουσ για να αποφεφγονται άςκοπεσ μεταφορζσ τουσ. 
Λίκοι και αδρανι πρζπει να προζρχονται από το ίδιο λατομείο ι λατομεία τθσ περιοχισ για να 
εξαςφαλίηεται θ ομοιογζνεια τθσ λικοδομισ. 
Οι λίκοι πριν από το χτίςιμο κα διαβρζχονται (ιδίωσ όταν επικρατεί ξερόσ ι ηεςτόσ καιρόσ), για να 
εξαςφαλίηεται θ ομαλι πιξθ του κονιάματοσ. 
Το χτίςιμο κα γίνεται κανονικά κατά οριηόντιεσ ςτρϊςεισ και ςε όλο το πάχοσ του τοίχου ςυγχρόνωσ πάνω 
ςε ςτρϊμα από κονίαμα όπου οι λίκοι κα τοποκετοφνται κολυμβθτοί. Αν χρειαςτεί κα χρθςιμοποιθκοφν 
και μεταλλικοί οδθγοί για να διατθρείται ςτακερό το πάχοσ των αρμϊν. 
Οι αρμοί ϊςθσ και όλα τα κενά μεταξφ λίκων κα γεμίηονται τελείωσ με ελαφριά πίεςθ, και το επί πλζον 
κονίαμα κα μαηεφεται με το μυςτρί. Το πάχοσ των αρμϊν κατά μζςον όρο δεν πρζπει να ξεπερνά τα 25 
mmοφτε κα είναι μικρότερο από 5 mmανάλογα πάντοτε και με τον τφπο τθσ λικοδομισ (αργολικοδομι, 
θμίξεςτθ, ξεςτι κ.λ.π.) 
Οι λίκοι κα τοποκετοφνται ζτςι, ϊςτε κάκε ζνασ να εδράηεται ςε δφο άλλουσ και να υπάρχει ζνασ 
τουλάχιςτον εγκάρςιοσ λίκοσ ανά m2όψθσ τοίχου (ςυνδετιριοσ). Οι εγκάρςιοι λίκοι δεν κα είναι 
διαμπερείσ (κίνδυνοσ ειςχϊρθςθσ υγραςίασ), αλλά κα ζχουν μικοσ τουλάχιςτον τα 2/3 του πάχουσ του 
τοίχου για να εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία των παρειϊν. Στα μεταξφ των λίκων κενά κα ςφθνϊνονται 
μικροί λίκοι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται φωλιζσ με κονίαμα. Επίςθσ κατά τθν δόμθςθ τουσ πρζπει να 
αποφεφγονται οι ςυνεχείσ αρμοί. 
Οι ενϊςεισ των τοίχων κα γίνονται πάντοτε με κανονικι εμπλοκι των λίκων. Λαμπάδεσ και εξωτερικζσ 
γωνίεσ κα μορφϊνονται με επιμζλεια από ορκογωνιςμζνουσ ευμεγζκεισ λίκουσ ι γωνιόλικουσ ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ. 



Στισ επενδφςεισ λικοδομϊν (μικρό πάχοσ λικοδομϊν) πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ φροντίδα αφ' ενόσ για τθν 
καλι ςφνδεςθ των λίκων μεταξφ τουσ με άφκονο κονίαμα, αφ' ετζρου για τθν ςφνδεςθ τθσ επζνδυςθσ με 
τον οργανιςμό πλιρωςθσ του κτιρίου μζςω ανοξείδωτων τηινετιϊν ι όπωσ αλλοιϊσ περιγράφεται ςτθν 
τεχνικι περιγραφι και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
 
