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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΩΝ- Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ 

1.Επικάλυψη στέγης µε αυλακωτή λαµαρίνα    
Επικάλυψη στέγης δια γαλβανισµένης λαµαρίνας αυλακωτής πάχους 1 mm των 7,8 kg/m2   επί υπάρχοντος µεταλλικού ή 
ξύλινου σκελετού, διά επικαλύψεως κάθε φύλλου λαµαρίνας 10 εκ., στερεώσεως των ελασµάτων δια ειδικών συνδέσµων στην 
περίπτωση του µεταλλικού σκελετού ή δια γαλβανισµένων κοχλιοφόρων ήλων στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή 
µεταξύ συνδέσµων ή κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας, πλαστικών ή ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2µµ της ηλώσεως 
ενεργούµενης επί εκάστης µηκίδος και  κατά αποστάσεις 0,40 µ. κατ' ελάχιστον. 
2.Σανίδωµα  στέγης 
Σανίδωµα στέγης µε ξυλεία καστανιάς, πλάτους από 12 έως 15 εκ. µε την µία έδρα καθαρή (απηλαγµένη από "σόκορα" και 
πάχους 1,8εκ. και λειψάδες), καρφωµένες απ' ευθείας πάνω στα ψαλίδια της στέγης και σε επαφή η µία µε την άλλη (χωρίς 
αρµό). 
3.Τοποθέτηση  ελαστοµερούς µεµβράνης (ασφαλτόπανου)       
∆ιάστρωση ασφαλτόπανου των 5-6 Kgr/τ.µ. ενισχυµένου µε µη υφαντό πολυεστερικό πλέγµα µακρύινο, βελονωτό, ελαστικό, 
ισοτροπικό 180-200 gr/m2 και άνω επιφάνεια λευκή ψηφίδα ή παρεµφερούς χρώµατος . Το πάχος είναι τουλάχιστον 3,4 χιλ. 
στην ούγια ή 4 χιλ. πάνω στην ψηφίδα. Το κάτω µέρος είναι θερµοπλαστικό φιλµ (SBS), η εφελκυστική αντοχή είναι τουλάχιστον 
800 Ν/5εκ. κατά µήκος και 650 Ν/5εκ. κατά πλάτος. Η επιµήκυνση θραύσης είναι τουλάχιστον 50% κατά πλάτος και 40% κατά 
µήκος. Το σηµείο µάλθωσης είναι µεγαλύτερο των 110 βαθµών Κελσίου. Αντοχή σε ψύχος: καµία ρωγµή στους -20 βαθµούς 
Κελσίου. Αντοχή σε στατική διάτρηση: κατηγορία L4, σε δυναµική διάτρηση: κατηγορία D3. 
4.Τοποθέτηση   ασφαλτικής µεµβράνης τύπου VERAL  
Τοποθέτηση   ασφαλτικής µεµβράνης τύπου VERAL των 4-5 Kgr/τ.µ. ενισχυµένου µε µη υφαντό άσηπτο πλέγµα ύαλου 70-80 
gr/m2  η οποία προστατεύεται από ένα ανθεκτικό φιλµ αλουµινίου το οποίο ακολουθεί πλήρως τις συστολοδιαστολές της 
ασφαλτικής µάζας. 
Η κάτω όψη είναι θερµοπλαστικό φιλµ ενώ η άνω είναι ανοδιωµένο φιλµ 80 µ. ποιότητος 
1050 Α. Αντοχή εφελκυσµού > 1000Ν/5εκ. Επιµήκυνση θραύσης >4,5%.  
Ευκαµψία στο ψύχος< -5 βαθµοί Κελσίου. Σηµείο µάλθωσης >85 βαθµών Κελσίου. 
5.Τοποθέτηση  στεγανωτικής µεµβράνης 
∆ιάστρωση στεγανωτικής µεµβράνης των  0,50κιλά/µ2 µε βάση ίνες πολυεστέρα και ευγενή ασφαλτικά κλάσµατα, 
ατµοδιαπερατή, µε αλληλοεπικάλυψη της κάθε σειράς από την επόµενη κατά 20 εκ.   Αντοχή εφελκυσµού: 400-500 Ν/5εκ., αντοχή 
σε σχίσιµο γύρω από καρφί 130-180 daN. Συµπεριφορά στην φωτιά: κατηγορία Μ2, δύσκολα αναφλεγόµενο υλικό. 
6.Tοποθέτηση ελαστοµερούς λωρίδας (ασφαλτικής µεµβράνης) 
Tοποθέτηση ελαστοµερούς λωρίδας (ασφαλτικής µεµβράνης) πλάτους  40 εκ.  και πάχους 3 χιλ. ελάχιστου βάθους 5-8mm, 
πλάτους όχι λιγότερο από 7mm οπλισµένης µε πολυεστερικό πλέγµα  για την στεγανοποίηση αρµών διαστολής σε βατά και µη 
βατά δώµατα. Η κάτω επιφάνεια είναι θερµοπλαστικό φιλµ και συγκολλείται µε φλόγιστρο σε όλη την επιφάνεια. 
7.Επάλειψη µε στεγανοποιητικό τσιµεντοειδές κονίαµα 
Επάλειψη µε στεγανοποιητικό τσιµεντοειδές κονίαµα αποτελούµενο από υδραυλικούς παράγοντες, χαλαζιακά αδρανή και 
πρόσθετα, κατάλληλο για θετική και αρνητική πίεση. 
Φαινόµενο ειδικό βάρος: 1,40 
Πυκνότητα πάστας: 1,80 
pΗ πάστας: 13 
Κοκκοµετρία: <0,40 χιλ. 
Πρόσφυση στο υπόστρωµα: 1,8 Μρα 
Αντοχή σε αρνητικές πιέσεις: 15 bars 
7.Τοποθέτηση    κεραµιδιών 
Eπικεράµωση µε κεραµίδια Ρωµαϊκού, Γαλλικού και Ολλανδικού τύπου, σµαλτωµένα (µη απορροφητικά), µηχανοποίητα, πλήρης 
µετά των απαιτουµένων ηµικεράµων και ειδικών κορυφοκεράµων, και τσιµεντοκονίαµα 450 Kgr επί τόπου. Η απόκλιση των 
διαστάσεων µεταξύ τους θα είναι µέχρι 2%, η αντοχή σε κάµψη > 2,6 ΚΝ. Η απώλεια µάζας µετά από παγετό να µην ξεπερνά το 
0,1% και να µην είναι υδατοδιαπερατά. 
8.Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών 
Τοποθέτηση µονωτικών πλακών εξηλασµένης πολυστερίνης από οµοιόµορφες κλειστές 
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κυψελίδες µε ισχυρά τοιχώµατα χωρίς κενά, µηδενική απορρόφηση υγρασίας και αντοχή σε θλίψη µέχρι 50 kg /m2 για τη 
θερµοµόνωση δωµάτων πάχους 50 mm. 
Φαινόµενο βάρος: 33 kg/m3 
Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στους 100 C: λ10 = 0,0238 Kcal/hm0 C 
Στην τιµή / m2  υπολογίζεται πετροβάµβακας 150kg/m3 πάχους 5cm εµποτισµένος µε σιλικόνη. 
Υδαταπορρόφηση: εκατοστιαία αύξηση βάρους κατά την εβάπτιση: Ιβ = 2,8 % 
Αντοχή σε συµπίεση: για παραµόρφωση 5%: 300 kPa 
Αντοχή σε κάµψη: 3,4 kp/cm2 
9. Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών στη συµβολή µε κάθετα δοµικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ. 
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε λάµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα  
επίπεδη ή γωνιακή, πλάτους 3εκ. και πάχους 1,25χιλ., µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες. Η 
λάµα θα σφραγιστεί µε ελαστοµερή  µαστίχη  πολυσουλφιδικής βάσης, δύο συστατικών, αφού προηγουµένως η επιφάνεια της 
θα έχει ασταρωθεί µε κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι. 
10.Yδρορροή 
-Yδρορροή από ατσάλινη λαµαρίνα, πάχους   0,6 – 0,8 mm  επιµεταλλωµένη µε θερµό γαλβάνισµα και επικαλυµµένη µε διπλό 
στρώµα PVC και από τις δύο πλευρές. 
- Στερέωση επί των υδρορροών ειδικών κεφαλών µε τον καταλληλότερο τρόπο (µε µηχανική στήριξη, βίδες, βύσµατα ή µε θερµή 
άσφαλτο ASTM D-312). Μετά την πλήρη σύνδεση των ειδικών τεµαχίων των υδρορροών θα τοποθετηθούν σε αυτά ειδικές σίτες 
υδρορροών για την µελλοντική αποφυγή απόφραξής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κλπ.  
 
ΣΤΕΓΕΣ ΕΠΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
∆ύναται να είναι  µονόκλινες, δίκλινες, τρίκλινες ή τετράκλινες µε ρωµαϊκά ή γαλλικού κλπ. τύπου κεραµίδια. 
Γενική κλίση στέγης 30%. Περιµετρικό γείσο στέγης µε τριγωνικό ποταµό στο κάτω µέρος. 
1. Αντικατάσταση µεταλλικού σκελετού 
Σκελετός µεταλλικός αποτελείται από ζευκτά διαφόρων τύπων, από διάτρητα γωνιακά ελάσµατα χαλύβδινα µε διατοµές και 
προδιαγραφές εγκεκριµένες για δοµικά έργα.  
Τα ελάσµατα είναι από χάλυβα ψυχρής εξέλασης και έχουν προστασία ψυχρού γαλβανίσµατος εφόσον δεν είναι χρωµατισµένα 
µε βερνικόχρωµα φούρνου.  
Συναρµολόγηση ζευκτών µε βίδες 5/16΄΄ και 3/8΄΄.  
Ο σκελετός της στέγης αγκυρώνεται στην πλάκα µε κατάλληλα διαστελλόµενα µπουλόνια αγκύρωσης (RAWBOLT) µε βίδες 10 
έως 12mm. Ο αριθµός των µπουλονιών αγκύρωσης θα καθορίζεται από την επίβλεψη ανάλογα µε την επιφάνεια της στέγης και 
την ένταση των επικρατούντων τοπικά ανέµων.  
Πριν την τοποθέτηση της στέγης η επιφάνεια της πλάκας εξοµαλύνεται µε τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου (αντί νερού διάλυµα 
νερού – πρώτης ύλης πλαστικού, σε αναλογία 5/1).  
Ακολουθεί στεγάνωση µε τριπλή επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος της έγκρισης της Υπηρεσίας, στην κατάλληλη αναλογία 
και ποσότητα ανά m2.  
Μετά την τοποθέτηση στη συνέχεια των ζευκτών γίνεται η θερµοµονωτική στρώση που αποτελείται από αδιάβροχες γωνιές και το 
κέντρο τους µε µπετόκαρφα γαλβανισµένα µέσω ροδελλών (τετραγώνου σχήµατος) γαλβανισµένης λαµαρίνας 40/40/1,5mm 
ελαφρά τσακισµένες στις γωνίες.  
Στους αµείβοντες στερεώνονται ξύλινοι στρωτήρες 4/8cm και ακολούθως τεγίδες 4/8cm ή 5/7cm ανά 35cm ή ανάλογα µε το µήκος 
του χρησιµοποιούµενου κεραµιδιού, επί των οποίων στερεώνονται τα κεραµίδια (διαστάσεις περίπου 43,5x25x4cm) µε δέσιµο µε 
γαλβανισµένο σύρµα σε αντίστοιχα καρφιά ή διχάλες των τεγίδων. 
2. Αντικατασταση ξύλινης κεραµοσκεπής 
Σκελετός ξύλινος πάνω σε υφιστάµενη  οριζόντια πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
σχετική µελέτη για έλεγχο και έγκριση από την υπηρεσία, µαζί µε τα  πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και µε λεπτοµερή στοιχεία 
όσον αφορά τη διάταξη του σκελετού – πλαισίου, τις διατοµές των ξύλων και τους τρόπους σύνδεσης και στήριξης τους. 
Ποιότητα ξυλείας – ειδική επεξεργασία.  Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή θα είναι λευκή προέλευσης 
κεντρικής Ευρώπης, καταλλήλως ξηραµένη. Η προστασία της ξυλείας έναντι εντόµων και µυκήτων θα γίνεται µε εµβάπτιση σε 
διάλυµα (CB: βάριο-χαλκός-χρώµιο) σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές του υλικού.  
Για την πυρασφάλεια προβλέπεται εµποτισµός σε κατάλληλο διάλυµα ως βραδυντικού καύσης, σύµφωνα µε τους διεθνείς 
κανονισµούς. 
Η διάταξη των υλικών θα είναι όπως παρακάτω αναφέρεται: 

� Σκελετός πλαίσιο (αµείβοντες-ελκυστήρες) 
� Εγκάρσια τοποθέτηση τεγίδων 
� Πέτσωµα 
� Μεµβράνη στεγάνωσης 
� Παράλληλη (ως προς τους αµείβοντες) τοποθέτηση τεγίδων 
� Τοποθέτηση υλικού θερµοµόνωσης 
� Εγκάρσια τοποθέτηση πήχεων 
� Κεραµίδι ρωµαϊκού, γαλλικού τύπου κλπ. 

Η στεγανοποίηση της οροφής θα γίνει µε ελαστοµερές ενισχυµένο ασφαλτόπανο βάρους 5-6kg/m2. 
Η θερµοµόνωση οροφής θα γίνει σύµφωνα µε  πλάκες εξηλασµένης πολυστερόλης (τύπου ROOFMATE). 
Επικάλυψη κεραµιδιών 
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Η επικάλυψη θα γίνει µε πήλινα κεραµίδια ρωµαϊκού ή γαλλικού τύπου κλπ., σµαλτωµένα, κόκκινου χρώµατος µε τις πιο κάτω 
ιδιότητες: 

� Υδατοαπορρόφηση < 15% 
� Αντοχή σε κάµψη: ελάχιστο συγκεντρωµένο φορτίο στο µέσον να είναι κατά µέσο όρο > 130kg. 
� Υδατοπερατότητα: µετά 2 ώρες ελαφρά διύγρανση. Μετά 24 ώρες εφύδρωση χωρίς πτώση σταγόνας. 

Η στερέωση των κεραµιδιών πάνω στις τεγίδες θα γίνει για τις δύο πρώτες σειρές µε κάρφωµα όλων των κεραµιδιών ενώ στις 
υπόλοιπες σειρές µε κάρφωµα ½ των κεραµιδιών. Προβλέπεται ντερές ή ανοικτή υδρορροή  για την απορροή των οµβρίων 
περιµετρικά του κτιρίου. 
 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΨΕΥ∆ΟΟΡΟΦΗ 
Ηχοαπορροφητικής ψευδοροφής διάτρητης γυψοσανίδας ή πλακών ορυκτών ινών διαστάσεων 600Χ600χιλ. Ψευδοροφή τύπου 
Kanuf-D127 αφανούς συστήµατος ανάρτησης µε µονή διάτρητη  γυψοσανίδα πάχους 12,5mm µε σύστηµα ανάρτησης τύπου 
Kanuf, που αποτελείται από: 

� Βασικό σκελετό κατά DIN 18181 (πάνω) από οριζόντιες γαλβανισµένες διατοµές (κύριοι οδηγοί) σε   σχήµα Π τύπου Knauf-
CD:60x27x0,6mm. Οι διατοµές κατανέµονται σε αποστάσεις 1000mm και  κρέµονται από την οροφή µε άκαµπτες αναρτήσεις 
τύπου Nonius ή µε ταχείες αναρτήσεις και γαλβανισµένες ντίζες Φ4mm,που τοποθετούνται κάθε 750mm για φορτίο οροφής έως 
15kg/m2 και στερεώνονται από την πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος µε µεταλλικά εκτονωµένα βύσµατα. Οι άκαµπτες 
αναρτήσεις βιδώνονται στους κύριους οδηγούς. 

� Φέροντα σκελετό (κάτω) από διατοµές (δευτερεύοντες οδηγοί) όµοιες µε αυτές που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο, 
που τοποθετούνται κάθετα προς τις διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις των 333mm ή 500mm και 
συνδέονται µε τις πιο πάνω διατοµές (βασικού σκελετού) µε ειδικά γαλβανισµένα ελάσµατα όπως συνδετήρες Π. 

� Επένδυση από µονή διάτρητη γυψοσανίδα τύπου Knauf 8/18R µε κανονική στρογγυλή  διάτρηση, πάχους 12,5mm κατά DIN 
8180, µε επένδυση µαύρου υαλουφάσµατος στην πίσω όψη. Οι διάτρητες γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους 
δευτερεύοντες οδηγούς  και η διάταξη των κατά πλάτος αρµών γίνεται πάνω σε προφίλ. Το βίδωµα της  γυψοσανίδας πρέπει να 
γίνεται προς µία κατεύθυνση µε αυτοπροωθούµενες βίδες τύπου   SN 3,5x30, για ναποφεύγονται τυχόν παραµορφώσεις της, 
πιέζοντας την καλά πάνω στο   σκελετό. Οι διάτρητες γυψοσανίδες φέρουν χαρακτηριστικό κόκκινο ή µπλε χρώµα στα   κατά 
πλάτος άκρα. Κατά την τοποθέτηση πρέπει οι γυψοσανίδες να διατάσσονται έτσι ώστε η κόκκινη σηµείωση να συναντά 
µετωπικά και κατά µήκος πάντα την µπλε ώστε να εξασφαλίζεται το σχέδιο διάτρησης κατά την ορθογώνια και διαγώνια 
κατεύθυνση. 

� Αρµολόγηση: Οι αρµοί πρέπει να ασταρωθούν πριν το στοκάρισµα. Το στοκάρισµα  γίνεται χωρίς ταινία αρµού. Οι κεφαλές 
από τις βίδες πρέπει να στοκάρονται. Προτού     στεγνώσει το υλικό στοκαρίσµατος τους πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό που 
πλεονάζει στον  αρµό, καθώς και το υλικό από τις οπές µε κατάλληλο τροχό για τη συγκεκριµένη διάτρηση. 

� Επεξεργασία επιφάνειας: Πριν βαφούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρωθούν µε το  υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Knauf 
Tiefengrund. 
Αρµοί συστολής – διαστολής 
Στην κατασκευή είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τυχόν αρµοί συστολοδιαστολής του φέροντα οργανισµού. Όταν µια 
πλευρά ξεπερνά τα 15m ή όταν αλλάζει κατεύθυνση ο προσανατολισµός του σκελετού της οροφής, πρέπει επίσης να 
προβλέπονται αρµοί συστολοδιαστολής. 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α  
Επένδυσης τοίχου όπως οπτοπλινθοδοµής κλπ., µε στάνταρντ κλπ γυψοσανίδα. 
Επένδυση µε γυψοσανίδα σε µεταλλικό σκελετό ο οποίος στερεώνεται στο δάπεδο και στην οροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα 
και σηµειακά στον τοίχο.  Πάχος επένδυσης 5cm. 
Σκελετός από περιµετρικά προφίλ τύπου Knauf-UD 28x27x0,6mm κατά DIN 18182, τα οποία στερεώνονται στην οροφή και στο 
δάπεδο µε βίσµα και βίδα σε αποστάσεις ≤ 1000mm. Οδηγοί οροφής τύπου Knauf-CD 60x27x0,6mm τοποθετούνται µέσα στα 
περιµετρικά προφίλ σε αποστάσεις των 600mm µεταξύ τους και στερεώνονται σηµειακά µε αναρτήσεις ‘Ω’ στον τοίχο σε µέγιστες 
αποστάσεις καθ’ ύψος των 1500mm. 
Επένδυση µε στάνταρντ κλπ γυψοσανίδα έως ύψος τοίχου πάχους 12,5mm. Στερέωση µε αυτοπροωθούµενες βίδες. Οι 
οριζόντιοι αρµοί πρέπει να µετατίθενται.  
Μετά την στερέωση, οι αρµοί των διαµορφωµένων άκρων των στάνταρντ γυψοσανίδων στοκάρονται µε Knauf-Uniflott, ενώ οι 
αρµοί των µη διαµορφωµένων άκρων πλανίζονται και στοκάρονται µε Knauf-Uniflott και ταινία. Οι κεφαλές από τις βίδες πρέπει 
να στοκάρονται. Προτού στεγνώσει το υλικό στοκαρίσµατος πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό που πλεονάζει στον αρµό, καθώς και 
το υλικό από τις οπές µε κατάλληλο τροχό για τη συγκεκριµένη διάτρηση. 
Επεξεργασία επιφάνειας: Πριν βαφούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρωθούν µε υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Knauf 
Tiefengrund. 
 
 
 
Υλικά παρασκευής σκυροδέµατος 
Για τα υλικά ισχύουν το άρθρο 4 του «Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΄97 ή ΚΤΣ ΄97» µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις 
ή και συµπληρώσεις του. Η ανάµειξη του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. Η µεταφορά του 
σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους όρους του άρθρου 7 του Κ.Τ.Σ. Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα 
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ,Τ,Σ, 
Σιδηροί οπλισµοί 
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Οι σιδηροί οπλισµοί (δοµικοί χάλυβες) θα είναι σύµφωνοι µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού 
Σκυροδέµατος ή ΚΤΧ ΄00, τους Ελληνικούς Κανονισµούς και Πρότυπα, όπως ΚΤΣ, ΕΛΟΤ 959, ΕΛΟΤ 971 κλπ και 
συµπληρωµατικά µε τους αντίστοιχους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 488 και DIN 17100.  
 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 
Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σιδηρά σωληνωτά. Στην τιµή των ικριωµάτων περιλαµβάνονται και οι ειδικές 
προστατευτικές κατασκευές για την ασφάλεια των εργαζοµένων και των διερχοµένων (κουπαστές, κλπ)   και ή προστατευόµενη 
κλίµακα ανόδου – καθόδου για την µε ασφάλεια προσέγγιση της επίβλεψης στα επίπεδα εργασίας καθώς και ο πλήρης 
καθαρισµός των επιφανειών (δάπεδα – τοίχοι,υαλοπίνακες κλπ) που τυχόν θα λερωθούν.   
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη µεταφοράς και σύνθεσης, αποσύνθεσης και αποµάκρυνσης µε ασφάλεια. Εννοείται ότι 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή η φθορά της ξυλείας για την δηµιουργία του δαπέδου εργασίας µε όλα τα υλικά σύνδεσης και 
πάκτωσης εντός οιουδήποτε σώµατος, µετά της εργασίας τυχόν διανοίξεως φωλεών, αποσυνθέσεως και επαναφοράς τυχόν 
επενεχθεισών οιωνδήποτε φθορών σε επιχρίσµατα, χρωµατισµούς κλπ. 
Θα συµφωνούν µε τις διατάξεις του υπ΄ αριθµ. 447/1975 Π.∆/τος και των συµπληρωµατικών του «περί ασφαλείας των εν ταις 
οικοδοµικαίς εργασίες ασχολούµενων µισθωτών». 
Σαν επιφάνεια των ικριωµάτων λαµβάνεται η επιφάνεια της όψης επί της οποίας εκτείνονται τα ικριώµατα µετά των 
παραπλεύρων επιφανειών ενδεχοµένων προεξοχών αυτής, εφόσον αυτές έχουν βάθος µεγαλύτερο των 0,20 m. 
Στην µέτρηση των επιφανειών δεν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ. 
Ως αφετηρία ύψους θα λαµβάνεται το εκάστοτε δάπεδο εργασίας (π.χ. εξώστες, δάπεδο ορόφου, το πέρας της ζώνης των 5µ 
κλπ.) 
   
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 Θα εκτελεσθούν όπου απαιτείται κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Θα προηγηθεί απόξεση χαλαρών τµηµάτων και καλός 
καθαρισµός της επιφάνειας.  
Τα εξωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται είτε όπως τα εσωτερικά σε τοίχους, είτε τύπου αρτιφισιέλ, σε τρεις διαστρώσεις, 
συνολικού πάχους 35mm. 
  
Εξωτερικά επιχρίσµατα τσιµεντοκονιάµατος.  
Πρώτη στρώση (πεταχτό) µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg κοινού τσιµέντου (1:3). ∆εύτερη στρώση 
λάσπωµα µε το ίδιο όπως παραπάνω τσιµεντοκονίαµα, πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης 20mm. Τρίτη στρώση, τελική µε 
τσιµεντοµαρµαροκονίαµα των 450kg λευκού τσιµέντου και άµµου λατοµείου ρυζιού, λευκού ή έγχρωµου µαρµάρου, µετά ή άνευ 
προσθήκης µεταλλικού χρώµατος, ανάλογα µε την Υπηρεσία. Η επιφάνεια της τελικής στρώσης θα παραµείνει τριφτή, όπως 
συµβαίνει κατά κανόνα ή θα λαξευτεί, το είδος της λάξευσης και στην τελευταία περίπτωση, αν τα περιθώρια θα παραµείνουν 
τριφτά ή θα λαξευτούν και αυτά ορίζει η Υπηρεσία. Στην Τρίτη στρώση αντί νερού χρησιµοποιείται γαλάκτωµα πρώτης ύλης 
πλαστικού, όπως στα µαρµαροκονιάµατα για τοίχους χώρων υγιεινής. 
 
Εξωτερικά επιχρίσµατα τριπτά θυµαριού κατασκευάζονται σε τρεις διαστρώσεις και προβλέπονται για την κάλυψη 
κατασκευών του αυλείου χώρου, σύµφωνα πάντα µε την Υπηρεσία.  
Πρώτη στρώση (πεταχτό) µε τσιµεντοκονίαµα υδαρές 450kg τσιµέντου µε άµµο µεσόκοκκη (1:3). ∆εύτερη στρώση (λάσπωµα) µε 
το ίδιο κονίαµα. Τρίτη στρώση (ραντιστή) µε µηχανή και µε το ίδιο κονίαµα (άµµος µεσόκκοκη σπυρωτή) ή αντί άµµου ρυζάκι 
λευκού ή έγχρωµου µαρµάρου, ανάλογα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση που προβλέπονται από τη µελέτη τριπτά επιχρίσµατα σε 
κτίρια, τότε στο 
τσιµεντοκονίαµα της τρίτης στρώσης προσθέτουµε κατά κανόνα ίσες ποσότητες λευκού τσιµέντου, ρυζάκι λευκού (ή και 
έγχρωµου) µαρµάρου και ενδεχοµένως µεταλλικό χρώµα. Αντί νερού στην Τρίτη στρώση το γνωστό γαλάκτωµα πρώτης ύλης 
πλαστικού 1:5. 
 
Στις θέσεις επαφής συνεπίπεδων ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος και επιχρισµάτων διαµορφώνεται είδος 
σκοτίας τριγωνικής διατοµής. Η µία πλευρά του τριγώνου είναι η φαλτσογωνία του σκυροδέµατος και η άλλη διαµορφώνεται στο 
επίχρισµα συµµετρικά, µε πλανισµένο και λαδωµένο 
πηχάκι αναλόγου διατοµής. 
 
Εσωτερικά επιχρίσµατα από µαρµαροκονίαµα. 
Αυτά κατασκευάζονται σε 3 στρώσεις. Πρώτη στρώση µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη 
(1:3) καλύπτει όλες τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να µη διακρίνεται το 
υπόστρωµα. Πάχος στρώσης 6mm. ∆εύτερη στρώση λάσπωµα µε ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:2,5 των 150kg τσιµέντου µε άµµο 
λατοµείου µεσόκοκκη. Κατασκευάζεται βάσει κατακόρυφων και συνεπίπεδων οδηγών, πλάτους 10cm, 24 ώρες το λιγότερο µετά 
το πεταχτό. Χρόνος στεγνώµατος 15 
µέρες. Πάχος 15mm. Τρίτη στρώση τριφτό µε µαρµαροκονίαµα 1:2 ή 1:2,5 των 150kg λευκού τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο 
λευκού µαρµάρου (µάρµαρο – σκόνη). Για την Παρασκευή του µαρµαροκονιάµατος (3η στρώση) χώρων υγιεινής γενικά, αντί 
νερού προσθέτουµε γαλάκτωµα µείγµατος νερού πρώτης ύλης πλαστικού (πχ VINYL) σε αναλογία 1:5. προηγείται ελαφρά 
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διαβροχή του λασπώµατος µε το ίδιο γαλάκτωµα. Πάχος στρώσης 6mm. Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις αστάρωµα – τελική 
στρώση. Μετά το τράβηγµα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισµα µε ξύλινο τριβίδι ντυµένο µε λάστιχο (απαγορεύεται 
οποιοδήποτε άλλο τριβίδι) µε σύγχρονη διαβροχή της επιφάνειας. 
 
Πάχος οροφοκονιαµάτων 12-15mm. Στα οροφοκονιάµατα δεν είναι απαραίτητοι οι οδηγοί. Τοµή οροφοκονιαµάτων και 
επιχρισµάτων σε γωνία. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιπεδότητα και κατακορυφότητα των επιχρισµάτων τοίχων που θα επενδυθούν µε πλακίδια. 
Επίσης στο κονίαµα θα προστεθεί ενισχυτικό πρόσφυσης, αποφυγής ρωγµών  και στεγάνωση της µάζας  για εξωτερικά 
κονιάµατα (πρόσµικτα κονιαµάτων ).  
Η επιφάνεια θα είναι τελείως οµαλή, ζυγισµένη και επίπεδη. Οι οδηγοί του λασπώµατος θα γίνονται είτε µε τακάκια ζυγισµένα 
είτε κατευθείαν µε ειδική αλουµινένια πήχη µε παρακολούθηση µε το ζύγι και τη βοήθεια διασταυρούµενων ραµµάτων. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα γενικά τα υλικά επιτόπου, όλα τα απαιτούµενα ικριώµατα και προστατευτικές κατασκευές ανάλογα µε 
την θέση της εργασίας και εργασία πλήρους κατασκευής πάνω σε επιφάνειες σκυροδέµατος ή πλινθοδοµής τοίχων, 
παραστάδων, στύλων, δοκών, πλακών, οροφών, κλιµάκων, πρεκιών κλπ σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
περιλαµβανόµενης και της µόρφωσης των κατακόρυφων ακµών των εξεχουσών γωνιών στους εσωτερικούς τοίχους, στύλους κλπ 
µε την χρήση γωνιοκράνων από γαλβανισµένη διατοµή Protector Νο 1048 µε πτερύγια από γαλβανισµένο δικτυωτό έλασµα 
(για την αγκύρωση πάνω στα κονιάµατα), πλήρως τοποθετηµένων µε γαλβανισµένα καρφιά και τσιµεντοκονίαµα. 
Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εµφανείς επιφάνειες σκυροδέµατος δεν είναι 
εµφανισιακά άψογες ο ανάδοχος υποχρεούται πριν τη βαφή της επιφάνειας στην επίχριση ή πλήρωσή τους µε τσιµεντοκονίαµα 
450 Kgr τσιµέντου, µε προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Σε άλλη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επέµβει µε χρήση του απαραίτητου ξυλότυπου, σιδηρού οπλισµού κλπ όλων 
των υλικών, µικρούλικων και εργασίας σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος και σε όποια έκταση απαιτεί η αισθητική εµφάνιση του 
κτιρίου. Πρόκειται για εργασία πλήρους αποκατάστασης ζηµιών τµηµάτων εµφανούς σκυροδέµατος που προηγείται της βαφής, 
µε τη χρήση όλων των απαραίτητων υλικών, βοηθητικών υλικών και εργασίας, δίχως πρόσθετης αποζηµίωσης και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών επιχρισµάτων του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική επιφάνεια και σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,0 m. Οι τιµές για εργασίες που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχο 
άρθρο του παρόντος τιµολογίου, το οποίο ισχύει γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του 
Τιµολογίου που αφορά εργασίες όπως  χρωµατισµοί κ.λ.π. ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
Οι πρόσθετες τιµές καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή 
χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.  
Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα υλικά για: 
-την προετοιµασία των επιφανειών για να δεχτούν το επίχρισµα, όπως η αφαίρεση λιπαρών ουσιών (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), λοιπών στοιχείων (µε βούρτσισµα), 
- την αποκοπή µεγάλων εξοχών, 
-την ύγρανση της επιφάνειας, 
-την προστασία παρακείµενων κατασκευών και τον καθαρισµό τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και την επικάλυψη 
αγωγών µε οικοδοµικό χαρτί. 
-η κατασκευή τάκων ζυγίσµατος, ραµµάτων χάραξης, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
Στις τιµές του τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται (εφόσον αναφέρονται ρητά στο υπόψη άρθρο) οι εργασίες και τα υλικά για: 
-ενδεχόµενη επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό (σε λείες επιφάνειες), 
-ενδεχόµενη χρήση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου. 
 