Ανακαταςκευζσ λιθοδομϊν 
 
Οι ανακαταςκευζσ πρζπει να γίνουν με τρόπο δόμθςθσ και υλικά ςυμβατά με τα αρχικά και κυρίωσ με 
αυτά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα τμιματα των τοίχων που κα διατθρθκοφν και κα αποκαταςτακοφν. Η 
ανακαταςκευι κα γίνει με χριςθ, μετά από διαλογι, των υπαρχόντων λικοςωμάτων που προζκυψαν από 
τισ κακαιρζςεισ ςτο κτίριο, ι ςε περίπτωςθ που δεν επαρκοφν με χριςθ νζων λίκων αντίςτοιχθσ υφισ, 
μεγζκουσ και αντοχισ, με τουσ υπάρχοντεσ. 
Η ςφνκεςθ των κονιαμάτων δόμθςθσ που κα πλθρεί το ΕΝ-998-2 και κα ζχει κλιπτικι αντοχι >15Mpa, 
πρζπει να είναι ςυμβατι με τα υπάρχοντα κονιάματα δόμθςθσ, κα επιλεγεί δε μετά από καταςκευι 
ανάλογων δειγμάτων, ζτςι ϊςτε τα κονιάματα να εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ αντοχι και να 
ομογενοποιοφν τισ διαφορετικά δομθμζνεσ περιοχζσ του τοίχου. 
Ο τρόποσ δόμθςθσ των περιοχϊν που κα ανακαταςκευαςτοφν κα γίνει με τρόπο όμοιο προσ το αρχικό του 
κτιρίου. 
Ρριν τθν δόμθςθ των τοίχων κα προθγθκοφν τοπικζσ αποξθλϊςεισ των ετοιμόρροπων προςκείμενων λίκων 
και χαλαρϊν κονιαμάτων με προςοχι, κακαριςμόσ των επιφανειϊν των διατθροφμενων λίκων και του 
πυρινα με απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ και προςεκτικι διαβροχι τουσ και ανακαταςκευι τθσ περιοχισ με 
τεχνικζσ ςφνδεςθσ νζων λικοδομϊν και παλαιϊν (αλλθλοεμπλοκι λίκων κακ' φψοσ των επιφανειϊν 
ςυνάντθςθσ, τοποκζτθςθ επιμικων λίκινων κλειδιϊν εγκάρςια ι παράλλθλα ςτθν επιφάνεια του τοίχου). 
 
Λιθοςυρραφζσ 
 
Λίκινα κλειδιά κα τοποκετθκοφν για τθν επιςκευι και τθν αποκατάςταςθ των αςυνεχειϊν τθσ λικοδομισ 
και των ρθγματϊςεων μεγάλου εφρουσ. 
Απαιτείται κακαριςμόσ των περιοχϊν των ρωγμϊν, αφαίρεςθ χαλαρϊν λίκων και δθμιουργία φωλεϊν για 
τθν καταςκευι λίκινων κλειδιϊν ςυρραφισ από επιλεγμζνουσ επιμικεισ ι άλλουσ λαξευτοφσ κατά 
προτίμθςθ λίκουσ χωρίσ ρθγματϊςεισ, παρόμοιουσ με τουσ υπάρχοντεσ ποφ κα επιλεγοφν κατάλλθλα ϊςτε 
να ζχουν ικανοποιθτικι εφελκυςτικι αντοχι και μικοσ τουλάχιςτον 30 cm. Η εργαςία περιλαμβάνει: 
αφαίρεςθ αρικμοφ λίκων και δθμιουργία των απαιτοφμενων φωλεϊν ςτισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ, 
κακαριςμό των φωλιϊν, ζκπλυςθ με νερό υπό ελεγχόμενθ πίεςθ ι διαβροχι (κατά περίπτωςθ) και χτίςιμο 
του λίκινου κλειδιοφ ςτο άνοιγμα με κονίαμα κατάλλθλθσ ςφνκεςθσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, με τρόπο που 
να αποκαταςτακεί θ επιφάνεια λικοδομισ που τραυματίςκθκε με τθ διάνοιξθ των φωλεϊν. 
Ιδιαίτερθ φροντίδα όμωσ πρζπει να λθφκεί ςτα «κλειδϊματα των δφο φάςεων» (παλαιά - νζα). Στισ 
περιοχζσ αυτζσ πρζπει να γίνει αλλθλοεμπλοκι των λίκων. 
 
7.5. ΞΤΛΙΝΕ ΦΕΡΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ 
 
Γενικά 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτο ζργο με φζρουςα ξφλινθ καταςκευι κα ανταποκρίνονται ςτουσ 
αντίςτοιχουσ ευρωπαϊκοφσ (ΕΝ) κανονιςμοφσ και πρότυπα ι τουσ αντίςτοιχουσ εκνικοφσ (OiN, NFP, BS) που 
κα δθλωκοφν εκ των προτζρων ςτον εργοδότθ και κα του παραδοκοφν αντίτυπα τουσ εισ διπλοφν. Η 
μελζτθ και θ εκτζλεςθ τουσ κα γίνει με βάςθ τα πρότυπα και τουσ κανονιςμοφσ αυτοφσ. Δθλαδι οι 
ιδιότθτεσ, τα επιτρεπόμενα φορτία, οι τρόποι υπολογιςμοφ, θ αντοχι ςτθν φωτιά, οι τρόποι καταςκευισ, 
οι τρόποι προςταςίασ και εμποτιςμοφ κ.λ.π. κα προκφπτουν και κα τεκμθριϊνονται από αυτά. Η 
δειγματολθψία κι οι ζλεγχοι επί τόπου και ςτο εργαςτιριο κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα πιο πάνω 
πρότυπα με δοκίμια από δειγματολθψία ςτο ζργο που κα παρζχει ο ανάδοχοσ ςτον τόπο των δοκιμϊν 
χωρίσ επιβάρυνςθ του εργοδότθ ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα τουσ. 



Γενικζσ οδηγίεσ καταςκευήσ 
 
Ρροετοιμαςία – Ρροεργαςίεσ: 
• Τα μεγζκθ των διατομϊν, οι τρόποι και τα υλικά ςφνδεςθσ και τα ειδικά τεμάχια (δοκοκικεσ, πείροι, 

δακτφλιοι κ.λ.π.) κα προκφψουν από ςτατικό υπολογιςμό. 
• Θα υποβλθκοφν για ζγκριςθ τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι των ξφλινων καταςκευϊν και εφ' όςον 

χρθςιμοποιθκοφν τυποποιθμζνεσ καταςκευζσ ςτο ζργο, ςχζδια όπου κα φαίνεται θ μορφι και οι 
διαςτάςεισ τουσ, τα υλικά καταςκευισ και τελειϊματοσ, τα εξαρτιματα, ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ, και 
ο εξοπλιςμόσ τουσ και τζλοσ παραπομπζσ ςε καταςκευαςτικά ςχζδια ι άλλα ενθμερωτικά ζντυπα του 
καταςκευαςτι ϊςτε να αποδεικνφεται θ πλιρθσ ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ του εργοδότθ και ςτισ 
προδιαγραφζσ. Η παραγγελία, καταςκευι και προςκόμιςθ ςτο ζργο κα γίνουν ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτουσ γενικοφσ όρουσ. 

• Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από ειδικευμζνα και ζμπειρα ςυνεργεία που κα διακζτουν όλο το 
απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθν επεξεργαςία των ξφλων. Γενικά οι ξφλινεσ 
καταςκευζσ κα ςυντίκεται ςτα εργαςτιρια του καταςκευαςτι και κα εκτελοφνται επί τόπου μόνο οι 
εργαςίεσ για τθν ςτιριξθ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Κατά τθν καταςκευι και τθν τοποκζτθςθ κα 
ακολουκθκοφν πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (διατομζσ, ξυλοςυνδζςεισ κ.λ.π.). 

• Ρριν από τθν εκτζλεςθ ξυλουργικϊν εργαςιϊν κα ελζγχεται θ περιεχόμενθ ςτα ξφλα υγραςία το 
ποςοςτό τθσ οποίασ κα είναι 13% ± 2%. Τα ξφλα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα διαλεχτοφν ζτςι ϊςτε να 
μθν ζχουν ελαττϊματα και ςτρεβλϊςεισ ςε όλο το μικοσ που κα χρθςιμοποιθκεί. Επίςθσ κατά τθν 
προςκόμιςθ και πριν τθν ενςωμάτωςθ ξφλινων καταςκευϊν κα ελζγχεται θ περιεχόμενθ ςτισ 
καταςκευζσ υγραςία το ποςοςτό τθσ οποίασ επίςθσ κα είναι 13% ± 2%. 