Ενίσχυση επιχρισµάτων -ρηγµατώσεις:  
Ενίσχυση επιχρισµάτων πάνω σε θερµοµονωτικές πλάκες, ενίσχυση επιχρισµάτων κοντά στις γωνίες των παραθύρων, ενίσχυση 
επιχρισµάτων έναντι κρούσης, ενίσχυση επιχρισµάτων εσωτερικά, ενίσχυση επιχρισµάτων πάνω από αρµούς διαφορετικών 
υποστρωµάτων, ενίσχυση τσιµεντοκονιαµάτων, ενίσχυση τσιµεντοκονιών δαπέδων και αυτοεπιπεδούµενων κονιαµάτων, πάνω 
σε ρηγµατωµένα υποστρώµατα 
Με πλέγµατα σοβατίσµατος – CATNIC. Πλέγµα από γαλβανισµένο ατσάλι, κατηγορίας Ζ2, γαλβάνιση τύπου G275, πάχους 
υλικού 0,45mm, ροµβοειδούς οπής 9/20. Επιλογή ανάλογα  µε τη θέση ρηγµάτωσης, εφαρµογή α)σε λωρίδα  βάρους 1,61 kg/m² 
πλάτους 5 x 5 cm ή 7.5 x 7.5 cm, β)γωνιακό βάρους 1,11 kg/m² και πλάτους 10 cm ως 15 cm ή βάρους 1,61 kg/m² πλάτους 10 cm 
ως 15 cm, γ)ρολό βάρους 1,11 & 1,61 kg/m² πλάτους 10 cm - 15 cm-20 cm µήκους 100 ή 50 m  και φύλλο βάρους 0,90-   1,11 - 
1,61 kg/m² διαστάσεων 250 x 70. 
Εφαρµόζεται πάνω στη πρώτη στρώση επιχρίσµατος και ενισχύει την τοιχοποιία προς αποφυγή ρηγµατώσεων. 
Ακολουθείται η εξής σειρά εργασιών : Καθαίρεση επιχρίσµατος γύρω από την ρηγµάτωση, διεύρυνση της ρηγµάτωσης σε σχήµα 
V, καθαρισµός της περιοχής, πλήρωση της ρωγµής µε ειδικό τσιµεντοκονίαµα και εφαρµογή πλεγµάτων CATNIC (Στερεώνονται 
µε ατσαλόκαρφα, βίδες µε ροδέλα ή διχάλες). 
Με µεταλλικά Πλέγµατα Οπλισµού Επιχρισµάτων. 
Εφαρµόζονται στην πρώτη στρώση του επιχρίσµατος και ενισχύουν την τοιχοποιία προς αποφυγή ρηγµατώσεων (πλέγµατα 
σοβατίσµατος) ή αντικαθιστούν το συµβατικό σενάζ και ενισχύουν την τοιχοποιία (πλέγµατα αντί σενάζ). 
Με συνθετικά πλέγµατα όπως υαλοπλέγµατα από την ύφανση ινών υάλου µε υψηλές µηχανικές και χηµικές αντοχές, θα 
παρουσιάζουν υψηλές αντοχές σε αλκαλικές επιδράσεις λύση οπλισµού διαφόρων υλικών, όπως σε επιχρίσµατα (τσιµέντου & 
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γύψου), υλικά αρµολόγησης, στεγανωτικά υλικά. Τα υαλοπλέγµατα θα παρουσιάζουν υψηλή αλκαλική προστασία καθώς επίσης 
υψηλή και παραµένουσα αντοχή σε εφελκυσµό. Θα είναι µικρού βάρους και εξαιρετικής πρόσφυσης  µε το νωπό επίχρισµα. 
Τα υαλοπλέγµατα. Αντικαθιστούν παραδοσιακά µέσα ενίσχυσης όπως, κοτετσόσυρµα, νευροµετάλ, λεπτά µεταλλικά πλέγµατα 
κλπ. 
Χρησιµοποιούνται κυρίως, για ενίσχυση των εφελκυστικών αντοχών των επιχρισµάτων για παρακολούθηση των 
συστολοδιαστολών του υποστρώµατος , τον οπλισµό υλικών αρµολόγησης και στεγανωτικών υλικών. ∆εν θα διαβρώνονται από 
τα επιχρίσµατα, δεν θα αποσυντίθενται, θα είναι απρόσβλητα σε έντονα αλκαλικό περιβάλλον, θα είναι ελαφριά, θα 
εφαρµόζονται εύκολα, θα έχουν εξαιρετική πρόσφυση µε το νωπό επίχρισµα.  
 
Μεταλλικές ∆ιατοµές Οπλισµού Επιχρισµάτων και Κονιαµάτων (γωνιόκρανα, αρµοί σοβά, διατοµές απόληξης σοβά, σκοτίες, 
οδηγοί σοβά, γωνιακοί συνδετήρες.)  
∆ιατοµές ενίσχυσης των επιχρισµάτων, µεταλλικά ευθύγραµµα προφίλ που χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες που πρόκειται να 
επιχριστούν προκειµένου: 
Γωνιόκρανα, ενίσχυση εξωτερικών  γωνιών  ώστε να αντέχουν σε κρούσεις. 
∆ιατοµές των προφίλ αυτών είναι σχήµατος Γ. Ενισχύουν τις ακµές της τοιχοποιίας από γαλβανισµένο εν θερµώ πλέγµα,  
γαλβανισµένο µε PVC-ακµή, πάχους 0,45 mm και µε πλάτος πτερυγίου 45, 53, 24, 34, 38mm για πάχος σοβά 9mm 10mm. 
Αρµοί σοβά, δηµιουργία αρµού συστολής-διαστολής (όπου απαιτείται) σε µεγάλες επιφάνειες.  
Οι διατοµές των προφίλ, είναι σχήµατος Τ. Αρµός διαστολής αποτελούµενος από δύο διατοµές απόληξης σοβά µε συνδετικό 
ελαστική διατοµή PVC το οποίο αυξοµειώνεται κατά 20mm και για πάχος σοβά από 12 έως 21mm. 
∆ιατοµές απόληξης σοβά, "οριοθετεί" την απόληξη της στρώσης του σοβά.  
Οι διατοµές αυτές έχουν σύνθετο σχήµα και ονοµάζονται διατοµές απόληξης σοβά. ∆ιατοµή απόληξης σοβά µε πλέγµα 
στήριξης για πάχος σοβά 3, 6, 10, 13, 16, 19mm.  Λοξή διατοµή απόληξης σοβά για πάχος σοβά 19 έως 25mm µε πλέγµα 
στήριξης. Χρησιµοποιείται ως νεροσταλλάκτης 
Σκοτία, δηµιουργεί σκοτίες στο σοβατεπί ή στην ένωση οροφής και τοίχου.  
Οι διατοµές των προφίλ ποικίλουν ανάλογα µε την επιθυµητή τελική µορφή της σκοτίας. Σκοτία µε φλάντζα. ∆ιατοµή 
διαµόρφωσης σκοτίας σχήµατος Π, πλάτους 13mm και για πάχος σοβά 10 ή 13mm ή πλάτους 20mm για πάχος σοβά 13mm µε 
πλέγµα στήριξης. Σκοτία χωρίς φλάντζα. ∆ιατοµή διαµόρφωσης σκοτίας, σχήµατος L, πλάτους 20mm και για πάχος σοβά 10 ή 
13mm µε πλέγµα στήριξης. 
Οδηγοί σοβά, εξασφαλίζεται η επιπεδότητα και η οµοιοµορφία της επιφάνειας του σοβά, αντικαθιστώντας την παλιά 
παραδοσιακή µέθοδο κατασκευής οδηγών µε κονίαµα.  
Οι διατοµές αυτές είναι σχήµατος Τ.. Οδηγοί σοβά για πάχος σοβά 6 ή 10mm αποτελούµενοι από διάτρητη γαλβανισµένη 
λαµαρίνα. 
 
Συνδετήρες, συνδέουν τη διπλή τοιχοποιία στη µπατική δόµηση (ευθύγραµµοι συνδετήρες) ή εγκάρσια την τοιχοποιία µε τον 
φέροντα οργανισµό (γωνιακοί συνδετήρες). Ευθύγραµµοι ανοξείδωτοι συνδετήρες.  ∆ιατίθενται σε µήκη 191 ή 220mm και 
πλάτος 19mm. Συνδέουν τη διπλή τοιχοποιία στη µπατική δόµηση. Τοποθετούνται σε συνδυασµό µε το πλέγµα ενίσχυσης 
τοιχοποιίας στις οριζόντιες στρώσεις ανά ζώνες 60cm ύψους µε 3 τεµάχια/m² τοιχοποιίας. Γωνιακοί ανοξείδωτοι συνδετήρες. 
Οι διαστάσεις του είναι 120x31mm και πλάτος 19mm αποτελούµενο από διάτρητο οδοντωτό έλασµα µε νεροσταλάκτη και οπή 
στήριξης. Συνδέουν εγκάρσια την τοιχοποιία µε τον φέροντα οργανισµό 

Οδηγοί µε γωνιακούς συνδετήρες για την εγκάρσια σύνδεση τοιχοποιίας και την επένδυσή της µε πέτρα ή διακοσµητικό 
τούβλο.   

Πλέγµατα αντί σενάζ - CATNIC 

∆ικτυωτό πλέγµα από γαλβανισµένο ατσάλι, κατηγορία ατσαλιού Ζ2, γαλβάνιση τύπου G275, πάχος υλικού 0,45mm, 
ροµβοειδούς οπής 17/30. Αντικαθιστούν το συµβατικό σενάζ και ενισχύουν την τοιχοποιία. Τοποθετούνται σε οριζόντιες 
στρώσεις ανά ζώνες 60cm ύψους (όσο το σύνηθες µονωτικό) και σε πλάτη µικρότερα κατά 5cm του πάχους της τοιχοποιίας. 
Επιστρώνονται µε κονίαµα και συνδυάζονται µε ευθύγραµµους συνδετήρες στην περίπτωση της µπατικής δόµησης (3 τεµ/m²) . Η 
σύνδεση της τοιχοποιίας µε τον φέροντα οργανισµό γίνεται µε ανοξείδωτους γωνιακούς συνδετήρες. 

Νευροµετάλ. 

Νευροµετάλ, πλέγµα από λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ ή από λαµαρίνα ψυχρής ελάσεως που µετά την διαµόρφωσή της 
βάφεται µε εµβάπτιση σε ασφαλτικό χρώµα. Το νευροµετάλ χρησιµοποιείται για : ενίσχυση επιχρισµάτων, ενίσχυση σοβά πάνω 
από νεροσταλλάκτες, κανάλια ηλεκτρικού και θέρµανσης - για διαµόρφωση διακοσµητικών καλουπιών και κορνιζών - σε 
ψευδοροφές (επίπεδες και καµπύλες) - ως παραµένων ξυλότυπος - για την σύνδεση παλιού και νέου µπετόν (ή παλιού µε νέο 
σοβά) - για αύξηση πυροπροστασίας επιχρισµάτων, κλπ. 
Το νευροµετάλ έχει δύο ζώνες νεύρων διαφορετικών διαστάσεων και διαφέρει ο αριθµός των οπών ανάµεσα στα νεύρα.  
Το νευροµετάλ τοποθετείται πάντα έτσι ώστε το επίχρισµα να καλύψει την κοίλη πλευρά των µεγάλων νεύρων και όχι την ακµή. 
Κατά την τοποθέτηση των σειρών των φύλλων θα πρέπει να γίνεται µετατόπιση των ενώσεων. 
Το νευροµετάλ θα διαθέτει : Την κύρια ζώνη, µε νεύρα ύψους 10mm και πλάτους 8mm και την ζώνη ενίσχυσης µε αντεστραµµένα 
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νεύρα 5x5 mm. Ανάµεσα στα νεύρα µεσολαβούν 8 σειρές οπών. Τα νεύρα στις άκρες του φύλλου θα ταιριάζουν απόλυτα το ένα 
µε το άλλο. 

Ετοιµοι Σοβάδες Τσιµέντου Εξωτερικών / Εσωτερικών Χώρων 

Τα έτοιµα επιχρίσµατα µε βάση το τσιµέντο, προσυσκευασµένα υλικά που στη σύνθεσή τους περιέχονται όλα τα απαραίτητα 
συστατικά (τσιµέντο, άµµος, ασβέστης ή µαρµορόσκονη), ίδια µε των συµβατικών επιχρισµάτων.  
Η σύσταση του κάθε έτοιµου επιχρίσµατος και η αναλογία των συστατικών του, καθώς και η κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών του, θα εξαρτώνται από: Τον αριθµό των στρώσεων (µία ή περισσότερες), το είδος της τελικής επιθυµητής επιφάνειας 
(αδρή ή λεία). 

Έτοιµα κονιάµατα για: Σοβά πεταχτό (για προετοιµασία των επιφανειών που πρόκειται να σοβατιστούν), σοβά βασικής στρώσης 
(για γεµίσµατα), µαρµαροσοβά (για τελικές στρώσεις), σοβά µιας στρώσης για αδρές επιφάνειες, σοβά µιας στρώσης για λείες 
επιφάνειες 
-Λευκός ή γκρί σοβάς µιας στρώσης (για πάχος 0,5-1cm ανά στρώση) για εσωτερική & εξωτερική χρήση- αδιάβροχος και 
υδαταπωθητικός  που αντικαθιστά α)το λάσπωµα και το µάρµαρο, β)την τελική στρώση και εφαρµόζεται µετά από οποιαδήποτε 
βασική στρώση µε , από λευκό ή γκρί τσιµέντο υψηλής αντοχής και αδρανή λευκού µαρµάρου (κοκκοµετρία 1 mm για τελικές 
επιφάνειες τριφτού σοβά, 0 υπερλεπτόκοκκος για πολύ λείες τελικές επιφάνειες) ή και ασβέστη. Στρώνεται στον τοίχο όπως ο 
χοντρός σοβάς και στη συνέχεια τρίβεται όπως το µάρµαρο αφήνοντας µία λευκή και λεία επιφάνεια έτοιµη για βάψιµο. 
Αναπνέει, δεν ποτίζει από τα νερά της βροχής και δεν αναπτύσσει µούχλες και πρασινίλες. Θα περιέχει βελτιωτικά πρόσθετα 
που εξασφαλίζουν στον σοβά συγκόλληση, υδατοαπωθητικότητα, εργασιµότητα και αντοχή. 
-Έτοιµα κονιάµατα κτισίµατος , ως συνδετικό µέσο για το κτίσιµο των τούβλων ("λάσπη" κτισίµατος). 

-Για σοβάτισµα σε µικρές επιφάνειες όπως για την επιπέδωση επιχρισµάτων  και για µικροεπισκευές σε ήδη σοβατισµένες 
επιφάνειες όπως για την επισκευή και εξοµάλυνση σκυροδέµατος και επιχρισµάτων τοπικά, γρήγορες επισκευές στοιχείων 
σκυροδέµατος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κλπ.. Για την παρασκευή του τελικού κονιάµατος τα υλικά αυτά 
αναµειγνύονται απλά µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.  

             Βελτιωτικά / Πρόσµικτα Σκυροδέµατος και Κονιαµάτων 

Βελτιωτικά πρόσµικτα , για την βελτίωση ιδιοτήτων του νωπού ή σκληρυµένου σκυροδέµατος, του εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος και των κονιαµάτων µε βάση το τσιµέντο (τσιµεντοκονίες, επιχρίσµατα, στεγανωτικά υλικά). Προστίθενται στα 
κονιάµατα κατά την ανάµειξη των βασικών συστατικών τους ή µετά την ανάµειξη σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού µε 
στόχο: Βελτίωση της εργασιµότητας,  µείωση του λόγου Νερού/Τσιµέντου (Ν/Τ ή W/C), αύξηση των µηχανικών αντοχών, αύξηση 
της αντοχής στις χηµικές επιδράσεις, επιβράδυνση ή επιτάχυνση του χρόνου πήξης, αύξηση της πρόσφυσης για τη συγκόλληση 
επιφανειών ή τη συγκόλληση παλιού µε νέο σκυρόδεµα, δηµιουργία αντιεξατµιστικής µεµβράνης, αντικατάσταση του ασβέστη, 
προστασία της τελικής επιφάνειας ή του οπλισµού από φθορά και οξείδωση, αντίστοιχα, βελτίωση της τελικής επιφάνειας σε 
εµφανή σκυροδέµατα. 

Η επιλογή των βελτιωτικών πρόσµικτων υλικών θα βασίζεται στην κύρια χρήση και δράση τους (όλα έχουν και τις 
δευτερεύουσες), ανάλογα µε το υλικό που αντικαθιστούν ή τις βασικές ιδιότητες που βελτιώνουν : 

• Για κονιάµατα  

- Αντικατάστασης ασβέστη  
- Οικοδοµικές - Εποξειδικές ρητίνες  
- Στεγανωτικά Μάζης Κονιαµάτων  

• Για σκυρόδεµα 
- Στεγανωτικά Μάζης  
- Πλαστικοποιητές / Ρευστοποιητές / Υπερρευστοποιητές  
- Επιταχυντές / Επιβραδυντές πήξης  
- Αερακτικά 
- Πρόσµικτα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος  
και ... 
- Υλικά προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος  
- Αντιδιαβρωτικής επίστρωσης Οπλισµού 
- Αντικολλητικά Ξυλοτύπων  
- Υλικά καθαρισµού  



8 

 

Με βάση το πρότυπο ASTM C494, τα πρόσµικτα ταξινοµούνται σε 7 τύπους : 
Τύπος Α : Μείωση του λόγου νερού/τσιµέντου 
Τύπος Β : Επιβραδυντική δράση 
Τύπος C : Επιταχυντική δράση 
Τύπος D : Μείωση λόγου νερού/τσιµέντου και επιβραδυντική δράση 
Τύπος Ε : Μείωση λόγου νερού/τσιµέντου και επιταχυντική δράση 
Τύπος F : Μείωση λόγου νερού/τσιµέντου, ευρέως φάσµατος  
Τύπος G : Μείωση λόγου νερού/τσιµέντου, ευρέως φάσµατος, και επιβραδυντική δράση 

                Ινες οπλισµού 
Οι ίνες οπλισµού, ως πρόσµικτα (πρόσθετα) υλικά σε σκυρόδεµα και τσιµεντοκονιάµατα. 
Επιλογή απο δύο ειδών ίνες, ανάλογα µε την πρώτη ύλη κατασκευής τους:  

• Ίνες πολυπροπυλενίου  

• Μεταλλικές (από χάλυβα) ίνες 

Οι διαστάσεις των ινών ως προς το µήκος, θα είναι µερικών µόνο χιλιοστών (mm) και ως προς τη διάµετρο µικροχιλιοστών 
(µmm).  
Ο κύριος σκοπός της προσθήκης τους θα είναι η αύξηση των αντοχών του σκυροδέµατος ή του τσιµεντοκονιάµατος σε 
εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη και η µείωση των ρωγµών από την πλαστική συστολή κατά τις πρώτες ώρες µετά τη σκυροδέτηση, θα 
αποδεικνύεται από τα προσκοµιζόµενα πιστοποητικά. 
Οι ίνες οπλισµού µετά την προσθήκη τους, κατανέµονται οµοιόµορφα στη µάζα του σκυροδέµατος, δηµιουργώντας ένα 
τρισδιάστατο πλέγµα. Αυτό το πλέγµα, λειτουργεί πια ως "δευτερεύων" οπλισµός, ο οποίος εµποδίζει κυρίως την ανάπτυξη των 
µικρορωγµών που δηµιουργούνται από τη συστολή πήξης του σκυροδέµατος ή κονιάµατος.  
Προστίθενται στη µάζα του κονιάµατος σε συγκεκριµένη αναλογία ανά m3, ανάλογα πάντα µε την εφαρµογή και την κατασκευή, 
µετά από την κατάλληλη επιλογή του µήκους και της διαµέτρου αλλά και σε µερικές περιπτώσεις και του σχήµατος των ινών. 
Εφαρµόζονται από εξειδικευµένα συνεργεία. 
Εφαρµογή στο σκυρόδεµα για την κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων,  χώρων στάθµευσης κ.λ.π. Εφαρµόζονται για 
σκυροδετήσεις µε επί τόπου έγχυση ή µε εκτόξευση. 
Τα δοµικά στοιχεία και κατασκευές µε ινο-οπλισµένο σκυρόδεµα, εκτός των άλλων, παρουσιάζουν: 
- Αυξηµένη στεγανότητα 
- Αυξηµένη αντοχή σε κρούση, θραύση, τριβή και απολέπιση 
- Αυξηµένη αντοχή στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες και σε κύκλους ψύξης-απόψυξης 
- Βελτιωµένη εργασιµότητα και πλαστικότητα, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη συνοχή, µειώνοντας την απόµειξη και τον 
διαχωρισµό. 
 
Οικοδοµικές Ρητίνες Κονιαµάτων 
 
Οι οικοδοµικές ρητίνες είναι υγρά πρόσµικτα σε µορφή γαλακτώµατος µε βάση συνθετικές ρητίνες, που η χρήση τους βελτιώνει 
πολλές ιδιότητες των τσιµεντοκονιαµάτων και του σκυροδέµατος. 
Ενδεικτικά, χρησιµοποιούνται στην παρασκευή: 

• Στεγανών εξωτερικών επιχρισµάτων. 

• Επιχρισµάτων και κονιαµάτων που εφαρµόζονται σε σχετικά λείες επιφάνειες ή επιφάνειες θερµοµονωτικών υλικών ή εµφανούς 
σκυροδέµατος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πρόσφυση και να µειωθεί η πιθανότητα ρηγµατώσεων. 

• Κονιαµάτων επαλειφόµενων στεγανωτικών υλικών µε βάση το τσιµέντο. 

• Τσιµεντοκονιών µικρού πάχους για εξοµάλυνση επιφανειών. 

• Μειγµάτων για τη συγκόλληση νέου σκυροδέµατος σε παλαιό 

 Η χρήση τους σε διάφορες αναλογίες σε σχέση µε το νερό που προστίθεται σε µείγµατα τσιµέντου ή/και αδρανών εξασφαλίζει, 
έναντι των κοινών κονιαµάτων την σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού: αυξηµένη αντοχή σε κάµψη και θλίψη, µειωµένη 
συρρίκνωση, µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή στην τριβή, αντοχή σε πολλά χηµικά και ορυκτέλαια, αυξηµένη πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώµατα, βελτίωση πλαστικότητας και ελαστικότητας του κονιάµατος, υδατοστεγανότητα. 
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Οι οικοδοµικές ρητίνες αυστηρά θα χρησιµοποιούνται µε τις συνθήκες και τι αναλογίες που προτείνει ο παραγωγός τους 
ανάλογα µε την εφαρµογή. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κονιάµατα που προκύπτουν δεν έχουν τις βελτιωµένες 
ιδιότητες που αναµένεται να αποκτήσουν µε την προσθήκη των ρητινών και η χρήση τους είναι περιττή.  
  

Στεγανωτικά Μάζης Κονιαµάτων / Σκυροδέµατος 
Πρόσµικτα υλικά σε υγρή µορφή που προστίθενται στα τσιµεντοκονιάµατα είτε κατά την παρασκευή του µείγµατος, είτε στο 
έτοιµο µείγµα λίγο πριν την χρήση, προκειµένου να βελτιωθεί η αντίσταση στην υδατοπερατότητα. 
Στη σύνθεσή τους περιέχονται υδαταπωθητικά υλικά, τα οποία κατανέµονται οµοιόµορφα στη µάζα του κονιάµατος ή του 
σκυροδέµατος, επενδύοντας τα τοιχώµατα των τριχοειδών αγγείων σχηµατίζοντας έτσι φράγµα στη διείσδυση του νερού, 
αυξάνοντας την διάρκεια ζωής της κατασκευής. 
Οσο µεγαλύτερο είναι το πορώδες της µάζας, τόσο πιο εύκολα διέρχεται το νερό. Για τον λόγο αυτό, εκτός από τη χρήση των 
στεγανωτικών µάζας, είναι καλό να λαµβάνονται και µέτρα για την µείωση του πορώδους, θα αποδεικνύεται µε 
προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά.  
Χρήση σε συνδυασµό µε πρόσµικτα (ρευστοποιητές ή υπερρευστοποιητές), που µειώνουν την ποσότητα του νερού ανάµειξης 
(µικρότερος λόγος Νερό /Τσιµέντο - Ν/Τ). Η περίσσεια του νερού δηµιουργεί µεγαλύτερο πορώδες. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται 
στα µείγµατα η σωστή συµπύκνωση και να δίνεται προσοχή στην κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών τους. 
Επιλογή στεγανωτικών µάζας που έχουν δράση και ως ρευστοποιητές, προσφέροντας αύξηση των αντοχών και βελτίωση της 
εργασιµότητας. 
Ανάµειξη  στεγανωτικών µάζας σε κονιάµατα και σκυροδέµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για: Την κατασκευή δεξαµενών και 
υδατόπυργων, υπόγειες κατασκευές, βιολογικούς καθαρισµούς, την κατασκευή φραγµάτων, την κατασκευή καναλιών, 
επιστρώσεις δαπέδων, την παρασκευή υδατοστεγανών επιχρισµάτων. 

Χρησιµοποιούνται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης µε το νερό του µείγµατος ανάλογα µε την εφαρµογή και πάντα σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του παραγωγού. Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος υπάρχουν οδηγίες στον Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  
 
Επισκευαστικά Υλικά Σκυροδέµατος 
 
Επισκευαστικά κονιάµατα ή ρητίνες  για την επισκευή δοµικών στοιχείων από νέο σκυρόδεµα (εξοµάλυνση επιφάνειας, 
σφράγιση οπών κ.λ.π.) ή παλαιό σκυρόδεµα το οποίο έχει υποστεί βλάβες από διάφορες αιτίες (κακή αρχική κατασκευή, 
σεισµός κ.λ.π.). Επίσης, στην κατηγορία των επισκευαστικών υλικών σκυροδέµατος ανήκουν και τα υδραυλικά κονιάµατα 
(ταχείας και υπερταχείας πήξης). 
Ανάλογα µε τα βασικά συστατικά της σύνθεσής τους διακρίνονται σε: Τσιµεντοειδή επισκευαστικά υλικά, πολυµερή 
επισκευαστικά υλικά, εποξειδικά επισκευαστικά υλικά. 
Η χρήση των επισκευαστικών υλικών επιβάλλεται σε όλες τις κατασκευές στοιχείων σκυροδέµατος µε προδιαγραφές ως προς τις 
τελικές αντοχές του στοιχείου και απαιτήσεις ποιότητας και αισθητικής. Επιλογή του κατάλληλου υλικού για κάθε εφαρµογή θα 
πρέπει να γίνει µε προσοχή και να εξετάζονται όχι µόνο οι φυσικές και οι χηµικές ιδιότητες, αλλά και οι απαιτήσεις και οι 
παράµετροι της όλης κατασκευής. Σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, θα πρέπει να ακολουθείται ΠΙΣΤΑ το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ του 
παραγωγού του υλικού. 
Ενδεικτικά, εφαρµόζονται για την: 

• Αποκατάσταση µονολιθικότητας στοιχείων που έχουν υποστεί ρωγµές και φθορές. 

• Επισκευή κατεστραµµένων ή διαβρωµένων στοιχείων. 

• Επισκευή οπλισµένων ή προεντεταµένων δοκών. 

• Προστασία σκυροδέµατος σε διαβρωτικό περιβάλλον (π.χ.βιοµηχανικό). 

• Επισκευή καταστρωµάτων (π.χ. λιµενικών, αεροπορικών) . 

• Γρήγορες υδραυλικές επισκευές (π.χ. σφράγιση οπών ή ρωγµών ακόµη και όταν υπάρχει διαρροή νερού). 

• Αγκυρώσεις (κοχλίες, πυλώνες, ιστοί,κ.λ.π). 

• Συγκόλληση παλιού µε νέο σκυρόδεµα. 

• Επισκευή αρµών, φωλιών και οπών καθώς και εξοµάλυνση επιφανειών. 