• Πλα τα απαιτοφμενα για τισ καταςκευζσ ςτοιχεία και μετριςεισ κα παίρνονται επί τόπου, ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ακρίβεια ςτισ ςτθρίξεισ και τισ ενϊςεισ και να αποφεφγονται παραμορφϊςεισ και 
ανάπτυξθ μόνιμων τάςεων μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ ι μεταξφ αυτϊν και άλλων 
καταςκευϊν του κτιρίου. 

 
Κατεργαςία – Συνδζςεισ: 
• Η κοπι, το γϊνιαςμα, το ξεχόντριςμα, το πλάνιςμα κλπ. κα γίνεται με τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε να 

προκφπτουν ακριβϊσ οι διατομζσ που προβλζπονται ςτθν μελζτθ κακαρζσ και χωρίσ ελαττϊματα. Οπζσ, 
τορμοί, εντορμίεσ και λοιπζσ εγκοπζσ κα γίνονται με μθχανικά μζςα με ακρίβεια τζτοια, ϊςτε τα 
ςυνδεόμενα μζρθ να εφάπτονται ςε όλθ τουσ τθν επιφάνεια και οι βίδεσ και τα άλλα ςτοιχεία που 
ενςωματϊνονται να περνοφν ακριβϊσ και κάκετα ςτισ επιφάνειεσ. 

• Στα ςθμεία των ξυλοςυνδζςεων τα ξφλα δεν κα ζχουν κανζνα φυςικό ελάττωμα. Οι ξυλοςυνδζςεισ κα 
καταςκευάηονται όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ. Ππου δεν περιγράφονται κα 
καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε τα ςυνδεόμενα μζρθ να ςυςφίγγονται από τθν επίδραςθ των φορτίων, να 
μθν εξαρτϊνται αποκλειςτικά από τυχόν χρθςιμοποιοφμενθ κόλλα, να εξαςφαλίηουν κινθτικότθτα όπου 
απαιτείται και τα ςυνδεόμενα μζρθ να ζχουν πλιρθ επαφι, ϊςτε να φαίνεται μόνον μία λεπτι γραμμι. 
Οι αρμοί ςε καταςκευζσ εκτεκειμζνεσ ςε υγραςία να αποκλείουν τυχόν ειςχϊρθςι τθσ. 

• Οι κόλλεσ κα είναι ειδικζσ ϊςτε να αντζχουν ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ και κα επαλείφονται 
ομοιόμορφα ςε όλθ τθν επιφάνεια και δεν κα παρουςιάηονται ξεχειλίςματα , νερά, κυματιςμοί ι άλλεσ 
ανωμαλίεσ. 

• Πλεσ οι βίδεσ και τα μεταλλικά ςτοιχεία ςφνδεςθσ ζδραςθσ και λειτουργίασ (πλάκεσ με ακίδεσ) κα είναι 
μθ οξειδοφμενα. 

• Μεγάλεσ ξφλινεσ καταςκευζσ πρζπει να ζχουν αρμοφσ ςυναρμολόγθςθσ για τθν εφκολθ μεταφορά και 
το χειριςμό τουσ ςτο εργοτάξιο. Ππου από τθν μελζτθ δεν προβλζπονται τζτοιοι κα καταςκευάηονται 
από τον καταςκευαςτι με τθν ζγκριςθ του επιβλζποντα ςε ςθμεία που να μθν επθρεάηουν τθν ςυνζχεια 
και αντοχι τθσ καταςκευισ και κα είναι κατά το δυνατόν αφανείσ. 

• Πλα τα ςφνκετα άκρα (ςόκορα-τομζσ) ι εκείνα των προϊόντων ξφλου που είναι εκτεκειμζνα κα 
καλφπτονται με κατάλλθλα καλφμματα. 

• Πλεσ οι παρουςιαηόμενεσ τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι ομαλζσ και δεν κα παρουςιάηουν ελαττϊματα 



(ίχνθ από γυαλοχαρτάριςμα, λεκζδεσ, λειψάδεσ κ.λ.π.) που μπορεί να παραβλάψει τθν εμφάνιςι τουσ 
μετά τθν εφαρμογι του τελειϊματοσ. 

 
Τοποκζτθςθ: 
• Κατά τθν τοποκζτθςθ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτακερά ϊςτε να αντζχουν όλα τα φορτία. Θα 

τοποκετοφνται όλα τα απαραίτθτα προςωρινά υποςτθρίγματα και αντθρρίδεσ χωρίσ να 
παραβλάπτονται οι υποςτθριηόμενεσ και οι παρακείμενεσ καταςκευζσ. 

• Πλεσ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτο κτίριο κατά τρόπο αφανι με τα ςτθρίγματα που 
προδιαγράφονται για το ζργο. Ππου απαιτείται κα χρθςιμοποιείται ειδικι μεταλλικι ζδραςθ 
γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ. 

• Σκλθρά ξφλα ι προϊόντα ξφλου δεν κα βιδϊνονται απ1 ευκείασ αλλά κα τρυπϊνται προθγουμζνωσ. Πλα 
τα εργαλεία κα χρθςιμοποιοφνται με προςοχι και δεν κα διευρφνονται οι οπζσ πζρα από το 
επιτρεπόμενο μζγεκοσ. Η χρθςιμοποίθςθ καρφιϊν για ςυνδεςμολογία φερουςϊν διατομϊν ξφλινου 
ςκελετοφ δεν κα επιτραπεί Θα χρθςιμοποιοφνται είτε: 

• Ειδικζσ μεταλλικζσ πλάκεσ με ακίδεσ οι οποίεσ τοποκετοφνται εκατζρωκεν των ςτοιχείων με ειδικζσ 
ςυςκευζσ πρεςςαρίςματοσ, 

• Κοχλιοφόροι ιλοι (καρόβιδεσ γαλβανιςμζνεσ) ςτθν περίπτωςθ όπου θ ςυνδεςμολογία γίνεται μεταξφ 
ενόσ ςτοιχείου τοποκετοφμενου ανάμεςα ς' άλλα δφο (περίπτωςθ αμείβοντοσ αποτελοφμενου από δφο 
παράλλθλεσ διατομζσ ανάμεςα ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται τα διαγϊνια ι οι ορκοςτάτεσ από απλι 
διατομι). 

• Δεν κα οριςτικοποιοφνται ςυνδζςεισ, ςτθρίξεισ κλπ. πριν ευκυγραμμιςτοφν και αλφαδιαςτοφν ςτισ 
κζςεισ τουσ όλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ, προςτατευτοφν τα αφανι τμιματα με τθν κατάλλθλθ 
επιφανειακι επεξεργαςία και γίνει ζλεγχοσ από τον επιβλζποντα. Ππου απαιτοφνται βοθκθτικοί 
ςκελετοί, ψευτόκαςςεσ και άλλεσ παρόμοιεσ καταςκευζσ αυτοί κα είναι ςφμφωνοι με τισ προδιαγραφζσ 
αυτζσ. 

• Πλα τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ κα τοποκετοφνται ςε κακαρά και ςτζρεα υπόβακρα και κα 
ενςωματϊνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τθν ςκουριά και τθν διάβρωςθ των μεταλλικϊν 
ςτθριγμάτων. 

 
Ρροςταςία των ξφλων: 
• Πλα τα ξφλα των καταςκευϊν αφοφ διαμορφωκοφν και πριν ςυναρμολογθκοφν κα προςτατεφονται 

από προςβολζσ εντόμων και φυτικϊν παράςιτων, με εμποτιςμό ςε κατάλλθλα χθμικά ςυντθρθτικά 
ξφλου οι εκτεκειμζνεσ ςτο φπαικρο καταςκευζσ και με επάλειψθ με βοφρτςα μζχρι κορεςμοφ τουσ οι 
εςωτερικζσ καταςκευζσ. Τα ςυντθριτικά κα είναι διαλυτά ςε διαλφτεσ (whitespirit), άοςμα και άχρωμα 
ι ζγχρωμα κατά περίπτωςθ. 