Τα επισκευαστικά υλικά κατά κανόνα παρουσιάζουν:  
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i Υψηλές µηχανικές αντοχές 

ii Υψηλή συνάφεια µε τον χάλυβα 

iii ∆εν συρρικνώνονται 

iv Αντέχουν σε συνηθισµένες χηµικές προσβολές (π.χ. όξινο περιβάλλον) 

ΑΡΜΟΙ 
 
Μεταξύ κάσσας και τοίχου ή µαρµαροποδιάς ή συνδέσεις δοµικών στοιχείων οι αρµοί διαστολής γεµίζουν µε ειδική σύριγγα µε 
πλαστικό στόκο σιλικόνης ακρυλικής βάσης ή άλλο κατάλληλο υλικό σφράγισης π.χ. ειδική ασφαλτική µαστίχη εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας για την στεγανοποίηση του κουφώµατος ή πλήρωση του αρµού σε όσο βάθος και πλάτος απαιτείται µε κατάλληλη 
διάστρωση µέχρι επιτεύξεως άρτιου αποτελέσµατος και τελική επίπεδη επιφάνεια και διαδικασία εφαρµογής σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή, µε την εργασία πλήρους καθαρισµού και προετοιµασία της επιφάνειας σε οποιοδήποτε ύψος. 
Αρµοί διαστολής ανωδοµής κτιρίων 
Οι αρµοί διαστολής έχουν συνήθως πλάτος 5cm. Για τη διαµόρφωση των αρµών χρησιµοποιούνται συνήθως πλάκες 
διογκωµένης πολυστερίνης 8-10kg/m3 ή και άλλου είδους υλικά πλήρωσης αρµών (π.χ. ELEXEL κλπ). 
Οι αρµοί στεγανώνονται µε ειδική ασφαλτική µαστίχα, για κάθε περίπτωση, της έγκρισης της Υπηρεσίας, µε την οποία γεµίζονται 
σε βάθος τουλάχιστον 3cm. 
Η επικάλυψη των εξωτερικών κατακόρυφων αρµών γίνεται µε φύλλο λαµαρίνας γαλβανισµένης, πάχους 1mm 
στραντζαρισµένης σε σχήµα Λ. τα χείλη του Λ βιδώνονται µε ορειχάλκινες ή γαλβανισµένες ξυλόβιδες, στρογγυλοκέφαλες, Νο 
24/30 µε ανάλογες ροδέλλες και βύσµατα ανά 30cm, 
εκατέρωθεν του αρµού. Πριν από την τοποθέτηση τα χείλη του Λ αλείφονται µε λεπτό στρώµα πλαστικού στόκου για τη 
στεγανοποίηση µεταξύ λαµαρίνας και επιφάνειας τοίχου. Χρωµατισµός στην απόχρωση των τοίχων, αφού γίνει προεργασία 
κατάλληλη της προς βαφή γαλβανισµένης επιφάνειας, για να µην ξεφλουδίσει το χρώµα (ειδικό αστάρι). 
Η επικάλυψη εξωτερικού αρµού µεταξύ κατακόρυφου τοίχου και οριζοντίου επιφανείας γίνεται µε γωνιακό τεµάχιο 
γαλβανισµένης λαµαρίνας 1mm, πλευράς 10cm. Στερέωση και επάλειψη µε πλαστικό στόκο, όπως προηγούµενα, στην 
κατακόρυφη µόνο επιφάνεια. 
Οι αρµοί διαστολής κτιρίων, στις θέσεις πατωµάτων – δαπέδων επικαλύπτονται αποκλειστικά µε ειδικές 
βιοµηχανοποιηµένες λυόµενες αρθρωτές κατασκευές, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Προηγείται στεγάνωση του αρµού που γυρίζει 
και στους κατακόρυφους τοίχους στα άκρα του αρµού, σε ύψος 7cm. 
Οι εσωτερικοί αρµοί διαστολής κτιρίων στις θέσεις τοίχων και ορόφων, επικαλύπτονται ανάλογα µε ειδικές 
βιοµηχανοποιηµένες κουµπωτές κατασκευές, διατοµής Τ, πλάτους τουλάχιστον 7cm, από ανοδειωµένο αλουµίνιο της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 
 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ 
 
 Θα γίνει αντικατάσταση θραυσµένων υαλότουβλων λευκών ή έγχρωµων, οριζόντιων ή και κατακόρυφων επιφανειών οιωνδήποτε 
διαστάσεων, µε προσεκτική αφαίρεση του παλαιού µε µηχανικά µέσα. Τοποθέτηση νέων µε κονίαµα από λευκό τσιµέντο των 
150kg/m3 ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ-998-2-2003 ή µε ειδικό συγκολλητικό κονίαµα για υαλότουβλα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου, εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι αρµοί θα είναι συνεπίπεδοι µε τους υπάρχοντες και λείοι. Εφόσον 
απαιτείται χρησιµοποιείται χαλύβδινος οπλισµός 2φ6 ή 2φ8 και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην τιµή ενσωµατώνονται όλες οι 
εργασίες που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι χρωµατισµοί των εσωτερικών επιφανειών από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κλπ. θα γίνουν µε οικολογικά µη 
τοξικά, άοσµα αρίστης ποιότητας χρώµατα  προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση 
(ECOLABEL µε λογότυπο το λουλούδι, το γαλάζιο άγγελο, πράσινη σφραγίδα κλπ) πιστοποιηµένα από διεθνώς αναγνωρισµένο 
φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος. Θα προστατεύουν το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή. ∆ε θα περιέχονται 
βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες. Θα χαρακτηρίζονται από υψηλή 
καλυπτικότητα, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισµού όπως πλύσιµο κλάση 2 τουλάχιστον κλπ., αντοχή σε 
κλιµατολογικές καταπονήσεις ιδιαίτερα των αποχρώσεων, σε κιτρίνισµα, διαπερατότητα σε υδρατµούς κλάση 2, κατάλληλα για 
προστασία τσιµέντου από την ενανθράκωση, αντοχή σε γήρανση από το χρόνο και την υπεριώδη ακτινοβολία. Θα είναι 
κατάλληλα για βαφή σχολείων. Κατηγορία Α/α σύµφωνα µε ΠΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή είναι της Υπηρεσίας η 
οποία δύναται να επιλέξει µεταξύ των χρωµάτων αναγνωρισµένων και καθιερωµένων για την ποιότητα τους εργοστασίων, 
σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. 
Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά µε πατόχαρτο οι τοίχοι, µε σµυριδόχαρτο τα 
σιδερένια κλπ. 
Οι εσωτερικοί τοίχοι, καθώς και οι οροφές, όπου απαιτείται,  θα υδροχρωµατιστούν µε υδρόχρωµα τσίγκου και κόλλας ή 
πρώτης ύλης πλαστικού (αντί κόλλας). ∆ύο ή περισσότερες στρώσεις χρώµατος µέχρι πλήρους καλύψεως. Όπου υποδειχθεί 
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από την επίβλεψη εφαρµογή πλαστικού χρώµατος προηγουµένου σπατουλαρίσµατος. Στόκος σπατουλαρίσµατος µε λινέλαιο 
(όχι κόλλα). 
Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωµατίζονται µε ψυχροπλαστικά χρώµατα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεµα 
και τα κονιάµατα.  
Οι βοηθητικοί χώροι – περιφράξεις θα χρωµατισθούν µε τσιµεντόχρωµα πλαστικό βιοµηχανικό σε αποχρώσεις επιλογής της 
Υπηρεσίας σε τόσες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί οµοιόµορφη επιφάνεια.  
Xρωµατισµοί  όπου υφίστανται, εξωτερικών –εσωτερικών επιφανειών τύπου RELIEF 

Στάδια επαναχρωµατισµού εσωτερικών –εξωτερικών επιφανειών τοίχων. Θα γίνει επισκευή µέχρι 100% της επιφάνειας των 
παλαιών χρωµάτων, απόξεση της επιφάνειας και καθαρισµός αυτής δια σαρώθρου ή µε πλύσιµο, στοκάρισµα ώστε η επιφάνεια 
των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από άποψη αριθµού στρώσεων µε την λοιπή προς επαναχρωµατισµό επιφάνεια, πρώτη στρώση 
µε ειδικό PRIMER µε πινέλο και τελικός χρωµατισµός σε 2 ή περισσότερες στρώσεις µέχρι πλήρους οµοιοχρωµίας και άψογης 
εµφάνισης της επιφάνειας και σε όσες αποχρώσεις υποδείξει η υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη τέλειας 
πρόσφυσης των νέων ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών µε τις παλαιές  σύµφωνα µε τις οδηγίες εφαρµογής του εργοστασίου. 
Στάδια επαναχρωµατισµού  σιδηρών επιφανειών όπως κάγκελα, σιδηροκατασκευές κλπ. Θα χρωµατισθούν µε ελαιόχρωµα 
κατάλληλο για µεταλλικές επιφάνειες µε ή δίχως ταυτόχρονη αντισκωριακή προστασία , επιλογής της επίβλεψης,  µε 
προηγούµενη προεργασία απόξεσης και καθαρισµό της επιφάνειας για τη δηµιουργία αδρής επιφάνειας για την πρόσφυση του 
χρώµατος και αποµάκρυνση σαθρών τµηµάτων µε σµυριδόπανο και ψήκτρα. Θα εκτελεσθούν εκείνες οι εργασίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η επιφάνεια των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από άποψη αριθµού στρώσεων µε την λοιπή προς 
επαναχρωµατισµό επιφάνεια. Οι αποκαλυφθείσες σιδηρές επιφάνειες θα διαστρωθούν µε αντισκωρικό                         
µίνιο (ψευδαργύρου) RUST PRIMER χρώµατος καφεκόκκινου. Ακολουθεί µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου χρώµατος γκρι ή 
λευκό στο απαραίτητο πάχος στρώσης και τέλος θα ακολουθήσουν δύο ή περισσότερες στρώσεις του τελικού ελαιοχρώµατος ή 
ντουκοχρώµατος µέχρι επίτευξης οµοιόχρωµης και άψογης στην εµφάνιση επιφάνειας. Ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη 
τέλειας πρόσφυσης των νέων χρωµατισµένων επιφανειών µε τις παλαιές. Κάθε στρώση θα διαφέρει λίγο στην απόχρωση για 
τον έλεγχο της επίβλεψης. Σε περίπτωση χρωµατισµού µε ντούκο, µεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο και 
ξεσκόνισµα. 
 
Τα βερνικοχρώµατα των µεταλλικών επιφανειών θα έχουν εξαιρετική στιλπνότητα που θα διατηρούν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Θα στεγνώνουν γρήγορα στον αέρα και θα δηµιουργούν φίλµ µεγάλης ανθεκτικότητας σε δυσµενείς και καιρικές 
συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. Συνήθως βάση ρητίνες αλκυδικές ή σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης σε εσωτερικές 
εφαρµογές. ∆ε θα καίγονται σηµείο ανάφλεξης 34-40oC, δε θα αλλοιώνεται το χρώµα. Ισχυρής πρόσφυσης κατά Cross-cut 0-2, 
σκληρότητα Konig 50-70 δευτ. σε 7 ηµέρες, δοκιµή πίπτοντος βάρους Impact test in/out 2/0 inch/pounds, αντοχή σε χάραξη 15-19 
Ν, αντοχή σε διαλύτες (νερό, λάδι, πετρέλαιο εξαιρετική, πολύ καλή προστασία σε αλατονέφωση. 
Βερνικοχρώµατα ντούκο µε αντισκωριακή προστασία (µε αστάρι). 
Θα είναι ειδικά γυαλιστερό χρώµα, βάσεως τροποποιηµένων αλκυδικών ρητινών ανάλογα µε τις εντολές της επίβλεψης και της 
θέσης των επιφανειών εσωτερικά -εξωτερικά, που εφαρµόζεται απευθείας σε σκουριασµένες επιφάνειες µε ισχυρή αντισκωριακή 
προστασία χωρίς προεργασία µε αστάρι ή τρίψιµο. Σηµείο ανάφλεξης 32, σκληρότητα Konig 16-30 δευτ, πρόσφυση σε µέταλλο 
κατά Cross-cut 1-2 σε σκουριασµένη επιφάνεια 2-3 σε βαµµένη επιφάνεια 2, δοκιµή πίπτοντος βάρους Impact test in/out 6-8/0, 
σε αλατονέφωση σε καθαρή µεταλλική επιφάνεις ή σε σκουριασµένη πολύ καλή προστασία 90-100µm, αντοχή σε εξωτερικές 
συνθήκες να µην παρουσιάζει blistering, rusting ή cracking. 
∆εν προβλέπονται γενικά σπατουλαρίσµατα εκτός αν υποδειχθεί από την επίβλεψη. 
Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων, σε τρεις στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιµο, 
αποσκωρίαση, µινιάρισµα κ.λ.π. 
Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µινίου εφαρµόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER που εξασφαλίζουν πρόσφυση στην 
γαλβανισµένη επιφάνεια. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (επίχρισµα, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κλπ.) 
 
Η ανακαίνιση των χρωµατισµών των όψεων των σχολικών κτιρίων θα γίνει µε ακρυλικό τσιµεντόχρωµα αρίστης ποιότητας 
100% ακρυλικών ρητινών µε εξαιρετική αντοχή στις κλιµατολογικές καταπονήσεις – πάγος, υγρασία, ήλιος, στην ατµοσφαιρική 
ρύπανση, χωρίς αλλοίωση του χρώµατος, γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία, να επιτρέπει τη διαπνοή των εσωτερικών 
υδρατµών κλάση 2, να είναι κατάλληλο για τη προστασία  του τσιµέντου από ενανθράκωση, αντοχή στο πλύσιµο-τρίψιµο, 
αντοχή σε διαλύτες, στο κιτρίνισµα, ΠΟΕ κατηγορία Α/γ σύµφωνα µε ΠΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ), προέλευσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρίστης ποιότητας πχ VITEX, VIVECHROM, ERLAC κλπ. Σε όψεις που παρουσιάζουν προβλήµατα 
υγρασίας, µούχλας κλπ, θα γίνει χρωµατισµός µε στεγανωτικά-µονωτικά  χρώµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης αρίστης ποιότητας π.χ. 
VIVEDUR, κλπ.   Η επιλογή είναι του επιβλέποντος ο οποίος δύναται να επιλέξει µεταξύ των χρωµάτων αναγνωρισµένων και 
καθιερωµένων για την ποιότητα εργοστασίων σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. Αστάρι  
PRIMER, όχι για µεταλλικές επιφάνειες, κατάλληλο για  νέα και παλαιά επιχρίσµατα, σκυρόδεµα, οπτόπλινθους, γυψοσανίδες, 
και µοριoσανίδες µε βάση ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 
ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Νέες ξύλινες επιφάνειες ή µετά από πλήρη αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων εµποτιζονται µε ειδικό αντιµυκητικό βερνίκι 
ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας µε το BONDEX. 
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Η βαφή θα γίνει µε βερνικόχρωµα ριπολίνης εκ συνθετικών ή ακρυλικών ρητινών κατά περίπτωση όπως λειτουργία σχολείου,  µε 
προηγούµενο σπατουλάρισµα εφόσον απαιτείται ως εξής :  

� Τρίψιµο µε ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο 80 έως 100) για εξοµάλυνση και σπάσιµο ακµών, µινιάρισµα    των σιδηρών εξαρτηµάτων. 
� Αστάρωµα µε µίγµα λινέλαιο, νέφτι και στεγανωτικό µε προσθήκη λίγου τσίγκου. 
� Σπατουλάρισµα µιας στρώσης µε υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί) λαδερό. 
� Μετά το στέγνωµα πάλι τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
� Σπατουλάρισµα άλλη στρώση διασταυρούµενη µε την προηγούµενη µε το ίδιο υλικό. 
� Τρίψιµο και ψιλοστοκάρισµα. 
� Πρώτο χέρι βελατούρας. 
� Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερο χέρι βελατούρα. 
� Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, πρώτο χέρι ριπολίνη. 
� Ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο Νο 400 και λίγο νερό, δεύτερη στρώση ριπολίνης (πλήρη κάλυψη  
� επιφάνειας). 
� Οι βαµµένες επιφάνειες θα παραδοθούν χωρίς νερά, εξογκώµατα, µπιµπίκια, σκασίµατα, ρωγµές κλπ. 

Βερνικοχρώµατα ξυλοκατασκευών εξωτερικών και εσωτερικών χώρων σε περίπτωση µη λειτουργίας του σχολείου -
ξυλοντεκόρ.  Βερνίκι ξύλου µε βάση πολυουρεθάνη νεφτιού, µε φίλτρα UV. Σε στιλπνή, σατινέ και µατ παραλλαγή. Ιδανικό για 
την προστασία και διακόσµηση ξυλοκατασκευών εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Να αναδεικνύει τη φυσική οµορφιά του 
ξύλου και να ζωντανεύει την επιφάνεια, να απλώνει θαυµάσια. Να προσφέρει µια ελαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια 
µε άριστες αντοχές στην επίδραση δυσµενών καιρικών συνθηκών και στη χάραξη. Αλκυδική ρητίνη ουρεθανικά τροποποιηµένη 
100%. Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων όπως δρυς, κερασιά, καρυδιά ανοικτή, καστανιά, όρεγκον κλπ. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΦΕΣ 
 
Στις τιµές των άρθρων των  χρωµατισµών συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες η εργασία και τα υλικά για την προσωρινή 
αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόµια, σώµατα θέρµανσης, θρανία,φοριαµοί κλπ. 
Η επιλογή είναι του επιβλέποντος ο οποίος δύναται να επιλέξει µεταξύ των χρωµάτων αναγνωρισµένων  και καθιερωµένων για 
την ποιότητα των εργοστασίων, σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. 
Όλα  τα χρώµατα και υλικά θα είναι πιστοποιηµένα, επιλογής της Υπηρεσίας βάσει τεχνικών και παρασκευαστικών στοιχείων 
(ΕΛ.Ο.Τ., ISO, DIN, σύνθεση χρωµάτων κλπ). Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις από 
δειγµατολόγια. 
Η επιλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοστούν ανήκει αποκλειστικά στην Υπηρεσία. ∆ιατηρείται το δικαίωµα για την 
εφαρµογή πολλαπλών αποχρώσεων και δοκιµών των κατάλληλων αποχρώσεων χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούρια εργαλεία διαφόρων µεγεθών και αρίστης 
ποιότητας. 
Στην τιµή µονάδος της τελειωµένης επιφάνειας συµπεριλαµβάνεται, δίχως ιδιαίτερη αποζηµίωση  και η µεταφορά, αποθήκευση ή 
επαναφορά του κινητού εξοπλισµού των χώρων (θρανία, τραπέζια, φοριαµοί κλπ.) εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των 
εργασιών. Σε περίπτωση που ο κινητός εξοπλισµός παραµένει στον χώρο λαµβάνονται από τον ανάδοχο τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας του. 
Η βαφή θα γίνει επιτόπου και θα ελέγχονται τα διάφορα στάδια. 

Όταν οι βαφές πραγµατοποιούνται παράλληλα µε την λειτουργία του κτιρίου, τα χρώµατα και υποστρώµατα θα είναι 

άοσµα και οικολογικά που θα αποδεικνύεται από το εργοστάσιο και θα προσκοµίζονται σφραγισµένα.  

∆εν αποκλείεται ο δειγµατοληπτικός έλεγχος της ποιότητας των υλικών από τον επιβλέποντα είτε των υλικών της αποθήκης του 
Αναδόχου είτε από τα έτοιµα κατά την ώρα της εργασίας. Ο επιβλέπων δικαιούται να παραλαµβάνει δείγµατα, παρουσία του 
αναδόχου ή αντιπροσώπου του και ν΄ αποστείλει αυτά προς ανάλυση στο Χηµείο του Κράτους. Η δαπάνη των αναλύσεων 
βαρύνει τον Ανάδοχο. ∆ύναται δε αυτή να επαναλαµβάνεται τουλάχιστον δύο φορές εβδοµαδιαίως. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι τα υλικά δεν είναι τα οριζόµενα απορρίπτεται όλη η προµήθεια µέσα σε 24 ώρες, δύναται δε ο εργοδότης να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και δεν δικαιούται διαιτησία προς άρση των συνεπειών. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σταθερότητα των χρωµατισµών µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου και την καλή 
ποιότητα αυτών. Φροντίζει η τελική επιφάνεια να είναι τέλεια και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα. Υποχρεούται στην 
επανάληψη των χρωµατισµών εφ΄ όσον παρατηρηθεί µεταβολή στην ποιότητα και τον τόνο χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνει επίσης κάθε δαπάνη κατασκευής ικριωµάτων χωρίς πρόσθετη αµοιβή εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοστούν ανήκει αποκλειστικά στην Υπηρεσία. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή πολλαπλών αποχρώσεων, όπως και δοκιµών χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
Όλες οι επιφάνειες που χρωµατίζονται, αρχικά καθαρίζονται και τρίβονται µε γυαλόχαρτο για επίτευξη απόλυτα καθαρής 
επιφάνειας, λείας ή αδρής ανάλογα µε την εργασία που θα ακολουθήσει. 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Η επιµέτρηση γίνεται θεωρώντας τις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες όπως των κουφωµάτων σαν επίπεδες, µη λαµβάνοντας 
υπόψη εσοχές – εξοχές των ξύλων. 
Προκειµένου περί κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων εξ ολοκλήρου χρωµατιζόµενων. Η επιµετρούµενη επιφάνεια χρωµατισµών 
υπολογίζεται σαν γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 
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διαστάσεων του τετραξύλου) ή της κατεχόµενης από σιδηράς θύρας ή κιγκλιδώµατος απλής πλήρους επιφανείας, επί συµβατικό 
συντελεστή, ο οποίος ορίζεται ως κατωτέρω : 

5 Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες καλύπτοντας ολιγότερο των 50% του ύψους κάσσας θύρας : 
Α) Με κάσσα καδρόνι 2,30 
α) Με κάσσα επί δροµικού τοίχου 2,70  
β) Με κάσσα  επί µπατικού τοίχου 3,00      

6 Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές µε υαλοπίνακες καλύπτοντας περισσότερο των 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
Α) Με κάσσα καδρόνι ή ¼ πλίνθου 1,90 
α) Με κάσσα επί δροµικού τοίχου 2,30  
β) Με κάσσα  επί µπατικού τοίχου 2,50   (3,00) 

7 Υαλοστάσια : 
    Α) Με κάσσα καδρόνι ή ¼ πλίνθου 1,00 
          α) Με κάσσα επί δροµικού τοίχου 1,40  
β) Με κάσσα  επί µπατικού τοίχου 1,60  (1,80) 
γ) Σιδηρά                                         1,00 

8  Παράθυρα µε εξώφυλλα οποιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού)  
      πλην ρολών                                     3,70 

9 Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων  
      σιδηρού πλαισίου                            2,60 
10. Σιδηρές Θύρες : 
   α) Με µία πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80 
   β) Με επένδυση λαµαρίνας από της δύο πλευρές 2,00 
   γ) Χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνο µε ποδιά) 1,00 
   δ) Με κινητά υαλοστάσια κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

11 Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά: (εξ’ ολοκλήρου µαζί µε το πλαίσιο κιγκλιδώµατος) 
   α) Απλού ή σύνθετου σχεδίου 1,00 
   β) Πολυσύνθετου σχεδίου 1,50 

12 Θερµαντικά σώµατα: Πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια βάσει των Πινάκων       
  συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων σε περίπτωση χρήσης χρωµάτων   φωτιάς και εκτός 
των εσωτερικών χώρων. 
Ειδικότερα για τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου όπου υπάρχουν µεγάλες επιφάνειες µε διακοσµήσεις, γείσα, παραστάδες 
κ.α.(διατηρητέα κτίρια) η επιφάνεια θα επιµετρηθεί σαν πανί (µήκος όψης Χ ύψος), χωρίς να αφαιρεθούν τα ανοίγµατα ή να 
προστεθεί τίποτε άλλο, γιατί στην τιµή του σχετικού άρθρου έχουν ληφθεί όλα υπόψη. 
 
∆ιακοσµητικά έγχρωµα συµπαγή τούβλα πρέσσας για επενδύσεις τοίχων από πλινθοδοµή ή σκυρόδεµα. 
Η απόχρωση των τούβλων θα είναι εκλογής της Υπηρεσίας. Πάχος επένδυσης 5-7cm. Για την προστασία των τούβλων αυτών θα 
γίνει διπλή επάλειψη δια ειδικού βερνικοχρώµατος για εµφανή τούβλα, αφού προηγουµένως γίνει καθαρισµός της επιφανείας 
τους. 
∆όµηση µε τσιµεντοκονία 450kg κοινού ή λευκού τσιµέντου και άµµου θαλάσσης (1:3). Στο κονίαµα αντί νερού, γαλάκτωµα 
πρώτης ύλης πλαστικού σε αναλογία 1:5. Το είδος του τσιµέντου και η τυχόν προσθήκη µεταλλικού χρώµατος θα καθορίζεται 
από την επίβλεψη. 
Αρµοί πλάτους και βάθους 1cm από την επιφάνεια επένδυσης. ∆ιαµόρφωση των αρµών µε ξύλινα πηχάκια 1x1cm. Κονίαµα 
µεταξύ τοίχου και επένδυση πάχους 2-3cm. Για ύψος µεγαλύτερο από 2,00m η όλη επένδυση αγκυρώνεται µε γαλβανισµένα 
τζινέτια 25/3mm ανά 1,00m µήκους και 0,70m ύψους. Σε περίπτωση σκυροδέµατος έχουν σχήµα Γ και το κοντό σκέλος 
καρφώνεται µε καρφιά τύπου HILTI στο τοιχείο, ενώ το άλλο σκέλος που έχει διχαλωτό άκρο πακτώνεται στο κονίαµα των αρµών 
της επένδυσης. Σε περίπτωση πλινθοδοµής τα τζινέτια είναι ευθύγραµµα διχαλωτά στις άκρες τους και πακτώνονται στο κονίαµα 
των αρµών, τόσο της επενδυόµενης όσο και της επενδύουσας πλινθοδοµής. 
 
   ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Κουπαστές στηθαίων, κλιµακοστασίων και εξωστών. Θα τοποθετηθούν πάνω από το συµπαγές στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό 
ύψος από το δάπεδο ή την ακµή της βαθµίδας να είναι 1,10 m. Στις ακµές των στηθαίων θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές. 
Κατασκευάζονται από µαύρο σιδηροσωλήνα, µέσου βάρους Φ1+1/2΄΄ έως Φ2΄΄. Στις θέσεις των καµπυλών θα χρησιµοποιηθούν 
ειδικές έτοιµες καµπύλες οξυγόνου. Η σύνδεση των τεµαχίων γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιµεληµένο 
τρόχισµα, ώστε οι συνδέσεις να είναι αδιάκριτες. 
Κιγκλιδώµατα-εξοπλισµός 
Τα κάγκελα των εξωστών έχουν ύψος 1,10m και η κατασκευή τους να µην επιτρέπει την αναρρίχηση των παιδιών. Σε κάγκελα µε 
κάθετα στοιχεία, η αξονική απόσπαση τους να µην είναι µεγαλύτερη από 10cm. Όπου απαιτούνται κάγκελα προστατευτικά στα 
υαλοστάσια των κτιρίων, αυτά πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζουν τον καθαρισµό των υαλοστασίων. 
Τα οικόπεδα των διδακτηρίων θα έχουν περιµετρική περίφραξη ύψους 2,00m, εκ των οποίων 0,50cm-1m συµπαγή περίφραξη 
και το υπόλοιπο τµήµα κιγκλίδωµα. 
Γωνίες και άγκιστρα εξοπλιστικών µέσων (όπως άγκιστρα µε ιµατιοθήκες) που προεξέχουν σε χώρους κυκλοφορίας πρέπει να 
είναι έτσι ασφαλισµένα και να έχουν τέτοια µορφή ώστε να µην προκαλούν κινδύνους ατυχηµάτων. 
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               ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
Επένδυση τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 
 
Με µονόχρωµα πλακίδια πορσελάνης, συνδυασµός µονόχρωµων πλακιδίων διαφορετικής απόχρωσης, οριζόντια ή κατακόρυφα 
τοποθετηµένα, κατηγορία 4 ως προς την αντοχή τους σε τριβή, προβλέπεται να επενδυθούν οι τοίχοι των χώρων υγιεινής µέχρι 
την επάνω επιφάνεια των πρεκιών ή των διαχωριστικών τοίχων W.C. και όπου αλλού υποδειχθεί από την επίβλεψη.  
Καταρχήν οι αποχρώσεις τους θα επιλεγούν από την Υπηρεσία µε βάση χρωµατολογίων που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος 
υποχρεωτικά και τα οποία πρέπει να περιλαµβάνουν όχι µόνο τα βασικά χρώµατα. Κατόπιν θα προσκοµισθεί συγκεκριµένος 
αριθµός επιλεγµένων αποχρώσεων πλακιδίων για τελική επιλογή αποχρώσεων.  
Τοποθετούνται σε επιφάνειες επιχρισµένες µε µαρµαροκονίαµα, λίαν επιµεληµένο, µε ειδική σφιχτή κόλλα, που απλώνεται σε 
επιφάνεια το πολύ 0.50 m2 µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα, µε ταυτόχρονη διύγρανση µε νερό, πλακιδίου και αντίστοιχης 
επιφάνειας επιχρίσµατος. 
Οι αρµοί θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1mm, αρµολόγηµα µε πολτό λευκού τσιµέντου και τσίγκου σε 
αναλογία 1:1 και νερού, µετά ή άνευ προσθήκης µεταλλικού χρώµατος, ανάλογα µε το τι καθορίζεται στη µελέτη. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη επιµέλεια στο αρµολόγηµα του αρµού µεταξύ δαπέδου- τοίχου στην πίσω πλευρά των λεκανών W.C. 
Οι σµαλτωµένες επιφάνειες θα είναι τελείως κατακόρυφες. 
Η επάνω ακµή της πρώτης σε επαφή µε το δάπεδο σειράς θα είναι τελείως οριζόντια. Η κάτω ακµή διαµορφώνεται κατάλληλα µε 
κόφτη και τρόχισµα, εφάπτεται του δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες τα πλακίδια εφάπτονται σε 
φαλτσογωνία που γίνεται µε κατάλληλο 
τρόχισµα και κολλιούνται µεταξύ τους µε κόλλα µαρµάρου (στα σόκορα της φαλτσογωνιάς) ή χρησιµοποιούνται ειδικές 
πλαστικές γωνίες. 
Σε περίπτωση µήκους µεγαλύτερου των 4,5 m διαµορφώνεται αρµός διαστολής, πλάτους 1 cm που πληρούται µε ειδική σύριγγα 
µε λευκό ή έγχρωµο στόκο σιλικόνης. 
Στους διαχωριστικούς τοίχους που δεν φθάνουν ως την οροφή, επενδύεται µε πλακίδια η άνω οριζόντια επιφάνεια τους που 
εγκιβωτίζεται µεταξύ των εκατέρωθεν πλακιδίων της ανώτατης σειράς. 
 
ΜΑΡΜΑΡΑ 
 
Τα µάρµαρα που θα χρησιµοποιηθούν είναι λευκά, καθαρά και χωρίς νερά, υψηλής αντοχής, σκληρά ως εξαιρετικά σκληρά, 
άνευ φλεβών από ξένες προσµείξεις και ρωγµές  όπως λευκά ΒΕΡΟΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ  κλπ.  
Φαινόµενο ειδικό βάρος                  2,709kg/m3 
Συντελεστής Υδατοαπορρόφησης   0,07Wt% 
Αντοχή σε θλίψη                              1,002 Kg/cm2 
Αντοχή σε  εφελκυσµό από κάµψη  151 Kg/cm2 
Αντοχή σε  φθορά από τριβή            7.00mm 
Μέτρο ελαστικότητας                        481,5tn/cm3 
Μάρµαρα γενικά λειοτριµµένα. 
Στιλβωµένα µάρµαρα σε όλους τους χώρους που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία πλην των κλιµακοστασίων. 
Ορθογωνικά σκαλοµερια, πάχους 2 cm όλα ισοπαχή και τοποθετηµένα κολλητά µε ειδική κόλλα και ύψους 7 cm. Εξοχή από 
επιχρισµένο τοίχο 0,5 cm. 
Σοβατεπιά (περιζώµατα), πάχους 2 cm και ελάχιστου µήκους 1.00m. Εξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5 cm. 
Ταινίες, πάχους 2 cm και πλάτους έως 5 cm για την δηµιουργία αρµών δαπέδων. Ελάχιστο µήκος 1.00 m. 
Επιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγιτών, πάχους 2 ή 3 cm, εξεχουσών προς τα έξω, κατά 3 cm µε εγκοπή ποταµού 
στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3 mm. Για µήκη έως και 2,00 m ποδιές µονοκόµµατες ως προς το µήκος. Για µεγαλύτερα µήκη τρία 
κοµµάτια, µήκους α/2 το µεσαίο και 6α/4 τα ακραία, όπου α το συνολικό µήκος ποδιάς. Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι 
µονοκόµµατες γενικά και αποτελούνται από δύο επιµήκη τεµάχια (εσωτερικό- εξωτερικό) κολληµένα στα σόκορα τους µε ειδική 
κόλλα µαρµάρων. Το εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, το εξωτερικό πολύ λίγο κεκλιµένο, για να φεύγουν τα νερά (2%-3%). Ο 
επιµήκης αρµός της κόλλησης καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώµατος. 
Επιστρώσεις στηθαίων και πεζουλιών, πάχους 2 cm µε πολύ µικρή κλίση (2-3%) και προεξοχή προς το εσωτερικό του χώρου 
και εγκοπή ποταµού για την απορροή των νερών. Μεγάλα µήκη τεµαχίων άνω του 1,5 µέτρου. 
Κατώφλια εξωθυρών γενικά προς εξώστη, πάχος κατωφλιών 3 cm., µήκη µεγαλύτερα των 2,00 m ότι για τις αντίστοιχες ποδιές 
(τρία κοµµάτια κ.λ.π.) 
Περιθωρίων πλάτους 12 cm, πάχους 2 cm ελαχίστου µήκους 1,00 m που ακολουθούν κατά κανόνα το περίγραµµα του χώρου 
και εγκιβωτίζουν τα µωσαϊκά δάπεδα.  
Ποταµοί διπλής κόψης, πλάτους τουλάχιστον 6 mm σε απόσταση 1 cm από την ακµή. Προεξοχή σε ποδιές 2,5 - 3 cm. 
Επιστρώσεων πλατυσκάλων µε ισοµεγέθεις, τυποποιηµένες πλάκες συνήθως  40/40/2 που τοποθετούνται νταµωτά κατά 
κανόνα. 
Η τοποθέτηση όλων των µαρµάρων θα γίνει µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου (1:3). Στις επιφάνειες ανεπιχρίστου 
σκυροδέµατος θα κολληθούν µε την προαναφερθείσα ειδική κόλλα, αφού προηγουµένως λειανθεί και καταστεί επίπεδη. 
Τα αρµολογήµατα γενικά µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg λευκού τσιµέντου (1:2) µε ή όχι προσθήκη µεταλλικού χρώµατος, ανάλογα 
µε το χρώµα του µαρµάρου. 
 