• Ξφλα που πρόκειται να ζλκουν ςε επαφι με το ζδαφοσ ι να ενςωματωκοφν ςε τοίχουσ κα εμποτίηονται 
με υδατοδιαλυτό CCA(χαλκόσ, χρϊμιο, αρςενικό). Η εφαρμογι ςυντθρθτικϊν κα γίνεται πάντοτε 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ και πάντοτε ςε δεξαμενι ι ςε κλίβανο με κενό για τα 
ξφλα ς" επαφι με το ζδαφοσ. 

 
Ρροςταςία από Φωτιά: 
• Πλεσ οι ξφλινεσ φζρουςεσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται από φωτιά ςφμφωνα με όςα ορίηουν οι 

ςχετικοί κανονιςμοί 
• Ξφλινεσ επενδφςεισ και οι ςκελετοί τουσ κα επαλείφονται με κατάλλθλα αφρογόνα βερνίκια ϊςτε να 

κακίςτανται δφςφλεκτα. 
 
Συντιρθςθ κακαριςυόσ και επιςκευι υπαρχουςϊν ξφλινων καταςκευϊν: 
• Οι καταςκευζσ που από τθν μελζτθ κακορίηεται ότι κα διατθρθκοφν ςτο ζργο κα ελζγχονται διεξοδικά 

και κα ςυντθροφνται ςφμφωνα με τα ακόλουκα. 
• Καταςκευζσ που μποροφν να αποςυναρμολογθκοφν με αςφάλεια και χωρίσ να υποςτοφν ηθμιζσ οι ίδιεσ 

και οι γειτονικζσ τουσ κα αποςυναρμολογοφνται και κα μεταφζρονται για κακαριςμό, ςυντιρθςθ και 



επιςκευζσ ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνα εργαςτιρια. Διαφορετικά κα κακαρίηονται, κα ςυντθροφνται και 
κα επιςκευάηονται επί τόπου. Κατά τισ εργαςίεσ αυτζσ κα παίρνονται όλα τα μζτρα για τθν προςταςία 
των παρακείμενων καταςκευϊν. 

• Ο κακαριςμόσ κα γίνεται με μθχανικά ( βοφρτςα, ξφςτρα κ.λ.π.) και χθμικά μζςα (διαλυτικά, 
διαβρωτικά, κάψιμο κ.λ.π.). 

• Κατά τον ίδιο τρόπο κα ελζγχονται και κα κακαρίηονται τα ςτθρίγματα και οι βάςεισ τα υποςτρϊματα 
και οι λοιπζσ καταςκευζσ που αποκαλφπτονται. 

• Εφόςον μετά τον κακαριςμό διαπιςτωκεί ότι θ καταςκευι ζχει προςβλθκεί από ζντομα ι άλλα 
παράςιτα, αυτι κα απολυμαίνεται με κατάλλθλα απολυμαντικά. 

• Ανάλογα τθσ ζκταςθσ τθσ προςβολισ και τθσ κζςθσ του ςτοιχείου (από πλευράσ φζρουςασ ικανότθτασ) 
κα πρζπει να εξεταςκεί θ αντικατάςταςθ του, εν όλω ι εν μζρει. Στθν περίπτωςθ που αποφαςιςκεί θ 
επί τόπου καταπολζμθςθ των ξυλοφάγων εντόμων αυτι κα πρζπει να γίνει από ειδικευμζνα ςυνεργεία 
που διακζτουν και τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και επαρκι πιςτοποιθτικά εκτζλεςθσ παρομοίων 
εργαςιϊν. Τ α ςυνεργεία αυτά κα είναι υποχρεωμζνα να υποβάλλουν πλιρθ ζκκεςθ από ειδικό βιολόγο 
ξφλου αναφορικά με τθ μζκοδο που κα χρθςιμοποιιςουν και τα υλικά ανάλογα με το είδοσ του 
ξυλοφάγου εντόμου. 

• Ανάλογθ αντιμετϊπιςθ κα πρζπει να γίνει ςτθν περίπτωςθ προςβολισ ξφλων από μφκθτεσ. Στθν 
περίπτωςθ παρουςίασ ξυλοφάγων τερμιτϊν (λευκά τυφλά μερμιγκια) κα πρζπει να εξεταςκεί και ο 
περίγυροσ των ξφλων από πλευράσ υγραςίασ όπωσ επίςθσ και θ φπαρξθ των τερμιτϊν ςτο ζδαφοσ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου. 