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 
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Επενδύσεις βαθµίδων, πάχος πατηµάτων 3 cm, µετώπων 2 cm. Μέχρι µήκους βαθµίδας δύο (2,00) µέτρων τα µάρµαρα θα 
είναι µονοκόµµατα για µεγαλύτερο µήκος βαθµίδας (µέχρι 4,00 µέτρα) τρία τεµάχια µήκους α/4 τα ακραία και α/2 το µεσαίο, όπου 
α το συνολικό µήκος της βαθµίδας. Στην 
περίπτωση επενδύσεως βαθµίδων µε όχι µονοκόµµατα µάρµαρα, τόσο τα πατήµατα όσο και τα ρίχτια κάθε βαθµίδας, θα 
κολληθούν στα σε επαφή σόκορα τους µε ειδική κόλλα για µάρµαρο µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες. 
Στα πατήµατα των βαθµίδων και στα πλατύσκαλα, πολύ µικρή κλίση για να φεύγουν τα νερά (1%-2%). 
Μεταξύ πατήµατος και ριχτιού, σκοτία 1Χ1 cm, ή προεξοχή του πατήµατος, κατά περίπτωση. 
-Σε πατήµατα µε λεία επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται αντιολισθητική ταινία συνεπίπεδη µε το πάτωµα και πριν από την ακµή. 
Οι ίδιες ακµές πρέπει να είναι επίσης ελαφρά στρογγυλεµένες. 
-Το ύψος του κιγκλιδώµατος της σκάλας να έχει καθαρό ύψος 1,10m και η µορφή του να µην επιτρέπει την αναρρίχηση και το 
πέρασµα των παιδιών µέσα στο κενό. Οι κουπαστές της σκάλας πρέπει να είναι προσιτές στους µαθητές και να είναι κατάλληλες 
για τη στήριξη τους, η µορφή τους δε να µην προκαλεί τραυµατισµούς. Να αποφεύγονται οι µυτερές γωνίες πάνω στο 
κάγκελο και την κουπαστή. 
-Οι σκάλες πρέπει να έχουν και στις δυο πλευρές χειρολαβές, οι οποίες να συνεχίσουν και στο πλατύσκαλο. 
-Κυρίως αν η απόσταση µεταξύ των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων κοντά στο φανάρι όπως και µεταξύ των εξωτερικών 
κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων και τοιχίων είναι µεγαλύτερη από 20cm τα κιγκλιδώµατα να διαµορφώνονται έτσι ώστε να 
αποκλείεται η τσουλήθρα πάνω σ’ αυτά. 
-Για σκάλες µε πλάτος πάνω από 5,00m και µε περισσότερα από 5 σκαλοπάτια να τοποθετούνται ενδιάµεσες χειρολαβές. 
-Τα κεκλιµένα επίπεδα στους διαδρόµους (ράµπες) πρέπει να έχουν κλίση το πολύ ως 5%. 
-Χώροι κάτω από κλιµακοστάσια που έχουν ύψος µικρότερο από 2,00m και που βρίσκονται σε χώρους κυκλοφορίας πρέπει να 
διαχωρίζονται και να τοποθετείται κάτω από τον «ουρανό» της σκάλας στοιχείο διακοπής, κάγκελο ή ζαρντινιέρα, ώστε να µην 
είναι προσπελάσιµο. 
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
Πλακίδια τύπου γρανίτη 
Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή και την τριβή. 
Η τοποθέτησης των πλακιδίων θα γίνει όπως ακριβώς και η τοποθέτηση των πλακών µαρµάρου. Τα πλακίδια αυτά συνήθως 
είναι διαστάσεων 40x40cm ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιηµένα τύπου Kerastar Granites Philkeram. 
 
Ειδικά σκληρά δάπεδα 
Προβλέπονται για όλους τους χώρους των υπογείων. Κατασκευάζονται από στρώµα γαρµπιλοµπετόν των 300kg τσιµέντου 
πάχους ελαχίστου 5cm όπου στη νωπή του επιφάνεια γίνεται από ειδικευµένα συνεργεία, επίπαση ειδικού έγχρωµου 
αντιολισθητικού σκληρού υλικού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του. 
Η ενσωµάτωση του υλικού στο γαρµπιλοµπετόν επιτυγχάνεται µε λειαντικές µηχανές τύπου ελικοπτέρου, τελική επιφάνεια 
δαπέδου λεία και επίπεδη. Αρµοί σε κάνναβο 4x4m περίπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια τύπου Gress χώρων υγιεινής 
Κατασκευάζονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιηµένα διαστάσεων συνήθως 30x30cm, 
αντιολισθητικά ειδικών χρήσεων τύπου Gress  οξύµαχα. Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή σε τριβή. 
Τοποθέτηση µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου (1/3) µε κλίση προς τα σιφώνια δαπέδου. 
Αρµολόγηµα των αρµών, πλάτους το πολύ 2 cm µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg λευκού τσιµέντου και µεταλλικού χρώµατος, ανάλογα 
µε το χρώµα του δαπέδου. 
Μεγάλες επιφάνειες χωρίζονται σε µικρότερες των 25 m2 περίπου µε αρµό 10 mm Πλήρωση αρµού σ’ όλο το βάθος, µε ειδικό 
στόκο δαπέδων, δύο συστατικών. Η διαδικασία επιλογής αποχρώσεων είναι ίδια µε αυτή των πλακιδίων τοίχου. 
 
Πλαστικά δάπεδα P.V.C. πάχους 1,6-2mm 
Μ ε τα παραπάνω πλαστικά δάπεδα από PVC (polyvinyl chloride) θα επιστρωθούν οι αίθουσες γενικής προπόνησης ή αίθουσες 
προπόνησης γυµναστικής και οι αποθήκες οργάνων γυµναστικής. Θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 
-Να έχουν ελάχιστο πάχος 1,6 mm και όχι µεγαλύτερο από 2 mm. 
-Να είναι δάπεδα υψηλών αντοχών στην τριβή και τα χηµικά, ανθεκτικά στη χρήση τροχήλατου εξοπλισµού. 
-Να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από µαλακό P.V.C. µε τον χρωµατισµό δοσµένο στην µάζα του P.V.C. και σε αποχρώσεις του 
πράσινου ίδια µε εκείνη της αίθουσας γυµναστικής. 
-Η επιφάνεια χρήσης τους θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε αντιολισθηρή. 
-Τα παραπάνω δάπεδα θα έρχονται σε µορφή πλακακιών ή ρόλλων και θα τοποθετούνται κολλητά πάνω στην επιφάνεια της 
βάσης τους (µωσαϊκό, γαρµπιλοµωσαϊκό κ.λ.π.) µε την κόλλα και την µέθοδο, που συνιστά ο 
κατασκευαστής τους. 
-Να µην είναι αναφλέξιµα σύµφωνα µε όσα καθορίζει το DIN 51960. 
-Να διατηρούν ανεξίτηλο τον χρωµατισµό τους. 

Πλαστικά δάπεδα µε ρολά Linοleum (οικολογικά δάπεδα). 

Θα  είναι υψηλών προδιαγραφών (αντοχή σε φθορά, ακαυστότητα, αντιστατικότητα και αντιαλλεργικότητα), από φυσικές πρώτες 
ύλες, µε βασικό συστατικό τους το λάδι των σπόρων του λιναριού, το οποίο αναµειγνύεται µε ρητίνες, ρινίσµατα φελλού και 



16 

 

ξύλου και µη τοξικές χρωστικές ουσίες, µε επίστρωση από  αραιοϋφασµένη γιούτα. Θα διατίθεται σε πάρα πολλά χρώµατα, ώστε 
να καλύπτονται οι διακοσµητικές απαιτήσεις. 
Προβλέπονται για ορισµένους χώρους και θα κατασκευαστούν µε ρολά Linοleum, πάχους 2 ως 2,5 mm. 
Το  υπόστρωµα θα είναι είτε γαρµπιλοµωσαϊκό καλώς λειασµένο ή άλλη λεία επιφάνεια, επίπεδο, πάχους περίπου 5 cm µε κοινό 
τσιµέντο. 
Η επιφάνεια του γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους δαπέδου για την εξοµάλυνση της και ακολουθεί το 
κόλληµα του ρολού µε ειδική κατάλληλη κόλλα (όχι ασφαλτική), από τοίχο σε τοίχο. 
Στους χώρους που επιστρώνονται µε ρολά Linoleum τοποθετούνται µαρµάρινες µπορντούρες (περιθώρια), συνεπίπεδες µε το 
γαρµπιλοµωσαϊκό, από ρετάλια µαρµάρων, οποιουδήποτε µήκους και είδους, πλάτους όµως τουλάχιστον 10 cm. Επίσης τα 
σοβατεπιά θα είναι µαρµάρινα. 
Τα ρολά Linοleum θα είναι οικολογικά αντιστατικά µε διασφάλιση ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001, πλάτους 2m και πάχους 
και χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Επίσης θα πρέπει να είναι δύσφλεκτο ενώ οι κηλίδες από σβήσιµο τσιγάρου να 
αποµακρύνονται εύκολα. Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το 
οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,0%. 
Οι αρµοί συγκολλούνται µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία. Το πλάτος του αρµού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 3,5mm, το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του τάπητα. Μετά το πέρας της διαδικασίας της 
αρµοκόλλησης, το περίσευµα του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
στεγανότητα των αρµών καθώς και η µη διαφοροποίηση ύψους µεταξύ φύλλων και αρµών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί µε προστατευτικό γαλάκτωµα. 
Για την τοποθέτηση των δαπέδων αυτών θα χρησιµοποιηθούν υλικά συµβατά (π.χ. κορδόνια για τους αρµούς, κόλλες), καθώς 
και ειδικός εξοπλισµός από µηχανήµατα και εργαλεία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
               Προετοιµασία υπάρχοντος υποστρώµατος.  
Μετά από την πλήρη αποξήλωση των υπαρχόντων πλακιδίων  ή της λεπτής επίστρωσης κατά περίπτωση, την αφαίρεση του 
οποιουδήποτε ίχνους του υλικού κολλήσεως, τον επιµελή καθαρισµό του υποστρώµατος, ακολουθεί η διαδικασία προετοιµασίας 
του υποστρώµατος, για την εφαρµογή του νέου δαπέδου.  
1. Τα απαιτούµενα γεµίσµατα (εξισωτικά σταθµών δαπέδου) συνήθως γίνονται µε γαρµπιλόδεµα των 250 KG. τσιµέντου ή µε 
γαρµπιλοµωσαϊκό. Συνολικό πάχος στρώσης 5 εκ ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες κλίσεις , για την απορροή των 
οµβρίων στους εξωτερικούς διαδρόµους των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών κλειστών χώρων. Σε περίπτωση που το 
µέσος πάχος του γαρµπιλόδεµατος είναι µεγαλύτερο από 5 CM , θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα S500.  
2. Κατασκευάζονται αρµοί σε κάναβο 4,00µ.Χ4,00µ περίπου, ως εξής:  
2.1. Είτε µε ευθύγραµµες διασταυρούµενες λάµες αλουµινίου 30/3 Μ.Μ. που στερεώνονται πρίν την διάστρωση του 
γαρµπιλοδέµατος ή του γαρµπιλοµωσαϊκού σε τάκους ισχυρής τσιµεντοκονίας ανά 50 εκ.  
2.2. Είτε µε τοµή του γαρµπιλοδέµατος ή του γαρµπιλοµωσαϊκού, µε τροχό (αρµοκόφτη) σ'όλο το πάχος του και σε πλάτος 6-10 
Μ.Μ. που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο αέρα, µε ειδικό υλικό πλήρωσης αρµών, δαπέδων ή υδαρές 
τσιµεντοκονίαµα χυτού τσιµέντου, µέ ή όχι µεταλλικό χρώµα, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.  
2.3.Είτε µε ταινίες µαρµάρου, πλάτους 3-5 εκ.  
3. Η επιφάνεια του γαρµπιλοδέµατος ή του γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους δαπέδου για την εξοµάλυνσή 
της και ακολουθεί το κόλληµα του νέου δαπέδου.  
4. Στους χώρους που επιστρώνονται µε τάπητα LINOLEUM, τοποθετούνται µαρµάρινες µπορντούρες (περιθώρια), συνεπίπεδες 
µε το γαρµπιλόδεµα ή το γαρµπιλοµωσαϊκό, από ρετάλια µαρµάρων, οποιουδήποτε µήκους και είδους, πλάτους όµως 
τουλάχιστον 10 εκ. 
 ∆άπεδα µε τάπητα (ρολά) LINOLEUM, πάχους 2,5mm.  
Mετά την ανωτέρω προετοιµασία του υποστρώµατος, γίνεται η επίστρωση του δαπέδου µε τάπητα LINOLEUM, πάχους 2,5mm., 
σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, ως ακολούθως:  
4.1. Ο τάπητας στο κάτω µέρος θα φέρει οπλισµό από γιούτα σε πάχος 0,3 mm, και το υπόλοιπο πάχος από LINOLEUM, µε 
αυτούσιο χρώµα σε όλη τη µάζα του.  
4.2. Κατά την τοποθέτηση των ταπήτων, οι κατά µήκος πλευρές του ενός θα καλύπτουν αυτές του προηγούµενου κατά ένα (1) 
εκατοστό. Η επικάλυψη θα αφαιρείται µε ειδικό τροχό ή κοπίδι, διαµορφώνοντας τις επαφές του αρµού σε σχήµα V.  
4.3. Στον αρµό τοποθετείται ελαστικό κορδόνι, ενδεικτικής διαµέτρου 3,5 mm, χαµηλής περιεκτικότητας PVC, σε απόχρωση της 
επιλογής της επίβλεψης. Η τοποθέτηση του ελαστικού κορδονιού γίνεται µε ειδικό εργαλείο, που προσαρµόζεται στο κορδόνι, το 
οποίο µε θερµό αέρα λιώνει και γεµίζει τον αρµό.  
4.4. Η επικόλληση του τάπητα γίνεται µε ειδική κόλλα, όχι ασφαλτική, σε κατανάλωση 0,4Kgr/m2, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή.  
4.5. Μετά από την πλήρη διάστρωση του δαπέδου, η επιφάνεια καθαρίζεται και επαλείφεται µε στιλβωτικό (ουδέτερο υλικό σαν 
κερί), το οποίο διαστρώνεται µε ύφασµα σε υφή φανέλας και σε κατανάλωση 0,035Kgr/m2 περίπου.  
4.6. Τελική στάθµη δαπέδου ίδια µε την στάθµη των παρακειµένων χώρων.  
4.7. Στις θέσεις επαφής µε µωσαϊκά ή µαρµάρινα δάπεδα, αρµοί από λάµα αλουµινίου 30/3 mm.  
Ξύλινα σοβατεπιά.  
Προβλέπονται σε χώρους, στους οποίους γίνεται αντικατάσταση του αποξηλωθέντος πλαστικού δαπέδου, κατόπιν εντολής της 
επίβλεψης.  
1. Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου ∆ρυός, πλάτους 5 cm έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και µηκους τουλάχιστον 2,00µ., 
πλήρως κατεργασµένα.  
2. Στερεώνονται µε ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80µ. και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε 
κάθε πλευρά των γωνιών του χώρου, όπου θα καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση του ξύλου. 
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Τσιµεντοειδή Βιοµηχανικά ∆άπεδα 
Για σκλήρυνση επιφανειών από σκυρόδεµα,  έτοιµες προαναµειγµένες κονίες από διαβαθµισµένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά 
συνδετικά πρόσµικτα και χρωστικές ύλες. Οι κονίες αυτές αντικαθιστούν την παραδοσιακή µέθοδο κατασκευής βιοµηχανικού 
δαπέδου µε ανάµειξη στον τόπο του έργου χαλαζιακής άµµου και τσιµεντοχρώµατος. Εφαρµόζονται µε µηχανικό λειαντήρα 
(ελικόπτερο) επάνω στο νωπόσκυρόδεµα σε δάπεδα όπου απαιτούνται: 
Αντοχές σε χαµηλή και µέση τριβή. 
Ελαφρά αντοχή σε κρούση. 
∆υνατότητα χαµηλού κόστους συντήρησης. 
Μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή εµφάνιση. 
Χώροι :∆άπεδα σε κτίρια κατοικιών, ελαφρών βιοµηχανιών, εµπορικών, δηλαδή : Υπόγεια, αποθηκευτικοί χώροι, διάδροµοι, 
εκπαιδευτήρια, Σχολεία, χώροι στάθµευσης. 
Απαιτούνται : 
Αντοχή σε χαµηλή και µέση τριβή (βελτίωση της αντοχής σε τριβή σε σχέση µε το σκυρόδεµα), 
Ελαφρά αντοχή σε κρούση 
Χαµηλό κόστος συντήρησης 
Μεγάλη διάρκεια ζωής  
Ευκολία στην εφαρµογή, οικονοµία, πυκνή επιφάνεια,  
ποικιλία χρωµάτων.  
Επιλογή: παράµετροι εφαρµογής του δαπέδου όπως το είδος και η κατάσταση του υποστρώµατος, καθώς και πώς θα 
κατασκευαστεί (τρόπος τοποθέτησης και επιλογή συνεργείου). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε θλίψη (28 ηµερών)                            75-80 N/mm² 
Μέτρο ελαστικότητας (28 ηµερών)                    29500 N/mm² 
Αντοχή σε τριβή (Bohme)                                   6-8 gr/cm³  
Αντοχή σε κρούση (L.A) (µετά 2000 κύκλους ) 45-50% απώλεια βάρους 
Χηµική αντοχή                                                    χαµηλή έως µέτρια 
 
 

Πολυουρεθανικά Βιοµηχανικά ∆άπεδα 
 
Η πολυουρεθάνη είναι υλικό που προκύπτει µε ανάµειξη δύο βασικών οργανικών υλών, την πολυόλη και το πολυισοκυάνιο. 
Ανάλογα µε την µορφή των πρώτων υλών, τα διάφορα πρόσµικτα και τις συνθήκες ανάµειξης, το µείγµα πολυµερίζεται και δίνει 
πολυουρεθανικά υλικά σε διάφορες µορφές. Στην περίπτωση των πολυουρεθανικών βιοµηχανικών δαπέδων, τα δύο βασικά 
συστατικά, που είναι σε υγρή µορφή, αναµειγνύονται µεταξύ τους σε προκαθορισµένες αναλογίες σε συνθήκες περιβάλλοντος. 
Μετά τον πολυµερισµό, το µείγµα που προκύπτει είναι ένα πολύ σκληρό στερεό υλικό µε εξαιρετικές χηµικές, µηχανικές και 
θερµικές αντιστάσεις. Εάν η εφαρµογή του µείγµατος µπορεί να γίνει απευθείας µε επάλειψη στην επιφάνεια της εφαρµογής 
(σαφώς πριν τον πολυµερισµό του και όσο είναι ακόµη σε υγρή µορφή), µιλάµε για πολυουρεθανική προστατευτική βαφή. Οι 
βαφές αυτές µπορεί να είναι είτε για δάπεδα, είτε για άλλες επιφάνειες, και υποστρώµατα από διάφορα υλικά (µέταλλο, 
σκυρόδεµα, ξύλο κ.λ.π.). 

Εάν στο µείγµα µπορούν κατά την ανάµειξη των συστατικών (πάντα πριν τον πολυµερισµό) να προστεθούν και αδρανή, ώστε να 
εφαρµοστεί σε δάπεδο σκυροδέµατος ως κονίαµα, τότε µιλάµε για πολυουρεθανικά βιοµηχανικά δάπεδα. Τα πολυουρεθανικά 
δάπεδα εφαρµόζονται ευρέως σε χώρους όπου απαιτούνται: 

Υψηλή θερµική αντίσταση για να αντιµετωπιστούν οι απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας (π.χ. στο πλύσιµο του δαπέδου µε 
ζεστό νερό ή ατµό). 

Υψηλές χηµικές αντιστάσεις (π.χ. σε οργανικά οξέα) και µηχανικές αντοχές. 

Αντιολισθηρότητα. 

Μη πορώδης και αδιαπέραστη επιφάνεια (για τη διατήρηση της καθαριότητας). 

Αντίσταση του δαπέδου στην υγρασία. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 
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Θύρες σιδηρές εισόδων 
Είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες και προβλέπονται στις εισόδους οικίσκων που στεγάζουν χώρους υγιεινής ή σε θύρες που οδηγούν 
στο ύπαιθρο. 
Κάσσες θυρών από ειδικές στραντζαριστές διατοµές από λαµαρίνα DKP, πάχους 2mm. Πριν τοποθετηθούν αποσκωριώνονται 
και χρωµατίζονται µε µίνιο. Στερεώνονται µε τζινέτια και τσιµεντοκονίαµα άµµου χονδρόκοκκου ή γαρµπιλοµπετόν που γεµίζει το 
κενό της κάσσας και τοίχου. 
Οι µεντεσέδες των θυρών που ανοίγουν προς τα έξω και αναδιπλώνονται στον παράπλευρο τοίχο, προεξέχουν ελαφρά (σαν 
µάσκουλα) για να επιτρέπουν την αναδίπλωση του θυρόφυλλου. Σταθεροποίηση των θυρόφυλλων στο δάπεδο µε ειδικά στoπ 
δαπέδου. Μεντεσέδες καταλλήλου µεγέθους ανάλογα µε το βάρος του θυρόφυλλου, τύπου SIMONS WERK. Για κάθε θυρόφυλλο 
3 µεντεσέδες τύπου SIMONS WERK.  
Πλαίσιο φύλλου σωληνωτό στραντζαριστό 60/40/1,5 και τα τρέσα 40/40/1,5 ανά 40 cm. Το διάκενο γεµίζεται µε πλάκες 
HERAKLIT σε πάχος 4 cm δύο πλάκες 2,5 και 1,5 cm. Το πλαίσιο επενδύεται αµφίπλευρα µε φύλλα λαµαρίνας πάχους 1,5 cm, 
που ηλεκτροσυγκολλούνται στο σωληνωτό 
σκελετό. Σε κάθε θυρόφυλλο,  προβλέπεται υαλοπίνακας σε ορθογωνική επιφάνεια. 
Χειρολαβές σωληνωτές,για τις εξώθυρες εισόδων µόνο κατακόρυφες. Στερέωση µε µπουλόνια 1/4 C αφού κολληθεί στο διάκενο 
του τρέσου σιδερένιος κύλινδρος µε τοιχώµατα τουλάχιστον τρία (3) mm. 
Σύρτες χωνευτοί (σουρµέδες) πάνω και κάτω, µέσα στο στραντζαριστό µπόϊ του ενός φύλλου. Στο άλλο θυρόφυλλο, κλειδαριά 
ασφαλείας τύπου YALE στο ύψος του µεσαίου τρέσου. Μπινιά από λάµα 30/3 και δύο εν επαφή µπογια των θυρόφυλλων. Στο 
δάπεδο εγκιβωτίζεται ορειχάλκινος σωλήνας Φ20 mm, µήκους 4 cm, για την υποδοχή του πύρου του σύρτη. Το επάνω µέρος του 
σωλήνα διαµορφώνεται σε φλάντζα. Τοποθετείται µε κόλλα µέσα σε οπή που ανοίγεται µε τρυπάνι καταλλήλου διαµέτρου στο 
δάπεδο. 
Κρύσταλλα θυρών SECURIT 6 mm ή µε οπλισµό. Τοποθέτηση κρυστάλλων, µετά το πέρας των χρωµατισµών, µε γωνίες 
αλουµινίου 15/15/2 mm, ανοδειωµένες στο φυσικό τους χρώµα ή βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Οι προς τα έξω 
γωνίες στερεώνονται µε τραβηχτά πιρτσίνια ανά 25 cm. Ακολουθεί η τοποθέτηση του κρυστάλλου µε πλαστικό στόκο και τέλος 
τοποθετούνται οι εσωτερικές γωνίες που βιδώνονται µε λαµαρινόβιδες φρεζάτες 3 mm, χρωµέ ανά 25 cm. 
Οι θύρες θα βάφονται µε βαφή αντισκωριακής προστασίας, βάσης ψευδαργύρου σε διπλή στρώση, (FINE RUST PRIMER), και 
από επάνω µε ντουκοχρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. 
 

 

Θύρες WC 

     Τύπος Α. Τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης, από ανοδιωµένο ή βαµµένο ηλεκτροστατικά αλουµίνιο µε ειδική 
επικάλυψη πολυεστερικής πούδρας, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Υψηλής αντοχής σε υγρασία, στις καταπονήσεις από 
την βαριά χρήση και στον καθαρισµό µε τις συνήθεις χηµικές ουσίες και  απορρυπαντικά.  
Ο αλουµινένιος σκελετός (κάσσα) αποτελείται από κάθετα προφίλ (µπόγια) διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ50 χιλ. που βιδώνονται 
) στους επενδεδυµένους µε πλακίδια πορσελάνης τοίχους. Τα  2 µπόγια στερεώνονται µε µεγάλα βύσµατα αγκύρωσης 
(τουλάχιστον 5 καθ' ύψος). 
Τα µπόγια της κάσσας απέχουν 10 cm από το δάπεδο, το ίδιο και το θυρόφυλλο. 
Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από ειδικά πλαισιωµένα (µε περιµετρική κορνίζα) πάνελ, ενισχυµένα και συµπαγή τουλάχιστον 12-
13χιλ., στηρίζονται στα κάθετα προφίλ µε 3 µεντεσέδες. Οι συνδέσεις και όλα τα εξαρτήµατα θα προστατεύονται από έκθεση σε 
υγρασία, θα είναι από νάιλον. 
     Η περιµετρική κορνίζα αλουµινίου των πάνελ, θα είναι  διαστάσεων τουλάχιστο 50Χ30 χιλ., µε επίστρωση πολυεστερικής 
ρητίνης, για εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας,  
Τα υλικά, συµπεριλαµβανοµένου του συµπαγούς φύλλου πλαστικού, του πλαισίου αλουµινίου και του νάυλον υλικού, πρέπει να 
έχουν διάρκεια και αντίσταση στο νερό και στις χηµικές ουσίες. Κάθε στοιχείο του συστήµατος κατασκευάζεται έτσι ώστε να 
µπορεί να αντισταθεί στις υγρές χρήσεις και τις 

     δυσκολίες καθαρισµού. Κρυµµένες συναρµολογήσεις για την αποτροπή των βανδαλισµών. Όλες οι ελεύθερες ακµές θα είναι     
     ρονταρισµένες για επιπλέον ασφάλεια.  

     Περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη “vacant / engaged” µε τα απαιτούµενα είδη κιγκαλερίας. 
Πριν την τοποθέτησή τους στο έργο θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκοµίσει δείγµα στην υπηρεσία και να εξασφαλίσει την 
έγκρισή της. 
 
Τύπος Β. Όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή όπως παραπάνω. 
Έχουν κάσσα µεταλλική από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 2 mm. Αποτελείται από 2 µπόγια που 
στερεώνονται σε µεγάλες φρεζάτες ξυλόβιδες ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες 24/70 (τουλάχιστον 5 καθ' ύψος) στους επενδεδυµένους 
µε πλακίδια πορσελάνης τοίχους. Βύσµατα αγκύρωσης ξυλοβιδών πλαστικά. Τα µπόγια της κάσσας απέχουν 10 cm από το 
δάπεδο, το ίδιο και το θυρόφυλλο. 
Κατασκευή θυρόφυλλων W.C. ανάλογη των προηγουµένων µε τις παρακάτω 
διαφορές : 
-Πλαίσιο περιµετρικό 65/20 mm 
- Φύλλα κόντρα πλακέ οκουµέ 5 mm 
-Επένδυση φύλλων κόντρα πλακέ µε φορµάϊκα πάχους 0,8 έως 1mm 
-Περιµετρική ενίσχυση του φύλλου µε πηχάκι οξυάς 40/30 που να έχει εντορµία κεντρική προς την πλευρά του πλαισίου πλάτους 
3 cm και βάθους 1 cm ώστε να αγκαλιάζει το πλαίσιο και την φορµάϊκα για προστασία. 
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-Μεντεσέδες ορειχάλκινοι χρωµέ (2 καθ' ύψος). 
-Σύρτης ορειχάλκινος χρωµέ εσωτερικά. Μοχλός σύρτη Φ10 mm ή τετράγωνο, πλευράς 6 mm. Εξωτερικά χειρολαβή και 
χωνευτός µηχανισµός µε βαρελάκι ορειχάλκινο στο θυρόφυλλο. 
-Προβλέπονται τα τεµάχια αλουµινίου µέσα-έξω, όπως προηγούµενα, στην θέση των χειρολαβών. 
-Άγκιστρο ορειχάλκινο χρωµέ ή αλουµινίου στην εσωτερική πλευρά θυρόφυλλου. 
 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά πετάσµατα χώρων υγιεινής και πόρτες αλουµινίου. Είναι τυποποιηµένα, βιοµηχανικής 
προέλευσης. Από ανοδιωµένο ή και βαµµένο ηλεκτροστατικά αλουµίνιο, επιλογής της Υπηρεσίας. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι: 
 
Α. Υψηλή αντοχή σε υγρασία, στις καταπονήσεις από την βαριά χρήση και στον καθαρισµό µε τις συνήθεις χηµικές ουσίες και  
απορρυπαντικά. 
Β. Περιµετρική κορνίζα αλουµινίου, διαστάσεων τουλάχιστο 50Χ30 χιλ., µε επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, για εξασφάλιση 
επαρκούς ακαµψίας,  
Γ. Στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης, κρυµµένα για 
την αποτροπή βανδαλισµών. 
∆. Στερέωση του ανεξάρτητου σκελετού των πετασµάτων (πάνελ) µέσω κοχλιωτών συστηµάτων ρυθµιζόµενων καθ΄ύψος 
διευκολύνοντας την απορρόφηση τυχόν ανωµαλιών του δαπέδου, ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 
χιλ., η κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική καθώς η στήριξη του δε βασίζεται στα πάνελ. Ο αλουµινένιος σκελετός αποτελείται από 
κάθετα προφίλ διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ50 χιλ.τα οποία στηρίζονται στο δάπεδο µε ρυθµιζόµενη βάση και δένουν µε 
οριζόντια ράγα αλουµινίου τουλάχιστον 70Χ50χιλ. 
Ε. Περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη “vacant / engaged” µε τα απαιτούµενα είδη κιγκαλερίας. 
ΣΤ. Τα ειδικά πλαισιωµένα πάνελ θα είναι ενισχυµένα και συµπαγή, τουλάχιστον 12-13χιλ. Οι πόρτες θα είναι πάνελ 
τουλάχιστον 12-13χιλ. και θα στηρίζονται στα κάθετα προφίλ µε 3 µεντεσέδες. Οι συνδέσεις και όλα τα εξαρτήµατα θα 
προστατεύονται από έκθεση σε υγρασία (όπως η α΄ παράγραφος). 
Ζ. Όλες οι ελεύθερες ακµές θα είναι ρονταρισµένες για επιπλέον ασφάλεια.  
Πριν την τοποθέτησή τους στο έργο θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκοµίσει δείγµα στην υπηρεσία και να εξασφαλίσει την 
έγκρισή της. 
 