• Κατά τα λοιπά οι εργαςίεσ επιςκευϊν κα εκτελοφνται ςφμφωνα με όςα αναφζρονται πιο πάνω. 
• Συντθρθμζνεσ και επιςκευαςμζνεσ ξφλινεσ καταςκευζσ κα επανατοποκετοφνται μόνον εφόςον ζχουν 

ελεγχκεί και επιςκευαςκεί όλεσ οι βάςεισ, τα υποςτρϊματα και οι λοιπζσ καταςκευζσ που 
αποκαλφπτονται και ζχουν αρκεί τα ηθμιογόνα για αυτζσ αίτια, είτε αυτά ςυνδζονται άμεςα με αυτζσ 
είτε ζμμεςα. 
 

Ρροφυλάξεισ: 
Κατά τθν προςκόμιςθ ςτο ζργο, τισ μεταφορζσ και τθν αποκικευςθ κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα ϊςτε οι ξφλινεσ καταςκευζσ να, 
• διατθρθκοφν απαραμόρφωτεσ, να μθν ςτρεβλϊςουν και κατά οποιοδιποτε τρόπο να μθν υποςτοφν 

ηθμιζσ κακϊσ επίςθσ να μθν αυξθκεί το ποςοςτό τθσ περιεχόμενθσ ςτα ξφλα υγραςίασ. 
• Μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα προςταςίασ και προφφλαξθσ, ϊςτε να 

διατθρθκοφν κακαρζσ για να δεχκοφν πικανι παραπζρα επεξεργαςία και διακόςμθςι τουσ. 
• Ξφλινεσ καταςκευζσ που ζχουν υποςτεί φκορζσ κα επιςκευάηονται ι κα αντικακίςτανται εάν μετά τθν 

επιςκευι δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αντοχισ, κερμομόνωςθσ, ακουςτικισ, τεχνικισ και αιςκθτικισ 
αρτιότθτασ όπωσ ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ αυτι. 

 
Ανοχζσ: 
Τυποποιθμζνα ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ ανοχζσ των καταςκευαςτϊν τουσ. Καταςκευζσ εκτελοφμενεσ επί 
τόπου, ςυναρμολογιςεισ, τοποκετιςεισ, ευκυγραμμίςεισ κλπ., κατακόρυφα και οριηόντια 2 
mmελεγχόμενεσ με 4μετρο κανόνα. Καμία ανοχι για εξαρτιματα και λοιπά ςτοιχεία του ίδιου τεμαχίου. 
 
7.6  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
 
Ρριν από τθν ανακαταςκευι αρμολογθμάτων (ςακρϊν ι κακότεχνων νεωτερικϊν κονιαμάτων) που 
προβλζπονται από τθν μελζτθ, κα προθγθκεί προςεχτικόσ κακαριςμόσ των αρμϊν. 
Ο κακαριςμόσ των αρμϊν γίνεται χειρωνακτικά και ο τελικόσ κακαριςμόσ από ςκόνεσ με χριςθ αζρα ι 
βρεγμζνου ςπόγγου με απολφτωσ ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περιπτϊςεισ περιοχϊν με 
ςακρά αυκεντικά κονιάματα που διατθροφνται ςφμφωνα με τθν μελζτθ δεν επιτρζπεται θ εφαρμογι των 
ανωτζρω τεχνικϊν και ο κακαριςμόσ γίνεται με ειδικζσ τεχνικζσ ςυντθρθτϊν. 
 