 
ΠΟΡΤΕΣ − ΠΑΡΑΘΥΡΑ − ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Κατασκευής ξύλινων κουφωµάτων από ξυλεία που θα έχει ξηρανθεί στον αέρα ή σε κλίβανο. 
- Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες για εργασίες και υλικά για την κατασκευή 
κουφωµάτων  από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας για: 
− όλα τα συνδετικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα 
κλπ. 
− την προστασία της ξυλείας από έντοµα, 
− ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οιοδήποτε συνθετικό υλικό, µαστίχες 
σφράγισης αρµών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή πολυουραιθάνη κλπ), υλικά στήριξης κλπ, 
− τα στηρίγµατα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ 
γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας, 
− τους συνδέσµους ακαµψίας για τη προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης, 
− τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2.5Χ2.5 
mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα ), 
− ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά, 
− τις προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων, 
− την σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους, 
− ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια, 
− τις ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπονται από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 
από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
− ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
− τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακα κλπ) 
− όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής τους εκτός µόνον όσων αναφέρονται ρητά ότι δεν περιλαµβάνονται. 
- Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
− για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
− ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια, 
-γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης, λειτουργίας  και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ 
 

Πρεσαριστές θύρες 

Οι κάσες των αιθουσών που είναι ξύλινες δύναται να αντικατασταθούν ως κατωτέρω, τα δε θυρόφυλλα θα κατασκευαστούν 
πρεσαριστά µε επένδυση χρωµατιστής φορµάικας ή κόντρα πλακέ κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες, υλικά και εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και εµφάνιση των 
θυρών έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
Τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν από την αντικατάσταση (αποξήλωση, επανατοποθέτηση, µερεµέτισµα τοίχων, τοπική βαφή 
κλπ.) περιλαµβάνονται στην τιµή. 
Επίσης στην τιµή ενσωµατώνεται η αποξήλωση και αποµάκρυνση των παλαιών θυρών µε ευθύνη του κατασκευαστή µακριά από 
τον κτίριο. 
Οι κάσες θυρών είναι από ειδικές στραντζαριστές διατοµές µπατικές ή δροµικές από λαµαρίνα DKP πάχους 2mm , σχηµατίζουν 
σκοτία περιµετρικά στην επαφή µε τα δοµικά στοιχεία. Προβλέπεται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας στην έξω πλευρά της 
σκοτίας, για να έρχεται σε επαφή η λαµαρίνα µε το επίχρισµα. Υπάρχει δυνατότητα παραλλαγής στην τυχόν επιθυµητή κάλυψη 
του αρµού µεταξύ κάσας και τοίχου κατόπιν εγκρίσεως. Πριν τοποθετηθούν αποσκωριώνονται και χρωµατίζονται µε 2 στρώσεις 
µινίου, από τις δύο πλευρές. Στερεώνονται µε τζινέτια και τσιµεντοκονίαµα άµµου χονδρόκοκκου ή γαρµπιλοµπετόν που γεµίζει 
το κενό κάσσας και τοίχου. Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη στο κονίαµα που εφάπτεται µε την κάσα. 
Θα ληφθεί µέριµνα ελαστικού παρεµβύσµατος σωληνωτού µεταξύ κάσσας και θυρόφυλλου για την αποφυγή κτυπήµατος µε 
δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης. 
Ο κατασκευαστής οφείλει να στερεώσει µε επιµέλεια την κάσσα και να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά για την σωστή και επιµεληµένη στερέωση της κάσσας, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, ώστε να µην υπάρχουν 
ανωµαλίες από τους παλαιούς λαµπάδες και η επιφάνεια να είναι απολύτως λεία, επίπεδη και χωρίς κενά. 
Οι µεντεσέδες των θυρών που ανοίγουν προς τα έξω εφόσον υπάρχει δυνατότητα  
αναδίπλωσης στον παράπλευρο τοίχο θα προεξέχουν ελαφρά (σαν µάσκουλα) για να επιτρέπουν την αναδίπλωση του 
θυρόφυλλου, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας ή τρεις µεντεσέδες βαρέως τύπου (γύφτικοι). 
Γενικά οι µεντεσέδες θα είναι µεγέθους και βάρους ανάλογο µε το βάρος του θυρόφυλλου µε διάµετρο άξονα σύµφωνα µε τα 
φορτία και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, πάντα της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Για κάθε θυρόφυλλο 3 µεντεσέδες βαρέως 
τύπου.  
Όλα τα υλικά στερέωσης, ανάρτησης, πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, εξαρτήµατα µηχανισµών ασφαλείας κίνησης των φύλλων 
κλπ. Πρώτα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
θυρόφυλλα: η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι στεγνή, απαλλαγµένη από µύκητες και µικροοργανισµούς χωρίς ρόζους 
νεκρούς ή ζωντανούς, γενικά αρίστης ποιότητας. Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο Σουηδικής Ξυλείας πάχους 37mm.   
Μπόγια και επάνω τρέσο    85/37 κάτω τρέσο 170/35, από δύο κολλητά 85/35, µε τα νερά  αντίθετα.  
Ένωση γωνιών µε φαλτσογωνία, δίχαλα και κόλλα για σφράγισµα των αρµών. Κάθε στοιχείο του τελάρου (κατακόρυφο ή 
οριζόντιο) κόβεται σε τρία τεµάχια κατά µήκος, αναστρέφεται το µεσαίο και κολλούνται µεταξύ τους για την αποφυγή 
στρεβλώµατος. Αντί αυτού µπορεί να γίνουν µε δισκοπρίονο εγκοπές ανά 15cm στο τελάρο (µπρος-πίσω) που φθάνουν µέχρι 
2cm απόσταση από εξωτερική του περίµετρο. 
Το πλαίσιο γεµίζεται µε πηχάκια 8-10mm ανά 18 έως 20mm, ή µε ξύλινες κυψέλες 50*50mm, από µισοχαρακτά πηχάκια πάχους 
8-10mm Σουηδική Ξυλεία. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την πρώτη, προβλέπονται τρεις οπές εξαερισµού Φ6mm επάνω 
τρέσο του πλαισίου. 
Το γέµισµα κολλιέται στην εσωτερική περίµετρο του πλαισίου (στο πάχος των 35 mm) και στα φύλλα κόντρα πλακέ που το 
επενδύουν. Επακολουθεί το πρεσάρισµα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης αρίστης ποιότητας (αδιάβροχων), 
πάχους αυστηρώς 5mm, προκειµένου για θύρες στα w.c. ή οκουµέ πάχους 5mm για τις λοιπές. Μετά α)βάφονται ή β)επενδύονται 
µέσα έξω µε φύλλο φορµάικας 1mm χρώµατος εκλογής της Υπηρεσίας (λεία ή µατ) αρίστης ποιότητας. Περιµετρικά έχουν πήχη 
οξιάς βρασµένης ή «άµπουρα» πλάτους το της πόρτας και πάχους 3cm βερνικωµένο που καλύπτει κατά 1-2mm τη φορµάικα. 
- Στο κάτω µέρος του θυρόφυλλου σ’ όλο το πλάτος της πόρτας βιδώνεται, µέσα  
έξω, λωρίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο στο φυσικό του χρώµα, πλάτους 40cm και πάχους 2mm. 
Η εµφανής επιφάνεια αυτής της λωρίδας, είναι σαγρέ (λεπτό σφυρήλατο). Τοποθετούνται µετά το χρωµατισµό του θυρόφυλλου 
σε περίπτωση βαφής ή µετά την επένδυση µε κόλλα επαφής και φρεζάτες, ή χρωµέ επικαδιωµένες ή ανοξείδωτες λαµαρινόβιδες 
µήκους 18-20 mm. 
∆ύο τεµάχια από το ίδιο αλουµίνιο πλάτους 25cm και πάχους 2mmεπενδύουν το θυρόφυλλο, µέσα  έξω σε όλο το πλάτος της 
πόρτας στη θέση κλειδαριάς. 
Κλειδαριές ασφαλείας, τύπου YALE εγκρίσεως της Υπηρεσίας µε ρυθµιζόµενο  
Βαρελάκι ορειχάλκινο ή µε γλώσσα, κατά την κρίση του επιβλέποντος και 3  
τουλάχιστον κλειδιά. 
- Χειρολαβές (µέσα-έξω) σχήµατος Π, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, τοποθετούνται  
κατακόρυφες, βιδωτές (µε διαµπερείς βίδες) επάνω στα τεµάχια αλουµινίου στη θέση κλειδαριάς, εκτός αν διαφορετικά επιλεγεί 
από την Υπηρεσία. 
Γενικά όλο το σύστηµα ασφάλισης και λειτουργίας του θυρόφυλλου θα είναι εύχρηστο και ανθεκτικό στις κακώσεις και τα 
πολλαπλά ανοίγµατα, αρίστης ποιότητας, µε εύκολη αντικατάσταση. 
- Τις ακριβείς διαστάσεις των κουφωµάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να τις  
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επιβεβαιώσει επί τόπου στο έργου. Ο ανάδοχος πριν την κατασκευή των θυρών υποχρεούται να υποβάλλει σε κλίµακα 1:10 , για 
την έγκριση από την Υπηρεσία , πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασµό µε τα περιβάλλοντα το κούφωµα οικοδοµικά 
στοιχεία (πρέκι, λαµπάδες κλπ.) και για συγκεκριµένες θέσεις εφαρµογής π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, w.c. 
Μετά την έγκριση των σχεδίων αυτών θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στο έργο δείγµα του κουφώµατος και στη συνέχεια 
µετά την έγκρισή του θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κουφώµατα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγµατος για έγκριση, από την Υπηρεσία, οποιουδήποτε λειτουργικού εξαρτήµατος του 
κουφώµατος πλαστικού στόκου κλπ. 
- Σε περίπτωση βερνικωµένων επιφανειών ξύλου µε διαφανές βερνίκι προηγείται  
γυαλοχαρτάρισµα , ξεσκόνισµα, επάλειψη µε λινέλαιο βρασµένο, στέγνωµα, ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερη στρώση 
λινέλαιο και µετά το το στέγνωµα πρώτη και στη συνέχεια δεύτερη στρώση διαφανούς βερνικιού. Με βερνικόχρωµα ριπολίνης 
από συνθετικές ρητίνες προηγείται απόξεση, αστάρι ξεροζιάρισµα, σπατουλαρίσµατα, στοκαρίσµατα , ψιλοστοκαρίσµατα, 
διάστρωση βελατούρας  και διάστρωση βερνικοχρώµατος ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες, µέχρι πλήρους κάλυψης της 
επιφάνειας δίχως νερά, µπιµπίκια κλπ. 
Σε περίπτωση νέων µεταλλικών επιφανειών θα προηγηθεί καθαρισµός, πρώτη στρώση µε αντισκωριακό µίνιο και στη συνέχεια 
δεύτερη στρώση µίνιου διαφορετικής ελαφρά απόχρωσης. Ακολουθούν δύο ή περισσότερες στρώσεις ελαιοχρώµατος που θα 
διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. 
Σε περίπτωση παλαιών επιφανειών που δεν χρήζουν επισκευής θα γίνει ανακαίνιση χρωµάτων µε δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος 
για επίτευξη οµοιοχρωµίας των κασών και κάλυψη τυχόν εργασιών από αντικατάσταση µεντεσέδων. 
Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία του επιβλέποντος. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα πολλαπλών αποχρώσεων και δοκιµών δίχως ιδιαίτερη αποζηµίωση, χρώµατα στιλπνά, µατ ή 
σαγρέ. 
Τα χρώµατα θα είναι αρίστης ποιότητας ανεγνωρισµένου εργοστασίου, κατάλληλα για την κάθε επιλογή της Υπηρεσίας. 
 
Β. Ταµπλαδωτές Θύρες: 
Θα κατασκευασθούν θύρες σε σχέδιο προσαρµοσµένο στα υπάρχοντα ανοίγµατα,  από Σουηδική ξυλεία Α΄ ποιότητας λευκή  
χωρίς ρόζους (νεκρούς ή ζωντανούς).  Η ξυλεία θα είναι ξηρή, σκληρή, άσηπτος και γενικά χωρίς ελαττώµατα, σχισµάδες και 
ρόζους. ∆εν θα είναι πρόσφατης υλοτόµησης για να αντιστέκεται στις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας και στις εναλλαγές 
υγρασίας και ξηρασίας. ∆ιαφορετικά η επίβλεψη δικαιούται να απορρίψει τα κατασκευασθέντα έργα.  
Γενικά περιλαµβάνονται ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας µετά ενισχυµένου κλείθρου χωνευτού, 
χειρολαβές και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Κάσσες, µεσόκασες, πλαίσια, 
αρµοκάλυπτρα, πήχεις πλαισίωσης φεγγίτη θα φέρουν διακοσµητικές εντορµίες, γραµµές και ακµές όπως τα υπάρχοντα 
παραδοσιακού τύπου και θα είναι από (assorted) καδρόνια ξυλείας Α΄ ποιότητας προέλευσης Σουηδίας.              
Ο φεγγίτης θα είναι µε καϊτι κινητός περί οριζόντιο άξονα µε δυνατότητα ακινητοποίησης για τον αερισµό της αίθουσας. 
Εξασφάλιση µε συρτάκι ή αεροπλανάκι από ανωδειωµένο αλουµίνιο βαρέως τύπου ή ορειχάλκινο χρωµέ µε δακτυλίδι έλξης, 
αλυσίδα και άγκιστρο ασφάλισης, όλα αρίστης ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Οι υαλοπίνακες στους φεγγίτες που είναι ιδίων διαστάσεων µε τους υπάρχοντες θα είναι Α΄ ποιότητας κρύσταλλα λευκά λείας 
επιφάνειας χωρίς κυµατισµούς, πάχους 5 χιλ. στερεούµενοι µε πηχάκια στις δύο πατούρες που εγκιβωτίζουν το υαλοκρύσταλλο, 
θα είναι σταθερά στην πίεση του αέρα. Οι υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν µετά το πέρας των χρωµατισµών. Η εργασία και τα 
υλικά συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του τ.µ. του κουφώµατος. 
Η κάσσα θα στερεωθεί µε λαµάκια (τζινέτια) 30Χ3 χιλ. στους λαµπάδες και πρέκι που θα αγκυρωθούν σε βάθος τουλάχιστον 20 
εκ. Το κενό θα γεµίσει µε ισχυρή τσιµεντοκονία, θα είναι τουλάχιστον 4 τεµάχια ανά µπόϊ ή ανά 40 εκ. Κατόπιν θα επιχριστεί η 
επιφάνεια αγκύρωσης. Τα λαµάκια θα είναι αποσκωριοµένα και βαµµένα µε δύο (2) στρώµατα µίνιο. Θα φέρει περιµετρικά 
ελαστικό για την αποφυγή θορύβου κατά το κλείσιµο και επίτευξη αεροστεγανότητας µε δυνατότητα αντικατάστασης. Γενικά ο 
τρόπος στερέωσης – αγκύρωσης της κάσσας επί των σ΄ επαφή οικοδοµικών στοιχείων υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης µε 
στόχο πάντα την καλύτερη αντοχή κάτω από την επίδραση κρούσεων και δονήσεων. 
Η κάσα επί µπατικού τοίχου θα καλύπτει όλο το πλάτος της πλινθοδοµής µετά των επιχρισµάτων και πάχους τουλάχιστον 5 εκ. 
µε περιθώρια   2Χ6,5 εκ. σε αµφότερες τις όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2Χ2,5εκ. Η κάσσα επί του υπερµπατικού τοίχου  θα 
είναι 9Χ9 εκ. µε ελάχιστες διαστάσεις περιθωρίων 2Χ2,5 εκ. όπου απαιτείται από το άνοιγµα στη µία όψη. 
Μεντεσέδες – πορταδέλες βαρέως τύπου 120 mm ή καταλλήλου µεγέθους ορειχάλκινα, ανάλογα µε το βάρος της θύρας και τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πάντως όχι λιγότερους από 3 µεντεσέδες πάντα της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.    
Χειρολαβές ή χούφτες σχήµατος Π µήκους 14 εκ. εσωτερικά – εξωτερικά βαρέως τύπου από ανωδιοµένο αλουµίνιο ή ορειχάλκινο 
χρωµέ πάντα της εγκρίσεως της Υπηρεσίας ανάλογα µε τον τύπο του κλείθρου. 
Κλειδαριές χωνευτές ξυλόπορτας στις πόρτες αιθουσών διδασκαλίας ασφαλείας µε µπίλια ρυθµιζόµενη (βαρελάκι) ή µε γλώσσα 
και κλειδιά, εγκρίσεως του επιβλέποντος. Στις θύρες διεύθυνσης, εργαστηρίων κλπ κλειδαριές χωνευτές ασφαλείας εφάµιλλης 
ποιότητας της CISA µε γλώσσα που δουλεύει µε κλειδί ενισχυµένης ασφαλείας µε τρεις ως τέσσερις πύρους. Γενικά όλες οι 
θύρες πρέπει να ασφαλίζουν και να µην παραβιάζονται.   
Στις δίφυλλες πόρτες, το ένα φύλλο θα σταθεροποιείται µε ορειχάλκινους χωνευτούς σύρτες βαρέως τύπου, πάνω – κάτω µε 
χωνευτό ορειχάλκινο δαχτυλίδι υποδοχής του σύρτη µέσα στο δάπεδο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρησιµοποιηθούν κοχλίες θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα καδµιωµένες σε πάχος 20 µικρών. 
Τα θυρόφυλλα θα είναι ταµπλαδωτά µε διακοσµητικές ακµές εκ δύο φύλλων κολλητών εσωτερικά πάχους 8 mm από κόντρα 
πλακάζ θαλάσσης ή µοριοσανίδες  και εξωτερικά από ξυλεία Σουηδίας εξέχον περίπου 1,5 εκ. σε κάθε όψη. Τα πλαίσια 
θυροφύλλων και οι ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5εκ. και πλάτους τουλάχιστον 13 εκ., πλαίσια και τραβέρσες από καδρόνια 
πριστής ξυλείας Σουηδικής λευκής Α΄ ποιότητας. Τα φύλλα θα ακολουθούν το υπάρχον σχέδιο µε όµοιους ταµπλάδες.                                                
 Τα σιδηρικά  και γενικά τα εξαρτήµατα: 
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Σιδηρικά και γενικά εξαρτήµατα του κουφώµατος θα είναι της καλύτερης ποιότητας, στερεά, καλά επεξεργασµένα, λειτουργικά και 
της απολύτου έγκρισης της επίβλεψης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµατα των σιδηρικών για επιλογή και µόνο 
µετά την έγκριση αυτών από την επίβλεψη θα τα προµηθευτεί και τοποθετήσει. Τα δείγµατα θα παραµείνουν στην επίβλεψη για 
σύγκριση µε τα τοποθετούµενα.               Τα διάφορα σιδηρικά που έχουν ανάγκη ελαιοχρωµατισµού, θα χρωµατισθούν µε έλαιο 
χρώµατος µίνιου πριν την τοποθέτησή τους, αφού προηγούµενα αφαιρεθεί κάθε σκουριά ή ανωµαλία. 
Όσον αφορά τις ξυλουργικές εργασίες. 
Όλες οι συναρµογές θα εκτελούνται µε µεγάλη ακρίβεια. Οι διακοσµητικές γωνίες και τοµές θα είναι τέλειες. Οι ροκανισµένες 
επιφάνειες θα είναι οµαλές και τελείως λείες, οι δε κόψεις ευθείες και χωρίς εκφλοιώσεις.  
Η συγκόλληση των διαφόρων µερών πρέπει να εκτελείται µε καζείνη ή άλλη ψυχρή κόλλα της έγκρισης της επίβλεψης. 
Οι µε κόντρα πλακέ θαλάσσης ταµπλάδες θα είναι µονοκόµµατοι, ανεξάρτητα αν οι επιφάνειες θα χρωµατισθούν ή θα 
στιλβωθούν. 
Οι εγκοπές για την υποδοχή των διαφόρων σιδηρικών θα εκτελεσθούν µε την µεγαλύτερη κανονικότητα και ακρίβεια. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

(ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΚΟΠΗ) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Επιτρέπεται  µόνο η χρήση πιστοποιηµένων σειρών  για εξωτερικά κουφώµατα µε ή χωρίς θερµοδιακοπή. Οι σειρές πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένες ως προς την ανεµοπερατότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1026), υδατοστεγανότητα (κατά ΕΝ 1027), αντίσταση σε  
ανεµοπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 12211), επαναλαµβανόµενη καταπόνηση, µηχανική αντοχή, αντοχή σε κλιµατικές επιδράσεις, σε χρήση 
(άνοιγµα – κλείσιµο), αντοχή στο χρόνο (παραµορφώσεις , γήρανση), αντοχή σε κρούση, αντίσταση σε κατακόρυφο φορτίο, 
αντοχή σε στατική και επαναλαµβανόµενη στρέψη, αντοχή σε λανθασµένους χειρισµούς, ασφάλεια, θερµοµονωτική όπου 
απαιτείται ικανότητα, ηχοµονωτική  ικανότητα, πυραντίσταση  κλπ. από κοινοποιηµένα ευρωπαϊκά εργαστήρια -οργανισµούς 
όπως  ο IFT (Rosenheim), ΕΚΑΝΑΛ, INSTITUTO GIORDANO, CSTB κλπ. Επιπλέον ο σχεδιασµός και η παραγωγή των 
συστηµάτων των κουφωµάτων αλουµινίου θα γίνεται από εξειδικευµένη αναγνωρισµένη εταιρεία που εφαρµόζει τους ισχύοντες 
κανονισµούς. Θα  είναι οργανωµένη και θα εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύστηµα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και σύστηµα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία  κατά 

ΕΛΟΤ 1801 –OHSAS 18001. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι σε ισχύ. 
 

Οι προτεινόµενες σειρές θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες όσον αφορά τα ελάχιστα αιτούµενα χαρακτηριστικά τους. Οι 
µετρήσεις θα ακολουθούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο 10077-2(αριθµητική µέθοδος για πλαίσια) και  θα αφορούν ολόκληρο το 
σύστηµα αλουµινίου  και όχι µία µεµονωµένη τοµή  ή κούφωµα συγκεκριµένων διαστάσεων.  Οι σειρές θα πιστοποιείται ότι 
αφορούν κτίρια Εκπαίδευσης (κατηγορία Γ)  και ότι καλύπτουν τις ιδιαιτέρες απαιτήσεις της κατηγορίας αυτής όπως σε 
ηχοµόνωση (αίθουσες διδασκαλίας), καταπόνηση από τους µαθητές κλπ. Οι παράµετροι αυτοί θα προσδιορίζουν τις διατοµές 
και τους µηχανισµούς λειτουργίας.  
 
Η επιφανειακή επεξεργασία θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά  QUALICOAT και κατά  RAL  περίπτωση της 
ηλεκτροστατικής βαφής ή κατά QUALANOD στην περίπτωση της ανοδίωσης (ποιότητα βαφής και πάχος των προφίλ και 
εξαρτηµάτων, αντοχή σε καιρικές συνθήκες κλπ.) 
 
Υποχρεωτικά η ολοκληρωµένη κατασκευή κάθε κουφώµατος που τοποθετείται θα πρέπει να  φέρει τη σήµανση CE (επικύρωση 
της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις οδηγίες/πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αγοράς ως προς το κράµα αλουµινίου, τη 
σκληρότητα, το πάχος των προφίλ κλπ., και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιµών που έχει υποστεί.  
Ο κατασκευαστής θα  παράγει ολοκληρωµένες σειρές διατοµών (προφίλ) και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε τις οποίες θα 
µπορούν να κατασκευασθούν κουφώµατα οποιασδήποτε µορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων που θα πληρούν 
όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως ορίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις του έργου που αφορούν 
κτίρια Εκπαίδευσης (κατηγορία Γ). Θα διαθέτει κατάλογο των πιστοποιηµένων σειρών καθώς και πλήρεις οδηγίες τοποθέτησης  
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ  και της µελέτης ώστε τα τοποθετηµένα κουφώµατα πραγµατικά να ανταποκρίνονται στα 
στοιχεία  των πινάκων, των υπολογισµών και γραφηµάτων  των ελέγχων που προσκοµίζει. Το µέγεθος των διατοµών (προφίλ), 
τα πάχη των τοιχωµάτων τους, οι µέθοδοι συναρµολόγησης, τα ειδικά τεµάχια, τα στεγανοποιητικά παρεµβλήµατα και η θέση 
τους , καθώς και τα εξαρτήµατα λειτουργίας και η θέση τους, αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή  ότι πληρούν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές . Μαζί µε την κατασκευή θα παραδώσει και τη δήλωση (πιστοποιητικό) συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και τις 
απαιτήσεις του έργου, τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης που θα αποτελέσουν   τµήµα του Φ.Α.Υ.  
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Κριτήριο επιλογής της ποιότητας και καταλληλότητα του συστήµατος θα αποτελέσει η παράδοση δεκαετούς εγγύησης  

(ποιότητα  και καλής λειτουργία). 
 
Περίπτωση που η εταιρεία κατασκευής δεν είναι ίδια µε αυτή που παράγει  τα ολοκληρωµένα συστήµατα αλουµινίου.  

Η  εταιρεία που αναλαµβάνει  την κατασκευή (σύνθεση – συναρµολόγηση και τοποθέτηση) επιβάλλεται να είναι εξοπλισµένη και 
εκσυγχρονισµένη, µε τεκµηριωµένη εµπειρία και εξουσιοδοτηµένη  από την εταιρεία παραγωγής συστηµάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται η πιστή εφαρµογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του τελικού προϊόντος καθώς να τηρείται στο ακέραιο 
ο συµβατικός χρόνος για την απρόσκοπτη λειτουργία και την συνολική στατική επάρκεια των κουφωµάτων.  Θα  είναι 
οργανωµένη και θα εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και σύστηµα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία  κατά ΕΛΟΤ 1801 /SAS 

18001. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι σε ισχύ. 
 
 
                                                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

 

Κάθε κούφωµα τόσο στα σχέδια κατασκευής που θα προσκοµισθούν, όσο και κατά την τοποθέτηση στο σχολείο θα φέρει 
σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό. 
Οι κατασκευές θα µεταφέρονται από το εργοστάσιο µε σήµανση και αριθµό σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ειδική προστασία 
(αυτοκόλλητες ταινίες) η οποία θα αφαιρείται µε δαπάνη του αναδόχου, ώστε να µην προκαλούνται φθορές από τις εργασίες στο 
εργοτάξιο ή τις δυσµενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, ή να µην προκαλούνται µηχανικές βλάβες από τις τριβές. Οι αυτοκόλλητες 
ταινίες θα έχουν έντονο διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων. 
Τα κουφώµατα (κάσα και φύλλο) πρέπει να µεταφέρονται και να παραδίδονται µέσα στη συσκευασία τους, συνοδευόµενα από 
τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας (κλειδαριά, στροφείς κλπ.) και προστατευµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. Θα συνοδεύονται από τα παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότητα και το σχολείο, 
καθώς και τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου. Ελλείψεις στα παραπάνω 
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής των κουφωµάτων στο εργοτάξιο. 
 
Τα νέα κουφώµατα θα είναι βαρέως τύπου θερµοδιακοπτόµενα ηλεκτροστατικής βαφής µε διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες ή 
και ασφαλείας σύµφωνα µε τη θέση τους στο κτίριο και θα είναι µονόφυλλα, πολύφυλλα  ανοιγόµενα, συρόµενα, ανακλεινόµενα, 
ανασηκούµενα και σταθερά, µε δυνατότητα µικτής λειτουργίας. Οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί διπλής υάλωσης, και στην 
περίπτωση των εξωτερικών θυρών, παραθύρων ισογείου κλπ.  το ένα κρύσταλλο θα είναι ασφαλείας(σύνθετος υαλοπίνακας µε 
µεµβράνη ) για την προστασία των µαθητών από ενδεχόµενη θραύση.  
 
Οι υαλοπίνακες στα παράθυρα που βρίσκονται στις αίθουσες  για ύψος περίπου 0,60m  από την βάση του υαλοπίνακα είναι 
δυνατό να είναι ηµιδιαφανείς-αµµοβολής µετά από υπόδειξη της επίβλεψης. 
 
Στις εισόδους θα υπάρχει µέριµνα τα θυρόφυλλα να αναδιπλώνουν πλήρως, χωρίς να προσεγγίσουν την τοιχοποιία. Το φύλλο 
καθ’ ύψος θα φέρει µικρότερες επιφάνειες υαλοπινάκων για την περίπτωση θραύσης-αντικατάστασης. Κατά περίπτωση υπάρχει 
η δυνατότητα το υλικό πλήρωσης να είναι αδιαφανές επίπεδο στοιχείο π.χ. θερµοµονωτικό πάνελ. 
 
Οι µεγάλες τζαµαρίες που υπάρχουν µε µεγάλο ύψος και επίσης µεγάλου πλάτους θα κατασκευασθούν µε στήριξη στο σόκορο 
του πλατύσκαλου. 
 
Τα παραθυρόφυλλα θα ανοίγουν προς την εσωτερική πλευρά των αιθουσών, αντίθετα τα θυρόφυλλα προς τα έξω. 
 
Τα ανοιγόµενα φύλλα θα είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα µανδαλώµατος για την σταθεροποίηση του θυρόφυλλου,  στοπ στα 
σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία και µπινί  στα δίφυλλα. 
Θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα σε περίπτωση που δεν είναι ενσωµατωµένα στο προφίλ της κάσας. 
 
                 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να παρέχει τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις, στηρίξεις, παροχές κλπ. σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του παραγωγού των κουφωµάτων για την σωστή τοποθέτηση και καλή λειτουργία τους. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα µε εντολή της επίβλεψης µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του Σχολείου (∆/ντή, 
Γυµνασιάρχη – Λυκειάρχη) ώστε να µην ενοχλούνται οι µαθητές κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων τους. 
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Θα  αποξηλώνονται  τα παλαιά κουφώµατα µετά προσοχής χωρίς να προκαλείται ζηµία στο σοβά και το µάρµαρο και θα 
τοποθετούνται οι ψευτόκασες. Τα κενά γύρω από το νέο κούφωµα θα καλυφθούν µε θερµοµονωτικό υλικό (όπως αφρός 
πολυουρεθάνης κλπ.), και θα καλυφθούν µε περιθώρια αλουµινίου, µορφής γωνίας ή ίσια.  
 
 Στην  υποχρέωση του αναδόχου είναι να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, 
περιµετρικά της θέσης τοποθετήσεως του νέου κουφώµατος όπως επιχρίσµατα, βαφές, µάρµαρα κλπ. όπως και η τοποθέτηση 
µαρµαροποδιάς εφόσον απαιτείται για την εξασφάλιση της στερέωσης των κουφωµάτων.  Η βαφή θα είναι ιδίου χρώµατος µε 
την υπάρχουσα.  Τα µάρµαρα θα αντικαθίστανται πλήρως σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής. Πριν την τοποθέτηση 
των ψευτόκασων προηγείται έλεγχος της κατάστασης αν είναι κατάλληλο το υπόβαθρο για την υποδοχή των κουφωµάτων ( όπως 
ευθυγράµµιση και αλφάδιασµα, προστασία των αφανών τµηµάτων µε την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία κλπ.). Όπου 
απαιτηθεί τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, θα αποξηλωθούν µετά προσοχής και θα επανατοποθετηθούν µε οποιοδήποτε τρόπο 
στην ίδια θέση.  
 
Εάν απαιτηθεί η χρήση µηχανικών µέσων, ικριώµατα, βοηθητικά υλικά, για την αποξήλωση και τοποθέτηση των νέων 
κουφωµάτων όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες για αυτό το σκοπό βαρύνουν οικονοµικά τον ανάδοχο.  
 
Τα αποξηλωθέντα υλικά θα µεταφέρονται την ίδια µέρα αποξήλωσης εκτός του χώρου του σχολείου και θα περιέχονται στην 
κυριότητα του αναδόχου του έργου εκτός περιορισµένου αριθµού κουφωµάτων απαραίτητων για µελλοντική ανακατασκευή. Οι 
χώροι στο τέλος της ηµέρας θα καθαρίζονται από κατάλοιπα ειδικά σε περίπτωση που λειτουργεί το σχολείο θα καθαρίζονται 
ώστε να δεχθούν τους µαθητές την επόµενη ηµέρα, θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, θα αποθηκεύονται τα 
εργαλεία, θα σφραγίζονται   τα κουτιά µε τα χρώµατα κλπ., θα λαµβάνονται όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ελαχιστοποίηση 
κινδύνου πυρκαγιάς, ατυχηµάτων κλπ. Με το πέρας συνολικά των εργασιών τον έλεγχο και αποδοχή από την επίβλεψη θα 
παραδίδεται ο χώρος κατάλληλος για την λειτουργία του σχολείου. 
 
                                                              ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Ο ανάδοχος πριν την κατασκευή των κουφωµάτων υποχρεούται να υποβάλλει σε κλίµακα  για την έγκριση από την Υπηρεσία, 
πλήρη ευανάγνωστα και κατανοητά κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασµό µε τα περιβάλλοντα το κούφωµα οικοδοµικά στοιχεία 
(πρέκι, λαµπάδες, ποδιά ή κατώφλι) για συγκεκριµένες θέσεις εφαρµογής και λειτουργίας όπως θύρες αιθουσών, θύρες 
γραφείων,  παράθυρα µε εφαρµογή ειδικών υαλοπινάκων κλπ.  
  
Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγµατος για έγκριση από την Υπηρεσία οιουδήποτε λειτουργικού εξαρτήµατος του 
κουφώµατος καθώς και του υλικού για την σφράγιση κάθε είδους αρµών.  
 
Μετά την έγκριση των σχεδίων θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί ένα δείγµα τυπικού κουφώµατος σε συγκεκριµένη θέση για 
κάθε διαφορετική λειτουργία και µορφή, το οποίο θα ελεγχθεί και σε συνέχεια θα δοθεί η έγκριση από την επίβλεψη για την 
παραγωγή του κουφώµατος. Για όσα δείγµατα δεν χρησιµοποιηθούν στο έργο, καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον 
ανάδοχο. 
 
Ο πιστοποιηµένος κατασκευαστής θα κατασκευάσει τα κουφώµατα µετά την επιλογή και έγκριση τους από την επίβλεψη,  που 
προηγείται, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα επίσηµα έγγραφα πιστοποίησης των χαρακτηριστικών των κουφωµάτων και 
λοιπών απαιτήσεων (πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τα πρότυπα της ΠΕΤΕΠ και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου) ,τα σχέδια 
και το τυπικό δείγµα,  στο εργοστάσιο ή εργαστήριο του από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.  
   
Τα κουφώµατα θα προσκοµίζονται έτοιµα προς τοποθέτηση. Στο σχολείο-εργοτάξιο  θα εκτελούνται περιορισµένες εργασίες 
συναρµολόγησης.  Η ενσωµάτωση των κουφωµάτων στο έργο θα γίνει από ειδικευµένο συνεργείο του κατασκευαστή, υπό την 
καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του µε εµπειρία σε παρόµοια έργα. Το συνεργείο τοποθέτησης θα διαθέτει όλον τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και εργαλεία για την  χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση της τοποθέτησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για 
το έλεγχο της άριστης κατάστασης από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας και να φροντίζει για την άµεση αποκατάσταση των 
ελλείψεων. Τυχόν εντολές της επίβλεψης θα δίδονται στον κατασκευαστή  παρουσία του Αναδόχου που θα έχει την ευθύνη για 
περαιτέρω εφαρµογή. 
 



25 

 

Κατά την κατασκευή θα ληφθεί υπόψη και τυχόν απαίτηση εγκατάστασης ηλεκτρικών παροχών για την λειτουργία των 
κουφωµάτων και την ασφάλεια (αυτόµατη λειτουργία, συναγερµός, πυρανίχνευση, συστήµατα αντιβάρων, θέσεις οδηγών 
κύλισης, ασφάλιση σε ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ.) 
 
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα διαθέτουν και θα 
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.). 
 
Η εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης των νέων κουφωµάτων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 8:00 – 
14:00 παρουσία του επιβλέποντος µηχανικού εκτός εάν για ειδικούς λόγους (π.χ. εύρυθµη λειτουργία του σχολείου, ασφάλεια 
µαθητών) ο ανάδοχος λάβει άλλη εντολή. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα αποξήλωσης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας, 
αποκατάστασης φθορών, απόρριψης των αποξηλωθέντων υλικών και γενικά όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την κατασκευή 
και επί τόπου παράδοση σε πλήρη λειτουργία των κουφωµάτων.  
 
 Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε συµβεί µέχρι την πλήρη τοποθέτηση των κουφωµάτων στα σχολικά κτίρια καθώς 
και για την πλήρη αντικατάσταση των κακότεχνων κατασκευών, καθώς και για τους κινδύνους που µπορεί να συνεπάγεται η 
τοποθέτησή τους. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε κούφωµα που έχει κριθεί ως απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, χωρίς 
απαίτηση για επιπλέον αποζηµίωση. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε δοκιµιοληψία και διενέργεια 
δοκιµασιών από πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα. 

                             
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 
1)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
1.1 Μορφές -προφίλ- Θερµοδιακοπή 
 
Τα κουφώµατα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 βιοµηχανική παραγωγική διαδικασία. Το πλαίσιο αλουµινίου θα 
είναι θερµοδιακοπτόµενο, το πάχος των προφίλ από 2,0 ως 2,5χιλ. Το προφίλ των κουφωµάτων, των πολυαµιδίων και του 
κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης  θα είναι πολυθάλαµα, θα σχηµατίζουν πολλούς κλειστούς θαλάµους. Το φύλλο θα φέρει  οβάλ 
οπές για την αποµάκρυνση των υδάτων συµπύκνωσης και αερισµό στην κάτω και πάνω πατούρα του. Επίσης φυσικό 
νεροσταλάκτη εξωτερικά  στο ανοιγόµενο φύλλο για την αποµάκρυνση των όµβριων υδάτων. Η κάσσα θα φέρει νεροχύτη και 
νεροσταλάκτες  για την απορροή των υδάτων προς τα έξω. Το σύστηµα θα φέρει τουλάχιστον τριπλή στεγάνωση µε λάστιχα 
EPDM. Το πλάτος και το ύψος των προφίλ θα είναι τουλάχιστο 80χιλ. για ανοίγµατα µέχρι 5τ.µ.,  100χιλ. για ανοίγµατα µέχρι 
8τ.µ..και για µεγαλύτερα ανοίγµατα τουλάχιστον 120χιλ µε µεγαλύτερο πάχος προφίλ όπως 4χιλ. Το πλάτος της θερµοδιακοπής 
δηλαδή πόσα χιλιοστά µήκος θα έχουν οι ράβδοι πολυαµιδίου (όπως 24χιλ. κλπ.)  θα προσδιορίζει και τις θερµικές επιδόσεις 
συνολικά του κουφώµατος που θα είναι Uw<=2.2 W/ m2 0K .  Ενώ  η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας του πλαισίου δεν θα 
είναι µεγαλύτερη από Uf <2,8 W/ m2 0K. 
Τα προφίλ θα είναι ίσια ή καµπύλα  ή µε σκωτία επιλογής της Υπηρεσίας και της αισθητικής της συνολικής κατασκευής (όπως 
παραδοσιακά κουφώµατα). 
Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των 
ελατών τµηµάτων θα είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική 
εγκατάσταση. 
 
 
1.2 Χηµική σύνθεση 
Μαγνήσιο 0,6% 
Πυρίτιο 0,4% 
Αλουµίνιο το υπόλοιπο(6060 κατά DIN 1748/1 ή ΕΛΟΤ 403, σκληρότητας 12-14 ΗΒ) 
 
1.3 Βαφή 
Ηλεκτροστατική βαφή, ελάχιστο πάχος 60-80µm (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 2360) 
 
1.4 Μέση τιµή αντοχής ράβδου - Φορτίο θραύσεως Φ.Θ. 
18 έως 22 Kg/mm2 
           ή 
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180Mpa -220 Mpa 
 
1.5 Μέση τιµή αντοχής ράβδου - Όριο ελαστικότητας Ο.Ε. 
14 – 18 Kg/mm2 
           ή 
140 Mpa -180 Mpa 
 
1.6 Μέση τιµή αντοχής ράβδου - Επιµήκυνση 
4 – 6% 
 
1.7 Αντοχή σε ανεµοπίεση 
Επάρκεια για αντοχή σε ανεµοπίεση 150 Kg/m2 και βέλος κάµψης το πολύ 2Ο/οο, λόγω στατικών φορτίσεων και κρούσεων κατά 
τη λειτουργία. 
 
1.8 Ανοδική οξείδωση 
Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι 
-για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm, 
-στο εξωτερικό αυτού 20 µm, 
-σε ισχυρό διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm 
 
1.9 Παραµόρφωση 
∆εν θα παρουσιαστεί η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση για 10 απότοµες αυξοµειώσεις πίεσης µεταξύ 10 Kg/m2  και 150 Kg/m2   

(υψηλή απαίτηση) κατά ΕΝ12211:2000 
 
 
1.20 Αντοχές 
Τα  κουφώµατα αλουµινίου δεν θα παρουσιάζουν κραδασµούς κατά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στις ανεµοπιέσεις, και 
κανένα στοιχείο κουφώµατος δεν θα παρουσιάσει αποσύνδεση ή και απλή χαλάρωση µετά από 10.000 ανοιγοκλεισίµατα 
(ΕΝ1191:2000). 
Η  παρεµβαλλόµενη θερµοδιακοπή (πολυαµίδιο) δεν θα αποσυναρµολογείται από τις εγκοπές τοποθέτησης της  όταν τα 
υαλοστάσια καταπονούνται από τις δράσεις του ανέµου, δε θα θραύονται από την επίδραση των δονήσεων, δεν θα επηρεάζεται 
η σύνδεση των δύο ανεξάρτητων διατοµών από την επίδραση κρούσεων, πιέσεων και καταπονήσεων λόγω της χρήσης από τους 
χρήστες (µαθητές), δεν θα µειώνεται  η ευστάθεια του κουφώµατος από την επίδραση υγροθερµικών καταπονήσεων και δεν θα 
αποσυναρµολογείται η σύνθετη διατοµή λόγω αποσύνδεσης της από την επίδραση της φωτιάς 
 
1.20 Στεγανότητα 
(υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα,) 
κατηγορία C 
ΕΝ 1026:2000 
ΕΝ1027:2000 
-Μεταξύ µορφών αλουµινίου (profiles) 
-Μεταξύ µορφών και πλαισίων 
-Μεταξύ µορφών και σκελετού από σκυρόδεµα 
-Μεταξύ µορφών και τελικών µορφών όψεως 
-Μεταξύ µορφών και αδιαφανών στοιχείων πλήρωσης (π.χ. πανώ) 
-Μεταξύ µορφών και υαλοπινάκων λάστιχα στεγάνωσης EPDM µέσα και έξω. 
Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και αρµοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης,  θα είναι από ειδικής ποιότητας 
EPDM. 
Η εξωτερική στεγανοποίηση των κουφωµάτων θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε καθαρή σιλικόνη κουφωµάτων και λάστιχα 
αεροστεγανότητας µεταξύ τοίχων και κάσσας.  Θα έχουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα 
διατηρούνται αναλλοίωτα δίχως παραµορφώσεις τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, µε ή χωρίς τα φορτία του 
κουφώµατος σε θερµοκρασία από –400C ως +1000C. 
 Τα σταθερά και τα κινητά µέρη θα πρέπει να είναι από µασίφ σύνδεσµο και κόλλα µε βάση πολυουρεθάνης για να 
εξασφαλίζεται η υγροµόνωση και η µηχανική αντοχή του κουφώµατος. Οι γωνίες θα είναι ενισχυµένες, µασίφ και όχι βιδωτές.  
Τα λάστιχα στεγανότητας δεν θα διακόπτονται από τα λειτουργικά εξαρτήµατα (π.χ. µεντεσέδες). Στις γωνίες τα παρεµβύσµατα 
στεγανότητας θα µισοκόβονται έτσι ώστε να γυρίζουν συνεχή και να επιτυγχάνεται η στεγανότητα σε νερό και αέρα. Θα 
τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις υποδοχές τους όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο συναρµολόγησης. 
 
1.21 Εξαρτήµατα 
Τα εξαρτήµατα λειτουργίας και ασφάλειας θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο χειρισµός των παραθύρων 
όσο και του εξοπλισµού τους να γίνεται χωρίς κίνδυνο και ιδιαίτερα να µην χρειάζεται για τον χειρισµό τους να σκύβει κάποιος 
επικίνδυνα προς τα έξω ή να δηµιουργείται θόρυβος. 
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Τα µηχανικά µέρη λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωµάτων θα είναι βαρέως τύπου, θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία ως 
προς την βαφή τους (DIN 50021,DIN 54004), πιστοποιηµένα κατά RAL ως προς την ηλεκτροστατική βαφή (DIN 50939)και θα 
µπορούν να ρυθµίζονται χωρίς να λύνουµε το κούφωµα θα είναι ενδεικτικού τύπου ROTO ή ROTO ΝΤ πολυετούς εγγύησης 
καλής λειτουργίας.         
 Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησης 
συµπεριλαµβάνονται.  Αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστροφικές διαβρώσεις, αλλά και για να 
εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές όπως τα εξαρτήµατα σύνδεσης των διατοµών µεταξύ τους που θα είναι από αλουµίνιο 
κράµατος 6005Α F26 κλπ. Μπουλόνια, βίδες παξιµάδια κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για τη συναρµολόγηση και στερέωση του 
κουφώµατος θα είναι επαρκούς αντοχής, κατάλληλα για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι συρτές, οι χειρολαβές, κλείθρα κλπ θα είναι της έγκρισης του κυρίου του έργου. 
-Λαβές. Οι λαβές θα είναι αλουµινίου µασίφ ή ορειχάλκινες χρωµέ (ενδεικτικού τύπου ROTO επιλογής της Υπηρεσίας) µε 
µεταλλικά κλειδώµατα µε πετούγια στο Β’  φύλλο που θα κλείνει, µε λαβή (σπανιολέτα) στο Α’  φύλλο που θα κλείνει έκκεντρα και 
ντίζα που θα πιάνει πάνω στο παράθυρο. 
-Κλείθρα Τα ανοιγόµενα φύλλα θυρών και παραθύρων θα είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα κλειδώµατος  και όπου υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία κλειδαριές ασφαλείας τύπου YALE ή παρεµφερή µε δυνατότητα πολλαπλού κλειδώµατος (αντικλεπτική 
προστασία) όπως γραφεία ∆ιεύθυνσης, αίθουσες Η/Υ κλπ. 
-Μεντεσέδες Οι µεντεσέδες θα είναι τριπλοί ρυθµιζόµενοι δύο ή τριών τεµαχίων σε κάθε φύλλο αναλόγως των διαστάσεων του 
ανοίγµατος. Θα φέρουν µάσκουλα  σε περίπτωση πλήρους αναδίπλωσης στις παρακείµενες  επιφάνειες ή στους λαµπάδες του 
τοίχου. 
-Μηχανισµός ανάκλησης ανοξείδωτος βαρέως τύπου ,µε προφίλ camera,  υψηλή πρόσθετη ασφάλεια ανάκλησης  και 
επιπρόσθετα ενισχυµένο ψαλίδι για φύλλο µεγάλου βάρους, διαβαθµιζόµενο άνοιγµα. 
- Συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστρεφόµενων φεγγιτών από ανοδειώµενο ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
αλουµίνιο ή ορειχάλκινα χρωµέ, που θα διαθέτουν δαχτυλίδι έλξης και 
άγκιστρο ασφάλισης αρίστης ποιότητας, µοχλό ή άλλο εξάρτηµα εύκολης λειτουργίας από µεγάλο ύψος, έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 
 
1.22 Εµφάνιση 
Η εµφάνιση της τελικής επιφανείας θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη. Καµία κηλίδα ή τίποτε παρόµοιο δεν θα γίνει παραδεκτό. 
Κανένα ελάττωµα εµφάνισης ή απόχρωσης δεν θα είναι ανεκτό. Όλες οι συνδέσεις στην κατασκευή και την τοποθέτηση θα 
πρέπει να γίνουν µε τις καλύτερες βιοµηχανικές µεθόδους. Όλες οι ελαστικές συνδέσεις (λάστιχα) θα πρέπει να γίνουν τόσο στην 
κατασκευή όσο και κατά την τοποθέτηση µε πλήρη επιµέλεια 
 
1.23 Προστασία, Βαφή, ∆ιακόσµηση 
Η τελική µορφή επιφανείας των αλουµινίων θα επιτυγχάνεται µε ηλεκτροστατική βαφή στο εργοστάσιο σε διάφορα επίπεδα 
στιλπνότητας (όπως σατινέ, στιλπνό ή µατ) DIN 67530 και υφής σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Προηγείται προετοιµασία των διατοµών η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους και το βερνίκωµα των 
εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι αλουµινίου, σε 
πάχος 6 µικρά. Ακολουθεί η χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική πούδρα, 
φύσιµα, πολυµεριµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 200οC. Το πάχος της επικάλυψης µε πούδρα θα είναι 100m έως 
120m µε βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσµου Αλουµινίου. Η πούδρα θα είναι ενδεικτικού τύπου SYNTHA – PULVIN 34 NE 83 προέλευσης ∆υτικής Γερµανίας και 
θα περιέχει σκληρυντικό TGIC. 
Τα χρώµατα θα είναι σταθερά  κατά RAL, RAL pearl (όπως µεταλλικής υφής, αµµοβολή κλπ.) σε απόχρωση επιλογής της 
Υπηρεσίας η οποία θα συνδυάζεται   συνολικά µε την αισθητική της κατασκευής, θα πληρούν τη προδιαγραφή DIN 50939. Θα 
παρέχεται γραπτή εγγύηση ποιότητας και αντοχής στον χρόνο. Έλεγχος πρόσφυσης (συνοχή χρώµατος)  µε το πρότυπο ISO 
2409 ή DIN 53151, έλεγχος συµπεριφοράς κατά την παραµόρφωση της επιφάνειας του αλουµινίου, έλεγχος αντοχής σε κρούση 
DIN 53156 ή ASTM D2794, έλεγχος ευκαµψίας(δοκιµή στρέψης) DIN 53152 ή  ISO 1519 ή  ASTM D 522, έλεγχος σκληρότητας µε 
βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε καιρικές συνθήκες µε βάση το test DIN 50018 και το test µε αλατονέφωση DIN 
50012 ή ASTM 
B 117 κλπ. 
Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοχρωµία µεγάλη αντοχή σε 
υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. 
Τα προφίλ αλουµινίου είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε ελάχιστο πάχος βαφής 80mm, η δε βαφή φέρει πιστοποιητικό κατά 
Qualicoat. Κατά περίπτωση, σε έκθεση των προφίλ κατά τη λειτουργία τους σε έντονες διαβρωτικές συνθήκες (πχ 
παραθαλάσσιες περιοχές) θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασίας προ της ηλεκτροστατικής βαφής τους µε αλκαλική 
και όξινη προσβολή ώστε να έχουν αυξηµένη αντιδιαβρωτική προστασία. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι σύµφωνη κατά 
Qualicoat –Seaside Class (Παραθαλάσσια Κατηγορία) κατά Ελληνική Ένωση Αλουµινίου. 
 
1.24 Βάρη ανά m 
Οι  διατοµές και τα βάρη των  πιστοποιηµένων σειρών που θα επιλεγούν καθορίζονται από τις διαστάσεις των ανοιγµάτων-
κουφωµάτων, την θέση, την µορφή, την λειτουργία, την φορά ανοίγµατος, τα υλικά κατασκευής και τον εξοπλισµό  τους, θα  
εξασφαλίζουν την κατασκευή σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις, θα προκύπτουν από υπολογισµούς επάρκειας και ανταπόκρισης 
στις αιτούµενες προϋποθέσεις και θα είναι αποτέλεσµα σχετικής µελέτης εφαρµογής  για κάθε διαφοροποιηµένο τοποθετηµένο 
κούφωµα.  
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Τα ελάχιστα ενδεικτικά βάρη ανά m είναι όπως παρακάτω.   
κάσα > 1300 gr/m 
φύλλο ανοιγόµενο > 1500 gr/m 
Ταφ > 1700 gr/m 
Πηχάκι για τζάµι > 390 gr/m  
Μπινί > 1350 gr/m 
Νεροχύτης 320 gr/m 
 
 
1.25 Στερέωση των κουφωµάτων 
Ο αριθµός πακτώσεων θα πρέπει να είναι συνάρτηση των διαστάσεων του κουφώµατος και του τρόπου λειτουργίας αυτού, των 
υλικών εκ των οποίων συντίθεται το πλαίσιο και το άνοιγµα και του τύπου στερεώσεως, για την ασφαλέστερη και έντεχνη  
τοποθέτηση του και σε καµία περίπτωση µεγαλύτερος των 40 εκατοστών τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα και θα είναι 
αποτέλεσµα σχετικής µελέτης εφαρµογής του αναδόχου για κάθε διαφοροποιηµένο τοποθετηµένο κούφωµα.  
Οι στερεώσεις, συναρµολογήσεις δέον να διατηρούν την δυνατότητα εκπλήρωσης υπό την επίδραση των κρούσεων, δονήσεων, 
ανεµοπιέσεων και λανθασµένων χειρισµών. 
 
                                                  ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΨΕΥΤΟΚΑΣΣΕΣ 
 
Τα πλαίσια ( κάσες) των κουφωµάτων από αλουµίνιο στερεώνονται επάνω σε ψευτόκασες µε λαµαρινόβιδες ανοξείδωτες ή 
επικαδµιωµένες. 
Οι ψευτόκασες είναι διατοµής σωληνωτής   ορθογωνικής ή Π από στρατζαριστή θερµογαλβανισµένη (ΕΛΟΤ ΕΝ 10142) 
λαµαρίνα  30/15 ή 35/15 πάχους τουλάχιστον 2,0 mm. Ανάλογα µε το πλάτος της διατοµής της κάσας του κουφώµατος 
τοποθετούνται απλές ή ηλεκτροσυγκολληµένες ζευγαρωτά. 
Ψευτόκασα τοποθετείται µόνο στους λαµπάδες και στο πρέκι του ανοίγµατος  όχι στο κατωκάσι. 
Οι ψευτόκασες και τα στηρίγµατά τους σε περίπτωση που η επιφάνεια αγκύρωσης επιχρίεται, είναι τζινέτια από λάµες 50/3. 
Μετά την τοποθέτηση θα καθαρίζονται και θα χρωµατίζονται µε δυο στρώσεις αντισκωρικού χρωµικού ψευδαργύρου. 
Το γαλβάνισµα θα αποκαθίσταται µε καθαρισµό και ψυχρό γαλβάνισµα δύο στρώσεων στις συγκολλήσεις και στα σηµεία 
τραυµατισµού. Αποκλείεται η σκουριά και η διάβρωση των µεταλλικών στηριγµάτων.   
Η στερέωση ψευτοκασών σε ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέµατος γίνεται µε καρφιά τύπου HILTI ανά 70 cm µήκους 
(τουλάχιστον τρία καρφιά ανά λαµπά και πρέκι). 
Το καρφί περνάει από κατάλληλα διαµορφωµένο άνοιγµα που δηµιουργείται στο πλατύ µέρος της ψευτόκασας. 
Το κατωκάσι του υαλοστασίου βιδώνεται απ’ ευθείας στο οριζόντιο τµήµα της µαρµαροποδιάς. 
Η εξωτερική πλευρά του κατωκασιού πατάει σε στρώση πλαστικού στόκου. 
Αρµοκάλυπτρα από γωνίες ανοδειωµένου αλουµινίου 25/20/2, τοποθετούνται για να καλύψουν τις ψευτόκασες σε περίπτωση 
ανεπίχριστου σκυροδέµατος. 
Η στερέωσή τους γίνεται µε περτσίνια αλουµινίου ανά 30 cm, ή άλλο τρόπο αφού προηγουµένως γεµίσει ο αρµός µεταξύ 
ψευτόκασας και σκυροδέµατος µε αφρώδη κορδόνια αρµολόγησης ή αφρώδεις διογκούµενες ταινίες σφράγισης και 
ουδέτερη µαστίχη σιλικόνης. 
Στην περίπτωση των περιµετρικών στοιχείων το διάκενο, µεταξύ κασσών και ψευτοκασσών, πλάτους τόσο όσο απαιτείται για 
τη τοποθέτηση πλαστικών στεγανωτικών και θερµοµονωτικών κορδονέτων ή άλλο κατάλληλο θερµοµονωτικό υλικό, ενώ η 
σφράγιση των αρµών επιτυγχάνεται µε πολυουρεθανική µαστίχη ή ειδική σιλικόνη  η ειδικά ελαστικά συνθετικά παρεµβύσµατα 
από NEOPREN,  που να αντέχουν στη γήρανση.  
Εξώθυρες. Ειδικό τεµάχιο νεροχύτου από αλουµίνιο τοποθετείται στο πρέκι των κασσών όλων των εξωθυρών. Οι µεντεσέδες των 
θυρών που ανοίγουν προς τα έξω και αναδιπλώνονται στον παράπλευρο τοίχο, προεξέχουν ελαφρά (σαν µάσκουλα) για να 
επιτρέπουν την αναδίπλωση του θυρόφυλλου. Σταθεροποίηση των θυρόφυλλων στο δάπεδο µε ειδικά στoπ δαπέδου. 
Μεντεσέδες καταλλήλου µεγέθους ανάλογα µε το βάρος του θυρόφυλλου, τύπου SIMONS WERK. Για κάθε θυρόφυλλο 3 
µεντεσέδες τύπου SIMONS WERK.  
 
                                                      ΜΙΚΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
 
Τα πλαίσια (κάσες) των κουφωµάτων από αλουµίνιο στερεώνονται στον τοίχο µε καρφωτά βύσµατα 60Χ800 αφού θα αφεθεί ένα 
διάκενο µεταξύ  περιµετρικών δοµικών στοιχείων και κασσών  και το πάνω δοκάρι. Το κενό θα συµπληρωθεί µε θερµοµονωτικό 
υλικό, στη συνέχεια ασφαλτικό και θα σφραγισθεί µε κατάλληλη µαστίχα σιλικόνης  κουφωµάτων και το περίγραµµα θα 
καλυφθεί µε αρµοκάλυπτρο γωνιακό ή ίσιο. 
 