Η εργαςία του βακζωσ αρμολογιματοσ (όπου προβλζπεται) ςυνδυάηεται και με «τςιβικϊματα» (ςφινωςθ 
μικρϊν λίκων ι κεραμικϊν ανάλογα με τον αρχικό τρόπο δόμθςθσ κάκε περιοχισ) όπου το εφροσ των 
αρμϊν ι των ρωγμϊν το απαιτεί. 
Το νζο κονίαμα, θ ςφνκεςθ του οποίου κακορίηεται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ μελζτθσ και τα αντίςτοιχα 
άρκρα του περιγραφικοφ τιμολογίου, εφαρμόηεται με μυςτρί και ςυμπιζηεται καλά μζχρι να φκάςει ςτο 
απαιτοφμενο ςτθν κάκε περιοχι βάκοσ εςοχισ από τουσ λίκουσ. 
Τα τελικά αρμολογιματα (μορφισ, υφισ και χρωματιςμοφ του κονιάματοσ) κα επιλεγεί μετά από δοκιμζσ 
επί τόπου, καταςκευάηονται ςε επόμενθ φάςθ ςε ςτρϊςθ κατάλλθλου πάχουσ πάνω από τα βακιά 
αρμολογιματα, με πολφ επιμελθμζνθ ςυμπίεςθ. Δεν επιτρζπεται να «λερϊνονται» από υπολείμματα 
κονιαμάτων οι λίκοι που παραμζνουν ορατοί αποκλειομζνου απολφτωσ του γενικοφ κακαριςμοφ τουσ ςτο 
τζλοσ του ζργου με αμμοβολι. 
Η ςυντιρθςθ των κονιαμάτων μετά τθν εφαρμογι κα γίνεται, με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, επί 14 
θμζρεσ τουλάχιςτον με βρεγμζνθ λινάτςα, που κα παραμζνει ςυνεχϊσ υγρι και κα προφυλάςςεται με 
φφλλα νάυλον, προκειμζνου να αποφευχκεί θ γριγορθ εξάτμιςθ του νεροφ και ρθγμάτωςθ των 
κονιαμάτων. 
Αν κατά τθν διάρκεια του ζργου οποτεδιποτε προκφψει ανάγκθ καταςκευισ κονιαμάτων ςτο εργοτάξιο, 
είναι υποχρεωτικό ο ανάδοχοσ να φροντίςει για τθν εκπόνθςθ από κρατικό ι άλλο αναγνωριςμζνο 
Εργαςτιριο μελζτθσ προςδιοριςμοφ: 
• τθσ αντοχισ, του πορϊδουσ, τθσ χθμικισ ανάλυςθσ τθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ των αδρανϊν και 

του λόγου κονίασ/αδρανι αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων του υπάρχοντοσ κονιάματοσ δομισ των 
λικοδομϊν ςτισ κζςεισ εφαρμογισ των επεμβάςεων. 

• των αναλογιϊν των υλικϊν που κα απαρτίηουν τισ νζεσ κατθγορίεσ κονιαμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ των αδρανϊν), με βάςθ τθ μελζτθ και τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω 
ζρευνασ, προκειμζνου τα νζα κονιάματα να είναι ςυμβατά με τα υπάρχοντα, ςτο βακμό που επιβάλλει 
κάκε φορά θ κζςθ και ο ςκοπόσ τθσ εφαρμογισ τουσ. 

Η μελζτθ ςφνκεςθσ οφείλει να επαναλαμβάνεται όςεσ φορζσ μεταβάλλεται θ πθγι προμικειασ ι το είδοσ 
ι θ ποιότθτα των ςυνιςτόντων υλικϊν ι οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Η τελικι επιλογι των ςυνκζςεων κα αποφαςιςκεί από τουσ μελετθτζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν 
επικυμθτι απόχρωςθ, υφι και αιςκθτικι του εμφάνιςθ όςο και τα αποτελζςματα των αντοχϊν και 
πορϊδουσ, που κα πραγματοποιθκοφν ςε αναγνωριςμζνο Εργαςτιριο με ευκφνθ του ανάδοχου, για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ φυςικομθχανικισ ςυμβατότθτασ με τα υπάρχοντα υλικά. 

 

Σρίπολη,  Μάϊοσ 2020 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μθχ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 

Αγρ. Τοπ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 529/2020 (ΑΔΑ: 6Χ0Ξ7Λ1-Ρ7Χ) Απόφαςθ  
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 


		2020-05-27T14:58:02+0300
	ANTONIOS PAPADIMITRIOU