                                                          ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΝ 1288/2000 (αντοχή σε κάµψη) 
ΕΝ12898/2001(ικανότητα εκποµπής) 
ΕΝ 410/1998(φωτεινότητα) 
Τα κουφώµατα θα κατασκευαστούν κατά τρόπον ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων, ειδικώς των µεγάλων διαστάσεων, να 
δύναται να διενεργηθεί δια της υπάρξεως του απαραίτητου ελεύθερου διάκενου (τζόγου) προς αποφυγή θραύσεως των 
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υαλοπινάκων κάτω από  την επίδραση των καιρικών µεταβολών. Ανάµεσα στα κρύσταλλα θα υπάρχουν σωληνάκια µε 
αφυγραντικά και πυριτικά άλατα. θα υπάρχει λάστιχο στεγανότητας E.P.D.M. µέσα και έξω. Το «αλουµινάκι» ο αποστάτης µεταξύ 
των δύο κρυστάλλων του υαλοπίνακα είναι δυνατό να αντικατασταθεί από συνθετικό υλικό που θα επηρεάζει θετικά τη 
θερµοµόνωση του κουφώµατος. 
Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  γίνεται χρήση υαλοδόχων πήχεων (καίτια) σε κουφώµατα παραδοσιακής µορφής, 
οπλισµένος ή διαφώτιστος ο ένας εκ των δύο υαλοπινάκων.  
Το πηχάκι στήριξης τζαµιού να επιδέχεται έως      39 mm γέµισµα τουλάχιστον. Το φύλλο θα διαθέτει οπωσδήποτε εκ 
κατασκευής αποστράγγιση νερών (φυσικό νεροσταλάκτη) και αερισµό της κάτω και άνω πατούρας Οι υαλοπίνακες θα πρέπει 
αντικαθίστανται δίχως να αφαιρείται το φύλλο από την θέση του. 
Επιλέγεται κατά περίπτωση α)εάν πρόκειται για συστήµατα µη θερµοδιακοπτόµενα   να  τοποθετηθούν πιστοποιηµένοι διπλοί 
θερµοµονωτικοί – ηχοµονωτικοί –απλοί-ανακλαστικοί-ασφαλείας  υαλοπίνακες συνολικού πάχους περίπου 26χιλ., απλοί (6-
16-4) ή πολλαπλοί (LAMINATED  (3+3χιλ., κενό 16χιλ., κρύσταλλο 4χιλ.), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε τη θέση τοποθέτησης και τον προσανατολισµό των αιθουσών 
διδασκαλίας. Ανακλαστικοί υαλοπίνακες τοποθετούνται επιλεκτικά σε κτίρια µε προσανατολισµό των αιθουσών 
ανατολικά (κάθετη πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας) και σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κατακόρυφα συστήµατα 
προστασίας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της εισερχόµενης θερµότητας κατά το θέρος και τη µέγιστη διάχυση του φυσικού 
φωτισµού στο εσωτερικό. ∆υτικά µόνο σε περίπτωση απογευµατινής λειτουργίας του σχολείου. 
Επιλεκτικά σε κουφώµατα αιθουσών νότιου προσανατολισµού που δε διαθέτουν σύστηµα ηλιοπροστασίας – οριζόντια 
σκίαστρα.  
Ο εξωτερικός υαλοπίνακας εµφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τµήµα της ακτινοβολίας µε στόχο τον περιορισµό 
της µετάδοσης της (υπέρυθρης ακτινοβολίας) διαµέσου του υαλοπίνακα και τον περιορισµό των θερµικών απωλειών από το 
εσωτερικό προς το εξωτερικό κατά την χειµερινή περίοδο καθώςs και τον περιορισµό των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι(αποφυγή 
φαινοµένου θερµοκηπίου).  
Ο συντελεστής ηλιακής ενέργειας g (λόγος της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας προς την ενέργεια που µεταδίδεται στο 
εσωτερικό) θα έχει χαµηλές τιµές µε στόχο τη µείωση των ηλιακών κερδών, το µέγιστο 58%. 
Ο συντελεστής φωτοδιαπερατότητας tv (ποσοστό της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας που εισέρχεται στην αίθουσα) θα 
έχει υψηλές τιµές µε στόχο την υψηλή στάθµη φυσικού φωτισµού στους εσωτερικούς χώρους, το ελάχιστο 70%. 
Η ηχοµονωτική ικανότητα 35<Rw<45(db) θα πιστοποιείται από πιστοποιηµένα εργαστήρια. Οι υαλοπίνακες θα φέρουν 
σήµανση CE  από πιστοποιηµένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1279-2) για τα χαρακτηριστικά που 
ζητούνται.  
β) για συστήµατα θερµοδιακοπτόµενα να τοποθετηθούν πιστοποιηµένοι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες (LOW-E) τέταρτης 
γενιάς, ηχοµονωτικοί, ασφαλείας  υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27χιλ., απλοί (6-16-4) ή πολλαπλοί (LAMINATED  (3+0,7-
1χιλ. µεµβράνη+3χιλ., κενό 16χιλ., κρύσταλλο 4χιλ. σύµφωνα µε τη θέση τοποθέτησης), από κρύσταλλα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαφανή µε υψηλή διαπερατότητα σε φυσικό φωτισµό των χώρων (φωτοδιαπερατότητα LT), µε µαλακή επίστρωση νέας γενιάς 
χαµηλής εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού ή εξωτερική του εσωτερικού υαλοπίνακα 
(θέση 2 –ανατολικός, δυτικός-νότιος προσανατολισµός ή θέση 3 –βόρειος προσανατολισµός επιλεκτική χαµηλή εκπεµπψιµότητα 
) η οποία θα εµφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τµήµα της ακτινοβολίας µε στόχο τον περιορισµό της µετάδοσης 
της (υπέρυθρης ακτινοβολίας) διαµέσου του υαλοπίνακα και τον περιορισµό των θερµικών απωλειών από το εσωτερικό προς το 
εξωτερικό κατά την χειµερινή περίοδο καθώs και τον περιορισµό των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι(αποφυγή φαινοµένου 
θερµοκηπίου). Γενικά το σύστηµα θα πρέπει να εµφανίζει µεγάλη θερµική αντίσταση και συντελεστή θερµοπερατότητας 
µικρότερο από Ug<=1,7 W/ m2 0K.  Θα φέρουν σήµανση CE  από πιστοποιηµένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1279-2). Θα είναι πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.  
Οι απλοί καθώς και οι εσωτερικοί των σύνθετων διδύµων µε τα νερά του κρύσταλλου τοποθετηµένα οριζόντια, από κρύσταλλα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, A’ διαλογής, διαφανή µε υψηλή διαπερατότητα σε φυσικό φωτισµό των χώρων (µέγιστος συντελεστής 
φωτοδιαπερατότητας LT από 90%), εκτός συγκεκριµένων θέσεων που προβλέπεται ο ένας των υαλοπινάκων να είναι οπλισµένος 
ή διαφώτιστος.  
Όσον αφορά τους εξωτερικούς υαλοπίνακες των διδύµων, αυτοί θα είναι τύπου LAMINATED (αντικλεπτικοί σάντουιτς - triplex για 
την ασφάλεια των µαθητών) αποτελούµενοι από δύο υαλοπίνακες, πάχους 3 mm, ο καθένας µε ενδιάµεση ειδική µεµβράνη, 
πάχους τουλάχιστον 0,76 mm. 
Τοποθέτηση είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδειωµένο ή ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, είτε από ειδικές 
ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο ανάλογα µε την πιστοποίηση του κουφώµατος. 
Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3 kg/cm2. Κόψιµο στις γωνίες κατά 45ο στο µισό του πλάτους τους. 
Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κλπ, σχήµατος Π και έχει διαστάσεις µεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50 m, θα 
εδράζεται σε δύο µικρά τακάκια από µολυβδόφυλλο, πάχους τουλάχιστον 3 mm. 
Ασφαλείας υαλοπίνακες τοποθετούνται στα κουφώµατα ισογείου, στα µεγάλα υαλοστάσια, στις εξώθυρες κλπ. και όπου 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
Ο συντελεστής ηλιακής ενέργειας Solar factor g (λόγος της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας προς την ενέργεια που 
µεταδίδεται στο εσωτερικό) θα έχει χαµηλές τιµές µε στόχο τη µείωση των ηλιακών κερδών, µικρότερος από <40% το µέγιστο 
58%, αποφυγή φαινοµένου θερµοκηπίου. 
Ο συντελεστής φωτοδιαπερατότητας tv (ποσοστό της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας που εισέρχεται στην αίθουσα) θα 
έχει υψηλές τιµές µε στόχο την υψηλή στάθµη φυσικού φωτισµού στους εσωτερικούς χώρους, το ελάχιστο 70%. 
Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του συστήµατος των υαλοπινάκων (Ug  W/ m2 0K) θα είναι  
1,4< Ug  W/ m2 0K <=1,7.  
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Η τιµή U θα πιστοποιείται από πιστοποιηµένα εργαστήρια καθώς και η ηχοµονωτική ικανότητα 35<Rw<45(db). 
Οι υαλοπίνακες θα φέρουν σήµανση CE  από πιστοποιηµένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1279-2) 
για τα χαρακτηριστικά που ζητούνται.  
Οι τιµές U και G θα πιστοποιούνται από κοινοποιηµένα εργαστήρια καθώς και η ηχοµονωτική ικανότητα (db). 
 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 
Ειδικά σε όλα τα εσωτερικά κουφώµατα και υαλόθυρες που τοποθετούνται δίδυµοι υαλοπίνακες αυτοί θα είναι LAMINATED 
διαστάσεων 3mm+3mm µε διάκενο 6mm. 
 
                                                  ΕΠΙΣΚΕΥΗ– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Οι µηχανισµοί θα πρέπει να είναι προσιτοί ως προς την χρήση τους µε τρόπον ώστε, η αποσυναρµολόγηση και η επισκευή τους 
να γίνεται εύκολα χωρίς κίνδυνο, άνευ ανάγκης αποσυναρµολογήσεως όλου του συστήµατος και άνευ βλάβης ή µεταβολής της 
εµφανίσεως του κουφώµατος. Όλα τα στοιχεία τα υποκείµενα σε φθορά θα έχουν κατά τέτοιον τρόπο στερεωθεί επί των 
κουφωµάτων ώστε η αντικατάστασή τους να είναι ευχερής εκ των έσω. Όλα τα κουφώµατα   όταν θα είναι κλειστά δεν θα πρέπει 
να δύνανται να ανοίγουν από έξω και εκείνα τα οποία θα είναι δυνατόν να προσεγγιστούν από έξω (συρόµενα) θα είναι 
εφοδιασµένα µε συστήµατα µανδαλώµατος. 
 
                                                    ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ 
  
Η αξία των αποξηλωθέντων υλικών των κουφωµάτων αλουµινίου εκπίπτει υπέρ του αναδόχου του έργου και συνυπολογίζεται  
στην τιµή του άρθρου του τιµολογίου της µελέτης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση της αποµάκρυνσης και µεταφοράς 
των αποξηλωθέντων υλικών αµέσως χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από την Υπηρεσία µε δεδοµένο ότι η παραµονή των παλαιών 
υλικών σε οποιοδήποτε σηµείο του σχολικού συγκροτήµατος εγκυµονεί ιδιαίτερους κινδύνους. Εξαίρεση αποτελεί η αποθήκευση 
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων κουφωµάτων σε κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µε σκοπό την µελλοντική ανακατασκευή 
τους (όπως σιδηρά και ξύλινα κουφώµατα). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην µίσθωση αυτοκινήτου και πάσης φύσεως µηχανικών µέσων για την άµεση αποµάκρυνση και 
µεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών την ίδια µέρα. 
 
 
                                                            ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
 
Η επιµετρούµενη επιφάνεια αναφέρεται σε m2 πλήρους επιφάνειας που ορίζεται από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας ( 
εκτός αρµοκαλύπτρων). Στα θυρόφυλλα λαµβάνεται ως κάτω περίγραµµα η χαµηλότερη στάθµη του φύλλου. Για τα καµπύλα 
κουφώµατα το εµβαδόν ορίζεται από το ελάχιστο ορθογώνιο που περιγράφεται στην κάσα. 
 
2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
 
Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 10077-2, οι τιµές των συντελεστών θερµοπερατότητας θα είναι τουλάχιστον Uw<=2,7 W/ 
m2 0K, Uf <3,00 W/ m2 0K και Ug  <=1,7 W/ m2 0K για τα θερµοµονωτικά συστήµατα. 
Τα προφίλ των συρόµενων κουφωµάτων αλουµινίου θα είναι ενισχυµένα, θερµοδιακοπτόµενα, βαρέως τύπου όπου απαιτείται , 
ελάχιστου πάχους 2.0-2.5χιλ., µε κλειστούς θαλάµους για µεγάλη  σταθερότητα, µε θερµοδιακοπή πολυαµιδίου, µε  διπλούς 
ενεργειακούς υαλοπίνακες  σε αντιστοιχία µε τα ανοιγόµενα  κουφώµατα,  ασφαλείας όπου απαιτείται, ηλεκτροστατικής βαφής, 
χρώµατος επιλογής κατά RAL.  
Τα φύλλα, η κάσα και οι οδηγοί κύλισης θα διακόπτονται από ράβδους πολυαµιδίου πλάτους σύµφωνα µε τα παραπάνω 
θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά (ζητούµενος συντελεστής θερµοπερατότητας).  
Τα κουφώµατα θα είναι επάλληλα συρόµενα, συρόµενα-ανασηκούµενα, ένα σταθερό και ένα κινούµενο τµήµα (δηλαδή 
σύνθετος οδηγός µε ένα συρόµενο και ένα ανοιγόµενο - ανυψούµενο τµήµα κλπ.), µπορεί να συνδυάζονται µε σταθερά πλαίσια, 
µε σταθερό ή ανακλινόµενο φεγγίτη κάτωθεν ή άνωθεν του συρόµενου.   
Σε κλειστή θέση, θα ευθυγραµµίζονται, για καλύτερη θερµοµονωτική συµπεριφορά, ώστε η θερµοµονωτική ζώνη να βρίσκεται 
σε µία ευθεία καθ΄όλο το µήκος του ανοίγµατος. 
Οι κάσες των συρόµενων µεγάλου ύψους θα αποτελούνται από ένα προφίλ οδηγό άνω και κάτω µεγαλύτερο των 82 χιλιοστών 
φάρδους και ύψους και ένα προφίλ µπόϊ  αριστερό και δεξί φάρδους και ύψους µεγαλύτερου των 86 χιλιοστών.  
Τα προφίλ των κασσών θα έχουν στην πίσω πλευρά τους πτερύγια που θα επιτρέπουν την τοποθέτηση ρεγουλατόρου για την 
ρύθµιση (τοποθέτηση µε βίδες). 
Εάν το προφίλ δεν έχει ενσωµατωµένο αρµοκάλυπτρο θα έχει στο πλάϊ έναν αρµό στον οποίο θα µπαίνουν ανοξείδωτα 
διαµορφωµένα ελάσµατα (κλιπς) για την τοποθέτηση πρόσθετου προφίλ αρµοκάλυπτρου . 
Ο οδηγός σε περίπτωση θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων, θα σχηµατίζει στην µέσα πλευρά του ένα αυλάκι για την ανάκτηση 
των νερών συµπυκνώσεως.  
Το ύψος του δρόµου κύλισης του ράουλου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 23 χιλιοστά.  
Η ράγα κύλισης θα είναι είτε από αλουµίνιο ίδιας ποιότητας και αντοχής ,είτε από ανοξείδωτο ατσάλι συναρτούµενη από το 
µέγεθος του ανοίγµατος και την θέση του κουφώµατος, επιλογή της Υπηρεσίας. 
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Τα άγκιστρα (δρόµος κύλισης) πρέπει να είναι στραµµένα προς τα έξω και η απόσταση των πλευρών των 2 δρόµων δεν πρέπει 
να είναι µεγαλύτερη από 32 χιλιοστά . 
Η συναρµολόγηση των φύλλων θα γίνεται µε ίσια κοπή και µε σύνδεση των τραβερσών µέσα στα κατακόρυφα προφίλ (µπόγια) 
µε βίδα ανοξείδωτη Φ5Χ25 χιλιοστ.  
Η κύλιση των φύλλων θα γίνεται µε 2 ανοξείδωτα ράουλα αθόρυβα περιβεβληµένα µε πολυαµίδη, θα στερεώνονται δε µε την 
βοήθεια ανοξείδωτων βιδών πιέσεως. Το ανώτερο βάρος ανά ράουλο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 59 Kg. 
Σε περίπτωση µεγαλυτέρου βάρους φύλλου θα τοποθετηθούν διπλά ράουλα µεγάλης διαµέτρου, αντοχής τουλάχιστον 250κιλών 
ή ανάλογα µε την µελέτη εφαρµογής του κατασκευαστή. 
Οι κλειδαριές θα είναι βαρέως τύπου θα ασφαλίζουν σε τουλάχιστον δύο σηµεία καθ΄ύψος του κουφώµατος, ρυθµιζόµενες, από 
ανοξείδωτο ατσάλι  θα πιστοποιούνται ως προς την αντοχή και προστασία από κρούσεις, θα είναι εσωτερικές ασφαλείας µε 
ελατήριο που ασφαλίζει αυτόµατα το φύλλο όταν κλείσει στη σωστή θέση, θα απασφαλίζει µόνο από το εσωτερικό, µε µπουτόν ή 
συρόµενο µοχλό και χούφτα συρόµενου για φύλλα µικρού βάρους και µικρά ανοίγµατα. Θα είναι τύπου YALE ή CISA, της 
έγκρισης  της Υπηρεσίας.  Χρήση χειρολαβής για µεσαία και µεγαλύτερα ανοίγµατα. Σε επιλεγµένες θέσεις επιπλέον 
ασφάλεια µε κύλινδρο και κλειδί.  
∆υνατότητα περιµετρικού κλειδώµατος, σε πολλαπλά σηµεία,  κατά της παραβίασης.  
Μηχανισµός ανύψωσης και κύλισης συρόµενου βαρέως τύπου, τύπου της GSG,  ανάλογα µε το  βάρος του φύλλου και το 
άνοιγµα του κουφώµατος , µε χρήση χειρολαβής για την λειτουργία του. Όλα τα µηχανικά µέρη στερέωσης, λειτουργίας και 
ασφάλισης θα πιστοποιούνται ως προς την ασφάλεια, την υψηλή αντοχή και την αντιδιαβρωτική προστασία τους και θα 
συνοδεύονται από πολυετή εγγύηση καλής λειτουργίας, θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
Η στερέωση των υαλοπινάκων θα γίνει µε λάστιχο συνθέσεως E.P.D.M. σχήµατος  U. 
Τέλος το κούφωµα θα πρέπει να είναι στεγανό στο νερό, ανθεκτικό στον άνεµο ( µη µόνιµη παραµόρφωση) και στεγανό στον 
αέρα σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Ενδεικτικά για σχετικά µικρό άνοιγµα (δύο φύλλων),  περιγράφεται η   κατασκευή  κουφώµατος τυπολογίας επάλληλου 
συρόµενου µε σταθερό ή ανακλινοµενο φεγγίτη άνωθεν και σταθερά πλαίσια κάτωθεν του επάλληλου συρόµενου όπου 
τα προφίλ θα έχουν τα παρακάτω ελάχιστα φάρδη και ύψη. 
 Το φάρδος των κασσωµάτων θα είναι µεγαλύτερο από 67mm. Το ύψος της κάσσας των φεγγιτών από 57mm. Στα κινητά φύλλα, 
το φύλλο των φεγγιτών φάρδος µεγαλύτερο από 52mm, ύψος από 69,6mm, και για το φύλλο του συρόµενου  φάρδος µεγαλύτερο 
από 32mm, ύψος από 77,6mm. Οι ενδιάµεσοι 
ορθοστάτες (είτε σταθερών είτε ανακλινόµενων πλαισίων) φάρδος µεγαλύτερο από 67,8mm και βάθος 45mm. 
Η κάσα των σταθερών ή ανοιγόµενων φεγγιτών, για λόγους σταθερότητας, θα έχει τουλάχιστον δύο κλειστούς 
θαλάµους, ενώ από την εξωτερική πλευρά θα έχει κεκλιµένη µορφή. Η κάσα έχει 
απαραιτήτως υποδοχή για κεντρικό λάστιχο στεγάνωσης.  
 Ο οδηγός των συροµένων επαλλήλων κουφωµάτων θα έχει φάρδος µεγαλύτερο από 67mm, ύψος 40,6mm.  Ο οδηγός θα 
διαθέτει δύο δρόµους για την κύλιση φύλλων και στην εξωτερική του πλευρά θα φέρει ενσωµατωµένη υδατοφραγή αλουµινίου 
ώστε να εµποδίζεται η εισροή ύδατος από τα πρέκια ή τα πλαϊνά µπόγια των συροµένων – επαλλήλων φύλλων. Στην ποδιά του 
οδηγού ανοίγονται επιµήκεις οπές ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των υδάτων. Επίσης ο οδηγός του συροµένου επαλλήλου 
φέρει εσωτερικά ψύκτρα (βουρτσάκι) από προπυλένιο για την βελτίωση της αεροστεγανότητας της κατασκευής ή  ειδικό  λάστιχο 
στεγάνωσης από E.P.D.M.   Επίσης στα  θερµοδιακοπτόµενα τοποθετούνται  πάνω στον οδηγό τάκοι από ενισχυµένη πολυαµίδη 
µε διπλή σειρά από βουρτσάκια.   
Τα συρόµενα ή και επάλληλα φύλλα στα άκρα τους παρουσιάζουν ελαφρά καµπύλωση για 
λόγους ασφαλείας σε κρούση. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί φύλλο µε ενσωµατωµένη χειρολαβή ωοειδούς διατοµής 
(οι βασικές διαστάσεις είναι ίδιες µε τις προαναφερθείσες, λόγω όµως της ενσωµατωµένης χειρολαβής το φάρδος ανέρχεται σε 
71,75mm. Σε κάθε περίπτωση τα φύλλα των συροµένων επαλλήλων φέρουν δύο σειρές ψυκτρών (βουρτσών) περιµετρικά 
έκαστο για λόγους βελτίωσης της υδατοστεγανότητας και αεροστεγανότητας. Τα συρόµενα επάλληλα φύλλα 
συνεργάζονται µε ράουλα διαµέτρου 28mm. 
Ο οδηγός των συροµένων επαλλήλων και η κάσα των σταθερών –ανακλινοµένων φεγγιτών άνωθεν ή κάτωθεν των 
συροµένων συνδέονται απευθείας η µία µε την άλλη χωρίς πρόσθετα προφίλ, οι δε εσωτερικές και εξωτερικές περασιές τους 
είναι κοινές ώστε να εξασφαλίζεται η στατική, 
στεγανωτική και αισθητική αρτιότητα της κατασκευής. Ο οδηγός και η κάσα βιδώνονται απευθείας µεταξύ τους αφού 
προηγουµένως οι αφανείς πατούρες τους έχουν πληρωθεί µε σιλικόνη («πληµµυριστή») ώστε να µην είναι δυνατή η διέλευση 
ύδατος µετά τη σύνδεση των προφίλ. 
Οι ανακλινόµενοι φεγγίτες έχουν στεγάνωση τριών επιπέδων ελαστικών µε δύο λάστιχα στεγάνωσης επί της κάσας και ένα 
λάστιχο επί του φύλλου. Ο συνδυασµός των τριών ελαστικών στεγάνωσης δηµιουργεί θάλαµο αποτόνωσης στον χώρο µεταξύ 
κάσας και φύλλου του ανακλινοµένου ώστε να 
εξασφαλίζεται στεγάνωση του φεγγίτη τουλάχιστον κατηγορίας C(DIN 18055). 
Τα βουρτσάκια αεροστεγανότητας στο κάτω τρέσσο του κινητού φύλλου(ων) πρέπει να είναι στερεωµένα στο φύλλο και όχι 
στην κάσσα. Προβλέπονται οριζόντιες σχισµές κατά µήκος του 
κατωκασιού για, την απορροή των νερών της βροχής, χωρίς να διακόπτεται η τροχιά κύλισης του φύλλου.  
Ράουλα κύλισης µε ρουλεµάν και δυνατότητα ρύθµισης τους, χωρίς την αφαίρεση του φύλλου. Γενικά τοποθέτηση εξαρτήµατος 
που να µη επιτρέπει το ανασήκωµα µε τα χέρια των υαλοστασίων από την έξω ή την εσωτερική πλευρά. ∆υνατότητα εύκολης 
αντικατάστασης βουρτσακιών και λάστιχων αεροστεγανότητας κ.λ.π.. Συστήµατα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά στις 
κακώσεις. 
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Τα βάρη των προφίλ καθορίζονται από τις διαστάσεις των ανοιγµάτων (πόρτες, παράθυρα πολύφυλλα κλπ.) και  την 
λειτουργική µορφή και προκύπτουν µετά από σχετική µελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε διαφοροποιηµένο άνοιγµα. 
Τα ελάχιστα ενδεικτικά βάρη ανά m είναι όπως παρακάτω.   
Τα ελάχιστα βάρη ανά m και αναλόγου λειτουργικής µορφής θα είναι τα παρακάτω  
1.  Οδηγός επάλληλος (άνω και κάτω)  > 1.960  gr/m 
2. Κάσα (παραστάδες)    >  1.750 gr/m 
3. Μπόϊ κλειδαριάς (κινητό)   >  1.170  gr/m 
4. Μεσαίο     >  1.170  gr/m 
5. Τραβέρσα (πάνω και κάτω) για ράουλο >    1.170  gr/m 
6. Αρµοκάλυπτρο    >        320  gr/m 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραπάνω. 
 
               ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΚ 
 
Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι  σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους (Προεδρικά 
∆ιατάγµατα, ΕΛΟΤ, ΤΟ.Τ.Ε.Ε. κλπ) για κάθε κατηγορία και σε περίπτωση µηχανηµάτων ή συσκευών εξωτερικού που δεν 
υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί Ελληνικού Κράτους, αυτή θα γίνει µε τους επίσηµους κανονισµούς της χώρας προέλευσης, 
καθώς και των κανόνων της τέχνης και της εµπειρίας. 
Θα ληφθούν  υπόψη οι σοβαρές καταστροφές που υφίστανται οι εγκαταστάσεις του σχολείου από τους 
µαθητές. 

� Εγκαταστάσεις φωτισµού και ισχυρών ρευµάτων 
� Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων 
� Εγκαταστάσεις θέρµανσης 
� Εγκαταστάσεις ύδρευσης 
� Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 
� Εγκαταστάσεις οµβρίων 
� Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνου 
� Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας 
� Εγκαταστάσεις καυσίµου αερίου 
� Εγκαταστάσεις ανελκυστήρα 
� Εγκαταστάσεις θερµοµόνωσης 
� Eγκαταστάσεις φωτοβολταικών συστηµάτων 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
               Φωτισµός κτιρίου 
Οι εντάσεις φωτισµού στους διαφόρους χώρους θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

• Αίθουσα διδασκαλίας 300 Lux 
• Γραφεία 300 Lux 
• Εργαστήριο 300 Lux 
• Σχεδιαστήρια 500 Lux 
• Βιβλιοθήκη 500 Lux 
• Αίθουσα θεάτρου ή Πολλαπλής Χρήσεως 300 Lux 
• ∆ιάδροµοι 150 Lux 
• Χώροι υγιεινής 150 Lux 
• Λεβητοστάσια – Αποθήκες 150 Lux 
• Κυλικείο 300 Lux 
• Εργαστήριο 500 Lux 

Στις αίθουσες διδασκαλίας θα τοποθετηθούν δύο ρευµατοδότες, στους δε υπόλοιπους χώρους ανάλογα µε τη διαρρύθµιση των 
χώρων. Στην αίθουσα Φυσικής-Χηµείας στον πάγκο του δασκάλου θα τοποθετηθούν επιπλέον: 

• Ρευµατοδότες 6 V.D.C. 
• Ρευµατοδότες 12 V.D.C. 
• Ρευµατοδότες 24 V.D.C. 
• Ρευµατοδότες 220 V.A.C. 

και θα περιέχουν ηλεκτρονόµο προστασίας. 
• Σ ε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας τοποθετείται εξαερισµός µε αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα. 
• Στο κυλικείο προβλέπεται «ταχυθερµοσίφωνας». 
• Ηχητικό σήµα-κουδούνι τοποθετείται στους διαδρόµους, στον αύλειο χώρο. Ο δε χειρισµός του γίνεται από το κυλικείο ή το 

γραφείο του ∆ιευθυντού. 
Φωτισµός αυλείου χώρου 
-Περιφερειακά του κτιρίου για τον φωτισµό του, τοποθετούνται εξωτερικοί προβολείς. 
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-Σε περίπτωση που οι δρόµοι οι οποίοι περικλείουν το σχολείο δεν φωτίζονται επαρκώς προβλέπεται περιφερειακός φωτισµός 
του αυλείου χώρου του σχολείου. Η ενεργοποίηση των φωτιστικών του περιφερειακού φωτισµού γίνεται ή µέσω φωτοκυττάρου ή 
µέσω χρονοδιακόπτη. 
-Σε περίπτωση που στον αύλειο χώρο του σχολείου προβλέπεται γήπεδο µπάσκετ-βόλλεϋ ο φωτισµός του γηπέδου θα είναι 
φωτισµός προπόνησης. Η εγκατάσταση όµως (ηλ. πίνακας, καλώδια, ιστοί) θα προβλεφθεί για φωτισµό για κανονικούς αγώνες. 
ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
Τηλεφωνική εγκατάσταση 
- Σε όλα τα γραφεία (∆/ντη, δασκάλων, συλλόγων κλπ) προβλέπονται πρίζες τηλεφώνου. 
- Στο κυλικείο προβλέπεται τηλεφωνική συσκευή για κερµατοδέκτη. 
Μεγαφωνική εγκατάσταση 
-Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στον αύλειο χώρο καθώς και σε ορισµένα σηµεία του διαδρόµου προβλέπεται µεγαφωνική 
εγκατάσταση. 
-Λήψεις µικροφώνων προβλέπονται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στον αύλειο χώρο και στο γραφείο ∆/ντη. 
Τηλεοπτική εγκατάσταση 
Πρίζα τηλεόρασης προβλέπεται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Επιθυµητές θερµοκρασίες χώρων 

• Αίθουσα διδασκαλίας 20 C 
• Γραφεία 20 C 
• Εργαστήρια 18 C 
• Βιβλιοθήκη 20 C 
• Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 18 C 
• ∆ιάδροµοι 16 C 
• Κυλικείο 18 C 

Λ ό γω καταστροφής που υφίστανται οι εγκαταστάσεις στα σχολεία προβλέπεται το δίκτυο θέρµανσης να είναι εξωτερικό 
δυσωλήνιο, εκτός και αν ο µελετητής προτείνει κάποιο καταλληλότερο σύστηµα. 
Για τον υπολογισµό των θερµαντικών απωλειών του σχολείου, προτείνεται αύξηση του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ(ΚCAL: 
m2 ΗοC) κατά 50%, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολείων. 
Οι χώροι υγιεινής WC δεν θερµαίνονται. 
Υ∆ΡΕΥΣΗ 
Ο συλλέκτης του κρύου νερού θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο. 
Υδραυλικοί υποδοχείς τοποθετούνται στους χώρους υγιεινής, στην αίθουσα Φυσικής-Χηµείας, στα εργαστήρια, στο κυλικείο, 
στο ιατρείο καθώς και σε ορισµένα σηµεία του σχολείου για τον καθαρισµό του.  
Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η παροχή για τις εξωτερικές βρύσες, καθώς και για το αυτόµατο πότισµα του πρασίνου. 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
-Ο αποχετευτικός αγωγός του σχολείου συνδέεται µε το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Σε περίπτωση που δεν έχει 
κατασκευαστεί ή δεν προβλέπεται αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ σε δρόµο του σχολείου, τότε προβλέπεται βόθρος (σηπτικός 
και απορροφητικός) αναλόγων διαστάσεων. 
- Οι λεκάνες των µαθητών και µαθητριών θα είναι ασιατικού τύπου, των δασκάλων ευρωπαϊκού τύπου. 
-Τα ουρητήρια θα είναι όρθιου τύπου. 
ΟΜΒΡΙΑ 
Η απορροή των οµβρίων οριζοντίου δώµατος και στέγης γίνεται µε κατακόρυφους γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ανάλογης 
διαµέτρου προς το φρεάτιο διαστάσεων 25cm x 25cm και από εκεί µε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα στο ρείθρο του πεζοδροµίου 
του κτιρίου για ελεύθερη απορροή ή για συλλογή σε δίκτυο περισυλλογής και αποχέτευσης οµβρίων προς τον κεντρικό αγωγό 
της ΕΥ∆ΑΠ όπου αυτός υπάρχει. 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 
Γ ια την προστασία του σχολείου-κτιρίου από ατµοσφαιρικές ηλεκτρικές εκκενώσεις προβλέπεται αλεξικέραυνο τύπου κλώβου µε 
το οποίο θα πρέπει να συνδεθούν κατά το δυνατόν όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου. Οι αγωγοί προστασίας και καθόδου είναι 
από χάλκινο αγωγό διατοµής 50mm2, ο αγωγός γείωσης 70mm2 και σε ελάχιστο βάθος 60cm, τα δε στηρίγµατα και οι 
σφηκτήρες συνδέσεων χάλκινα ή από κόκκινο ορείχαλκο µε βίδες χάλκινες. 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Τα υλικά που επιλέγονται θα εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή και ασφάλεια, θα είναι οικολογικά και θα διαθέτουν τα 
ανάλογα πιστοποιητικά. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης. 
 

Α. Οι σωλήνες ύδρευσης να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις σχεδιασµού, παραγωγής και εµπορία πλαστικών σωλήνων για 
ύδρευση, αποχέτευση και σχετικών πλαστικών και ορειχάλκινων εξαρτηµάτων κατά ISO 9001 : 2001/ EN ISO 9001 : 2001, µε 
τεχνικά χαρακτηριστικά  DIN 8077-78  - EN 12202 για: 

1 Σωλήνες ΡΝ 20, εξωτερική διάµετρο 16-110mm. 
2 Μούφες σύµφωνα µε DIN 16962 T8, 16-110mm 
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3 Γωνίες 90o  σύµφωνα µε DIN 16962 T6, 16-110mm 
4 Γωνίες 45o  σύµφωνα µε DIN 16962 T6, 16-110mm 
5 Γωνίες 90o  µέσα / έξω, 20, 25, 32mm 
6 Γωνίες 45o  µέσα / έξω , 20, 25, 32, 40mm 
7 Ταυ συστολικά, σύµφωνα µε DIN 16962 T7, 16-110mm 
8 Καµπύλες 90o µε µούφες στις άκρες, 20, 25, 32mm 
9 Συστολές σύµφωνα µε DIN 16692 T9, 20-110 mm 
10 Tάπες σύµφωνα µε DIN 16692 T8, ∆ιάµετρος εξωτερική 16-90mm 
11 Μαστός θηλυκός µεταλλικός, µε µεταλλικό κάλυµµα και πάσο από ερυθρό µπρούντζο, διάµετρος 16-25mm, ½’’- 3/4’’. 
12 Μαστός αρσενικός µεταλλικός, µε µεταλλικό κάλυµµα και πάσο από ερυθρό µπρούντζο, διάµετρος 16-25mm, ½’’-3/4’’. 
13 Μαστός θηλυκός µε ορειχάλκινο πάσο και εξάγωνο παξιµάδι για κόντρα από 1’’ και άνω, µε διάµετρο16-75mm από 1/2’’-2’’. 
14 Μαστός αρσενικός µε ορειχάλκινο πάσο και εξάγωνο παξιµάδι για κόντρα από 1’’ και άνω, µε διάµετρο16-90mm από 1/2’’-3’’. 
15 ∆ιακόπτης και µηχανισµός εντοιχισµού Φ25, ΡΝ20, σφαιρικός (built in ball valve). 
16 Βαλβίδες διακοπής (διακοπτάκια υδραυλικών υποδοχέων) γωνιακά και ίσια ενδεικτικού τύπου CIMPERION. 

 
Β. Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι από PVC των 6 atm ή κατά ΕΛΟΤ βαρέως τύπου µε χαρακτηριστικά DIN 686. 
 
Γ.  Τα είδη υγιεινής προδιαγράφονται µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και υλικά: 

1 Λεκάνες τούρκικες: πορσελάνινες 
2 Λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου: Πισωστόµιες 15 ή 17cm και κατωστόµιες, πορσελάνινες. 
3 Ουρητήρες α) τοίχου, β) γωνιακό γ) ηµιόρθιο, πορσελάνινοι. 
4 ∆ικλίδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου βαρέως τύπου προέλευσης Γερµανίας ενδεικτικού τύπου BENCKISER, µε 

µαλακό ελατήριο. 
5 Νιπτήρες πορσελάνινοι µε διαστάσεις α) 40*25,  β) 50*40, γ) 54*44, δ) 162*48, ε) 42*56 και γωνιακούς. 
6 Μπαταρίες θερµού-ψυχρού (αναµικτήρες): βαρέως τύπου, προέλευσης Γερµανίας ενδεικτικού τύπου ADIA. 
7 Σιφώνια νεροχυτών: α) σπαστό Φ32, β) σταθερό µονό. 
8 Σιφώνια δαπέδου αναλόγως παροχών (το µέγιστο τρεις παροχές): α) απλό, β) γίγας τουλάχιστον δύο λίτρων. 

 
               Υ∆ΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
1. Γενικά όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές και όπου δεν υπάρχουν µε 
τις αντίστοιχες της χώρας προέλευσης του υλικού - µηχανήµατος. 
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ) 
• Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) 
• ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 
• Την Υγειονοµική διάταξη 211/24-02-65 (ΦΕΚ 138 - Τεύχος Β) 
• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  2411/86 

 
 Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.  
Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει µε πλαστικούς σωλήνες ακτινοδικτυωµένου πολυαιθυλενίου, µε βάση τα ακόλουθα :  
Οι σωλήνες θα κόβονται σε κατάλληλα µεγέθη που θα αντιστοιχούν στην διάταξή τους στο έργο και θα τοποθετούνται χωρίς 
παραµορφώσεις ικανές να προκαλέσουν εσωτερικές τάσεις στρέψεως ή κάµψεως του υλικού.  
Οι διαβάσεις των δικτύων επί το πλείστον θα είναι υποδαπέδια,  καθ’ όλο το µήκος τους, και θα οδεύουν εντός σκληρού 
πλαστικού κυµατοειδούς σπιράλ κατάλληλου για την εργασία αυτή. 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται µε τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα 
οικοδοµικά στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγµατα.  
Τα ελεύθερα άκρα των δικτύων, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, θα κλείνονται µε πώµατα για να αποφεύγεται η 
εισχώρηση ξένων υλών. Τα πώµατα θα είναι σταθερά, µε αποκλεισµό της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων µη 
αποτελεσµατικών µέσων .  
Μετά την εγκατάσταση και δοκιµή τους, τα τοποθετηµένα µέσα στο έδαφος τµήµατα των δικτύων θα προστατευθούν µε παχιά 
στρώση κατάλληλης προστατευτικής τσιµεντοκονίας.  

Συνδέσεις 

 Αυτές θα γίνονται µόνο µε τη χρήση των ειδικών ρακόρ συνδέσµων.  
Η περιτύλιξη των σπειρών θα γίνεται µε κανάβι. Σε συνδέσεις ορειχάλκινων εξαρτηµάτων επιτρέπεται, µετά από έγκριση της 
Επίβλεψης, η χρησιµοποίηση της ταινίας TEFLON.  
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Η τοποθέτηση ρακόρ σε σηµεία απρόσιτα απαγορεύεται. Τα σπειρώµατα για σύνδεση µε µηχανήµατα ή συσκευές θα 
ανταποκρίνονται ακριβώς στα υπάρχοντα πάνω στο µηχάνηµα ή την συσκευή.  
Οι λυόµενες συνδέσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται µέσα σε ειδικά στοιχεία ( τοίχους, οροφές κλπ. ) αλλά µόνο σε µέρη 
φανερά και επισκέψιµα.  

∆ιακλαδώσεις 

Αυτές θα γίνονται µε ειδικά ορειχάλκινα τεµάχια βαρέως τύπου.  
∆ιακλαδώσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται µέσα σε ειδικά στοιχεία (τοίχους, οροφές κλπ.) αλλά µόνο σε µέρη φανερά και 
επισκέψιµα.  
Οι διακλαδώσεις πρέπει να κατασκευάζονται µε προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρεµβολή πρόσθετης αντίστασης στη ροή 
και ο σχηµατισµός θυλάκων αέρα, να επιτυγχάνεται δε κανονική εκκένωση του δικτύου.  
 

Στηρίξεις  

Η στήριξη των δικτύων θα γίνει µε έτοιµα τυποποιηµένα στηρίγµατα που επιτρέπουν αξονική κίνηση και αποκλείουν εγκάρσια.  
Στηρίγµατα κατασκευασµένα από αλυσίδες, διάτρητες ράβδους ή σύρµα, απαγορεύονται ρητά.  
Προκειµένου για δέσµη παράλληλων σωλήνων µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοινό στήριγµα µορφής τραπεζίου.  
Όλα τα στηρίγµατα θα φέρουν σύστηµα µεταβολής στάθµης, θα είναι δε πλήρως λυόµενου τύπου και αντικαταστάσιµα χωρίς 
αφαίρεση της φερόµενης σωλήνωσης.  
Η πάκτωση των αναρτήσεων των σωληνώσεων µέσα σε σκυρόδεµα, θα γίνεται είτε κατά την έγχυσή του, είτε εκ των υστέρων , 
µε χρησιµοποίηση εκτονωτικών βυσµάτων εγκεκριµένων από την Επίβλεψη.  
Γενικά οι αναρτήσεις και στηρίξεις των σωληνώσεων πρέπει να καταπονούνται µόνο σε διάτµηση και όχι σε εφελκισµό ή κάµψη, 
πρέπει δε πριν από την τοποθέτησή τους να εγκριθούν εγγράφως από την Επίβλεψη.  
Σε περιπτώσεις που οδεύουν παράλληλα σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων οι αποστάσεις των στηριγµάτων καθορίζονται από 
τον σωλήνα της µικρότερης διαµέτρου.  
Σωληνώσεις που συνδέονται µε µηχανήµατα ή συσκευές δεν θα εδράζονται στα µηχανήµατα αλλά πάνω σε ιδιαίτερα 
στηρίγµατα. 
  
Παραλαβή συστοδιαστολών  

Η παραλαβή των συστολοδιαστολών των δικτύων θα γίνει µε ειδική διαµόρφωση των δικτύων σε διάφορα σηµεία τους, είτε µε 
αξονικά διαστολικά σε περιπτώσεις που λόγω στενότητας χώρου δεν είναι δυνατή η διαµόρφωση των σωλήνων.  

Αγκυρώσεις : Απαγορεύονται οι αγκυρώσεις των σωλήνων  

Συγκολλήσεις : Απαγορεύονται απόλυτα.  

Στεγανότητα  : Αυτή θα είναι πάντοτε ανάλογη προς την πίεση και την θερµοκρασία λειτουργίας του κάθε δικτύου.  

∆ιασταυρώσεις και Γειτνιάσεις : Απαγορεύεται ρητά κάθε διασταύρωση ή γειτνίαση σωλήνωσης νερού χρήσεως µε σωλήνωση 
αποχέτευσης ή υδραυλικού υποδοχέα, κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει µόλυνση του νερού.  

∆ιελεύσεις σωληνώσεων  : Οπουδήποτε µία σωλήνωση διαπερνά δοµικό στοιχείο, όπως π.χ. δάπεδο, οροφή, δοκό, τοίχο κλπ. 
θα προβλεφθούν πριν από την κατασκευή του και ύστερα από έγγραφη έγκριση της Επίβλεψης, τρύπες διέλευσης. Απαγορεύεται 
απολύτως η µεταγενέστερη διάνοιξη οπών ή η διεύρυνση άλλων .Επίσης απαγορεύεται η διέλευση σωλήνων από θεµέλια.  

Κατά την διάρκεια κατασκευής της τοιχοποιίας, σε θέσεις όπου πρόκειται να διέλθουν σωληνώσεις, θα τοποθετούνται στον 
ξυλότυπο τεµάχια σωλήνα χαλύβδινου ή ετερνίτη, διαµέτρου αρκετής ώστε το µεταξύ της σωλήνωσης και της οπής κενό διάστηµα 
να είναι τουλάχιστον 6 mm που θα πληρωθεί µε πλαστικό υλικό {µαστίχα) µη εξαλλοιούµενο στην θερµοκρασία λειτουργίας της 
σωλήνωσης.  

Καθαρισµός και ρύθµιση των δικτύων  : Μετά την αποπεράτωση του έργου όλα τα τµήµατα του δικτύου θα καθαριστούν µε 
επιµέλεια. Οι σωλήνες, οι βαλβίδες και τα εξαρτήµατα θα απαλλαγούν από τυχόν λίπη, υπολείµµατα µετάλλου και λάσπες που 
µπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά την κατασκευή και τις δοκιµές.  

Ο καθαρισµός θα γίνει µε την κυκλοφορία µέσω αντλίας στα δίκτυα διαλύµατος ειδικού για τις εν λόγω σωλήνες επί 24 ώρες και 
κατόπιν εκκένωση των δικτύων και έκπλυσή τους µε άφθονο καθαρό νερό, µέχρι ικανοποίηση της Επίβλεψης.  
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Μετά τον καθαρισµό τα δίκτυα θα ρυθµιστούν στις προβλεπόµενες από τη Μελέτη συνθήκες ροής µέσω των ρυθµιστικών 
οργάνων (βαλβίδες, αυτοµατισµοί κλπ. ).  

1.1.2  ∆οκιµές  

Όλα τα δίκτυα µετά την αποπεράτωσή τους και πριν από την σύνδεσή τους µε συσκευές ή µηχανήµατα θα ταπωθούν και θα 
υποβληθούν σε δοκιµασία υδροστατικής πίεσης κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης και µε δαπάνες του Αναδόχου.  

Εφ' όσον µέρος της σωλήνωσης πρόκειται να επιχωθεί ή γενικά να είναι αφανής, τότε η δοκιµασία του θα γίνει πριν από την 
επίχωση χωριστά.  
Οι δοκιµές του δικτύου σωληνώσεων έχουν σκοπό την διαπίστωση της στεγανότητας των σωληνώσεων του κρύου και του 
ζεστού νερού. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN 1928. 
 Έτσι µετά την αποπεράτωση του δικτύου σωληνώσεων και πριν το κλείσιµο των σωληνώσεων, το δίκτυο τίθεται υπό 
υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας, αλλά όχι µικρότερη από 10 atm µετρούµενη στο 
χαµηλότερο σηµείο, επί έξι (6) συνεχείς ώρες. 
 Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων, δοκιµάζεται και πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης, σε 
υδραυλική πίεση έξι (6) atm, στο χαµηλότερο σηµείο, επί έξι (6) συνεχείς ώρες. 
 Αν στο χρονικό διάστηµα των δοκιµών αυτών παρουσιασθεί πτώση πίεσης, θα βρεθούν και θα αποκατασταθούν όλα τα 
πιθανά σηµεία διαρροών και η δοκιµή θα ξαναγίνει µέχρι να διαπιστωθεί πλήρη στεγανότητα του δικτύου. 
 Στις σωληνώσεις απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή και αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε τµήµα σωλήνα, θα 
αντικαθίσταται ολόκληρος ο σωλήνας αµέσως. 
 Μετά την συµπλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, όλα τα τµήµατα του δικτύου θα καθαρισθούν πλήρως από κάθε 
ακαθαρσία και τυχόν  υπολείµµατα από δοκιµές. 
 
1.1.3. Όργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας ∆ικτύων Σωληνώσεων 
1. Όργανα διακοπής  
Η ονοµαστική πίεση όλων των βαλβίδων θα είναι 10 Bar.  
Όλες οι βαλβίδες θα είναι τύπου σφαίρας (ball valves) µε στρεφόµενο στέλεχος, κατά DIN 3844-ND 16, κοχλιωτές, ορειχάλκινες, 
µε έδρα από TEFLON κατάλληλες για θερµό νερό και πίεση λειτουργίας 10 At.  
2. ∆ιακόπτες αποµόνωσης υδραυλικών υποδοχέων  
Όπου χρειασθεί διακόπτης αυτός θα είναι σφαιρικός, για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤ.  
3. Κρουνός υδροληψίας  
Θα είναι σφαιρικού τύπου θα έχει ονοµαστική διάµετρο 1/2" και το ράµφος του θα φέρει εξωτερικά στόµιο µε σπείρωµα για την 
προσαρµογή ρακόρ σε ελαστικό σωλήνα. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο.  
 
Προστασία  Υλικών  
 
 Εξαρτήµατα µε στιλπνή επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε επιχρωµιωµένα θα περιτυλίσσονται µε αυτοκόλλητη 
χαρτοταινία που θα παραµένει επάνω τους µέχρι περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε 
λειτουργία. 
 Εξαρτήµατα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε άλλα υλικά (π.χ. επιχρίσµατα, κονίες, κλπ.) 
θα επαλείφονται µε φυσικό ή συνθετικό κερί το οποίο θα αποµακρύνεται µόνο λίγο πριν την παράδοση, σε λειτουργία. 
 
1.2.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
1.2.1.  Γενικά 
 Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές:  
-Το από 23-3-36 διάταγµα του Υπουργείου Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 270/13-5-1936Α) και η 61800/20-11-37 ερµηνευτική εγκύκλιος του 
ιδίου Υπουργείου. 
-Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ειβ/221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ¨Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων¨. 
 -ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις. 
-Τους κανονισµούς του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
-Τους κανονισµούς του Γερµανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DIN). 
 Όλο το δίκτυο αποχέτευσης και αερισµού θα αποτελείται από σωλήνες PVC, 6 atm. 
 Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης θα έχει 2% κλίση. 
 Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά. 
 
1.2.2.  ∆ίκτυο Σωληνώσεων 
 
 α.  Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 atm 
 Θα είναι από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 6 atm στους 20C, κατά DIN 8061/8062 µε διαµέτρους και ελάχιστα πάχη 
τοιχωµάτων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  
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Εξωτερική 
∆ιάµετρος 
mm 

Πάχος 
Τοιχώµατος 
mm 
 

40 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
140 
160 
 

1,8 
1,8 
1,9 
2,2 
2,7 
3,2 
3,7 
4,1 
4,7 
 

 
Όλοι οι σωλήνες ανεξάρτητα διατοµής θα έχουν ¨κεφαλή¨ σύνδεσης. Στους σωλήνες (όπως και στα ειδικά τεµάχια) θα είναι 
τυπωµένα, το όνοµα κατασκευαστή, οι διαστάσεις, κανονισµοί παραγωγής, τύπος (6 atm). 
 
 β.  Ειδικά Τεµάχια Σωλήνων PVC 
 Όλα τα ειδικά τεµάχια όπως καµπύλες, Ψ, ηµιταύ, ταυ καθαρισµού, τεµάχια αλλαγής διατοµής σωλήνα κλπ. Θα είναι από PVC 
της ιδίας ποιότητας και στο ίδιο πάχος µε τους αντίστοιχους σωλήνες. Όλα τα τεµάχια θα έχουν ¨κεφαλή¨ στις εισόδους τους για 
την σύνδεσή τους µε τους σωλήνες. Όλα τα ειδικά τεµάχια θα είναι σειράς παραγωγής. 
 
1.2.3.   Λοιπά εξαρτήµατα 
 
Υλικά Συνδέσεων        
 
 Η κόλα που θα χρησιµοποιηθεί για τις συνδέσεις των σωλήνων PVC και των ειδικών τεµαχίων PVC θα είναι κατάλληλη για τις 
συγκεκριµένες σωληνώσεις, θα έχει την ανάλογη ρευστότητα και δεν θα περιέχει αδιάλυτα σωµατίδια ή άλλες προσµίξεις που θα 
επηρεάζουν την µηχανική αντοχή της συγκόλλησης ή της χηµικής αντίστασής της. Η κόλα δεν θα παρουσιάζει στρωµατώσεις µε 
διαλύτες µε ανάδευση. Είναι επιτρεπτή η προσθήκη αδρανών πληρωτικών, εφ’ όσον η κόλα πληροί την παρούσα προδιαγραφή. 
 Ο επί µέρους διαλύτης δεν προδιαγράφεται διότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι διαλύτες PVC. Συστήµατα 
διαλυτών από ψήγµατα τετραυδροφουράνης και κυκλοεξανόνης έχουν κριθεί ικανοποιητικά για την παραγωγή κόλας αποδεκτής 
από την παρούσα προδιαγραφή. Γενικά, οι κόλες θα έχουν:  

1 Περιεκτικότητα ρητίνης PVC κατ’ ελάχιστον 10%. 
2 Η κόλα θα έχει την δυνατότητα να διαλύσει 3% κατά βάρος επί πλέον µίγµα συγκόλλησης, σε µορφή σκόνης ή πεταλίδων, σε 

θερµοκρασία 23  1 C χωρίς εµφανή δείγµατα κρυστάλλωσης. 
3 Ο βαθµός πηκτικότητας σε θερµοκρασία δωµατίου θα είναι κατ’ ελάχιστο 90 mmpasc/sec. 
4 Η αντοχή πλευρικής µετατόπισης µετά πάροδο 2 ωρών από την συγκόλληση θα είναι 17,5 atm, µετά πάροδο 16 ωρών θα είναι 

35 atm και µετά πάροδο 72 ωρών θα είναι 63 atm. 
5 Αντοχή υδροστατικής πίεσης µετά πάροδο 2 ωρών θα είναι 28 atm. 

 
4 Εργασίες και Τρόπος Κατασκευής 

 
 Το τµήµα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης 
αποχέτευσης, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των 
διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. Στο δίκτυο θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες όπως 
αναφέρεται στην παρούσα. 
 
 α.  ∆ίκτυο Σωληνώσεων 
  (1).  Γενικά  
 Γενικά όλες οι εργασίες της εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 
¨Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Αποχετεύσεις¨ ΤΟΤΕΕ 2412/86. Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και 
συνδέσεις των σωληνώσεων του δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων µεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
  (2).   Συνδέσεις Πλαστικών Σωλήνων 
 Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. Θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια ιδίας κατασκευής µε τους 
σωλήνες. 
 Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε σφήνωση του ευθέως άκρου του ενός µέσα στην 
κεφαλή του άλλου, αφού προηγούµενα γίνει επάλειψη του εσωτερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη κόλα όπως 
αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
 
  (3).   Κλίσεις Σωληνώσεων 
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 Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονοµαστική διάµετρο σωλήνα (Ο.∆.) είναι οι εξής: 
 

Ο.∆. 
µέχρι 
Ο.∆. 
µέχρι 
Ο.∆. 
από 

Φ 100 mm κλίση 
Φ 150 mm κλίση 
Φ 150 mm και άνω 
κλίση 

1:50 
1:66,7 
1:Ο.∆./
2 

   
         (4).  Κατασκευή του ∆ικτύου 
 Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται µε στηρίγµατα διαιρούµενου τύπου ανά 1,20 m ενώ στις αλλαγές 
διευθύνσεων θα στηρίζονται σε σηµεία που απέχουν το πολύ 0,30 m από το εξάρτηµα αλλαγής διεύθυνσης. 
 Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να φράσσονται µε προσωρινά 
κατάλληλα βύσµατα έτσι ώστε να παρεµποδίζεται απολύτως η είσοδος ξένων σωµάτων µέσα στους σωλήνες. 
 Η τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων µέσα στο έδαφος θα γίνει σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 
7.2.2.1 της ΤΟΤΕΕ 2412/86.  
   
 (5).   Τάπες Καθαρισµού  
 Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζόντιων τµηµάτων του δικτύου, σε αλλαγές διεύθυνσης καθώς και σε ευθείες 
οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 µέτρα µήκους θα τοποθετούνται στόµια καθαρισµού είτε σε νεκρή προέκταση του 
σωλήνα της αρχής του ευθέως τµήµατος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρισµού που κατασκευάζεται µε ηµιταύ και στην 
οποία τοποθετείται το στόµιο καθαρισµού. Οι διακλαδώσεις καθαρισµού θα κατασκευάζονται µε τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε 
στην κανονική λειτουργία του δικτύου να µην συγκρατούν λύµατα, η δε γωνία τους µε το δίκτυο θα είναι 135 (χρησιµοποίηση 
ειδικού ηµιταύ και ανοικτής καµπύλης). Οι τάπες καθαρισµού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισµό και διατεταγµένες 
κατά τέτοιο τρόπο σε σχέση µε τα δοµικά στοιχεία, µε τις σωληνώσεις και τον µόνιµο εξοπλισµό ούτως ώστε να είναι δυνατός ο 
καθαρισµός αν απαιτηθεί. 
 Οι τάπες καθαρισµού θα είναι πλαστικές βιδωτές σε ειδικό εξάρτηµα που συγκολλάται στον πλαστικό σωλήνα ή στην 
διακλάδωση, καθαρισµού, και θα είναι της αυτής διαµέτρου µε τον σωλήνα. Σε περίπτωση που οι τάπες καθαρισµού βρίσκονται  
στην επιφάνεια υπερκείµενων του δικτύου δαπέδων, θα είναι ορειχάλκινες βιδωτές µε ορειχάλκινη στεφάνη που συγκολλάται στη 
προέκταση του πλαστικού αγωγού ή στην διακλάδωση καθαρισµού, και φινιρισµένες µε χρωµιωµένα ή νικελωµένα καπάκια. 
 
  (6).   Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης 
 Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στα σηµεία συλλογής πολλών γραµµών και 
αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραµµα οριζόντια τµήµατα, σε αποστάσεις µεταξύ τους όχι περισσότερο 
των 15 m έξω από το κτίριο. 
 Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε γκρό - µπεττόν  αναλογίας 200 Kg τσιµέντου ανά m3 σε πάχος 10 cm επί του 
οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµατωµένη µέσα στο γκρο - µπετόν σωλήνα PVC ιδίας διαµέτρου µε αυτήν του 
διερχόµενου σωλήνα, ίσιου ή καµπύλου, ο οποίος θα προσαρµόζεται στεγανά στους κύριους αγωγούς αποχέτευσης που 
συµβάλλουν στον πυθµένα του φρεατίου. 
 Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα τοποθετούνται υψηλότερα από τον αύλακα του 
κύριου αγωγού. 
 Τα τοιχώµατα των φρεατίων ανάλογα µε το βάθος τους, θα κατασκευασθούν: 
  α.  Από δροµική πλινθοδοµή, µε πλήρες πλίνθους και τσιµεντοκονία 400 Kg/m3 µε άµµο θάλασσας για βάθη έως 
0,75 m. 
  β.   Από µπατική πλινθοδοµή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75  1,00 m. 
  γ.   Από οπλισµένο σκυρόδεµα για µεγαλύτερα βάθη. 
 Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία πατητή 600 Kg/m3 µε άµµο θάλασσας, πάχους 2 
cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε λείανση της επιφάνειας µε µυστρί. 
 Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά. 
 
 

∆ιαστάσει
ς 
 

Βάθος 

30 * 30 cm 
30 * 40 cm 
40 * 50 cm 
50 * 60 cm 
60 * 70 cm 
70 * 80 cm 
90 * 100 
cm 

έως 50 cm 
έως 50 cm 
50 έως 75 
cm 
75 έως 100 
cm 
100 έως 150 
cm  
100 έως 
150cm 
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άνω των 
150 cm 
 

 
 Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων ανάλογων µε την διατοµή τους ή σύµφωνα µε τις 
εντολές της επίβλεψης.  
 Για φρεάτια διατοµής 60 * 70 cm και µέχρι 90 * 100 cm, η οροφή καλύπτεται µε οπλισµένο σκυρόδεµα, όπου διαµορφώνεται  
άνοιγµα 50 * 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυµµα. 
 
 β.   Έλεγχοι και ∆οκιµές  
 Η δοκιµή στεγανότητας και απρόσκοπτης και οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποχέτευσης γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις ¨περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων¨ που αναφέρονται στην µε αρ. 61800 του 1973 εγκύκλιο του Υπ. 
Συγκοινωνιών. 
 Στο δίκτυο αποχέτευσης θα γίνουν δύο δοκιµές. Η µία θα γίνει µε νερό υπό πίεση και η άλλη µε αέρα, αφού πρώτα 
τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς. 
 Κατά την δοκιµή µε νερό κλείνονται όλα τα ανοίγµατα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην ανωτάτη στάθµη. Στη συνέχεια γεµίζει 
όλο το σύστηµα µε νερό µέχρι να υπερχειλίσει από την απόληξη του δικτύου στην ανώτατη στάθµη. Η δοκιµή θεωρείται 
επιτυχηµένη όταν κάθε τµήµα της εγκατάστασης δοκιµάζεται σε πίεση νερού όχι µικρότερη των 3 m ΣΥ η οποία θα διατηρείται 
σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού. 
 Η τελική δοκιµή γίνεται µε αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται από οποιοδήποτε κατάλληλο 
σηµείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 mm ΣΥ. Αν δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το 
δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και η δοκιµή πετυχηµένη. 
 Αν κατά την διάρκεια των δοκιµών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωµαλία, ο εργολάβος οφείλει αµέσως να την αποκαταστήσει 
µε δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε τµήµα σωλήνα θα αντικαθίσταται αµέσως ολόκληρος ο 
σωλήνας. 
 Οι παραπάνω δοκιµές µπορούν να γίνουν τµηµατικά και µε την παρακάτω σειρά:  
  - ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο. 
  - ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο καθώς και του δικτύου σωληνώσεων µέχρι ύψους 3 
µέτρων από το υψηλότερο σηµείο του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο. 
  - Τελική δοκιµή ολόκληρου του συστήµατος. 
 ∆εν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισµοί σωληνώσεων ή µε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των σωλήνων πριν γίνουν οι 
παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο του έργου. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 
1.3.1. Γενικά 

 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του Κράτους, τους όρους της ∆ΕΗ, 
τα σχέδια τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Οι κανονισµοί που θα ακολουθούνται απαραίτητα κατά την κατασκευή είναι Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων όπως αυτοί αναφέρονται στο πρότυπο  ΕΛΟΤ HD384. 
Τυποποίηση VDE, DΙΝ, BS ΕΛΟΤ κλπ. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ των παραπάνω θα ακολουθούνται οι αυστηρότερες διατάξεις. 
 
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν µε βάση την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της µελέτης, τις παραπάνω προδιαγραφές και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 
 
1.3.2. Αγωγοί και σωλήνες 
 
Από τον γενικό πίνακα του κτιρίου θα τροφοδοτούνται όλες οι συσκευές, ο φωτισµός κλπ. όπως φαίνεται στα σχετικά 
σχεδιαγράµµατα.  
 
Όλοι οι αγωγοί µονόκλωνοι ή πολύκλωνοι θα είναι σύµφωνα µε την τυποποίηση κατά ΕΛΟΤ  
Σωλήνες πλαστικοί, εγκεκριµένοι από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 
1.3.3. Ηλεκτρικές γραµµές µε καλώδια ΝΥΜ, AO5W-U ή ΝΥΥ, J1W-R 
 
Λόγω τις φύσης του έργου οι ηλεκτρικές γραµµές που θα κατασκευαστούν θα είναι µε καλώδια  ΝΥΜ AO5W-U ή ΝΥΥ J1W-R, θα 
ακολουθήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές. 
Οι σωλήνες των ηλεκτρικών γραµµών θα είναι εν γένει πλαστικοί, σπιράλ ειδικοί για υποδαπέδια τοποθέτηση και διέλευση 
ηλεκτροφόρων αγωγών.  
Όπου κρίνεται αναγκαίο ο αγωγός να διέρχεται εντός µεταλλικού σωλήνα, αυτός θα είναι σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 
αντίστοιχης διατοµής.  
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Όλες οι οδεύσεις των αγωγών θα γίνουν υποδαπέδια και οι αναµονές των παροχών θα καταλήγουν σε κυτία ανοξείδωτα 
στεγανά. Τα ίδια κυτία θα χρησιµοποιηθούν και για την διακλάδωση των αγωγών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
Η διάνοιξη αυλακών στο δάπεδο κλπ. που απαιτούνται για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
η φθορά και η επισκευή που θα χρειαστεί να περιοριστούν στο ελάχιστο. 
  
Οι αγωγοί διατοµής µέχρι και 4 mm2 θα είναι µονόκλωνοι και από 6 mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι, θα φέρουν καθ' όλο το 
µήκος τους τα χαρακτηριστικά χρώµατα των φάσεων ουδετέρου και γειώσεως, χωρίς να γίνεται εναλλαγή χρωµάτων (Φάσεις R 
µαύρο S κόκκινο T καφέ - Ουδέτερος Μρ γκρι - Γείωση L κίτρινο). 
0ι συνδέσεις και καλωδιώσεις των αγωγών στα αντίστοιχα κουτιά θα γίνεται µέσω ειδικών συνδετήρων "καπς" κατόπιν 
συστροφής των άκρων των αγωγών. 
Οι διακλαδώσεις καλωδίων AO5W-U ή J1W-R θα γίνονται µέσα στα κυτία καλωδίων µε στυπιοθλίπτες. 
 
 
1.3.4.  Ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας, Α.Π (γενικός πίνακας), θα είναι πλαστικός στεγανός και διαστάσεων να δεχθεί τα απαραίτητα όργανα µε 
άνεση.  
Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη εγκατάσταση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα σχέδια. 
Ο πίνακας αυτός θα αποτελείται: 
α. Από πλαίσιο από πλαστικό υλικό κατάλληλο για την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων. 
β. Από µεταλλικές ράγες από λαµαρίνα ψυχρής εξελάσεως για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα, µε τη χρήση φορέων 
σχήµατος διπλού Π. 
γ. Από εµπρόσθια θύρα αποτελείται από άθραυστο διαφανές υλικό  
 
Στην άνω και κάτω πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένες χαρακώσεις για τις οπές διέλευσης των 
σωληνώσεων, ώστε να µπορούν να ανοιχθούν µε ένα απλό χτύπηµα. Οι τρύπες αυτές θα είναι, όσον αφορά τον αριθµό, τόσες, 
όσες χρειάζονται για κάθε πίνακα αφού ληφθούν υπ' όψη τα καλώδια προσαγωγής, οι εφεδρικές γραµµές και οι αγωγοί 
γειώσεως. Όπου είναι απαραίτητο, οι τρύπες µπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες από µία σειρές. 
Μέσα στον πίνακα, στο πάνω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες ("κλέµµες") από κεραµικό 
υλικό στους οποίους θα έχουν οδηγηθεί οι ουδέτεροι και οι γειώσεις για κάθε γραµµή που αναχωρεί ή φθάνει στον πίνακα, σε 
τρόπο ώστε κάθε γραµµή που µπαίνει ή βγαίνει από τον πίνακα να συνοδεύεται µε όλους τους αγωγούς της µόνο σε κλέµµες και 
µάλιστα συνεχόµενα. 
 
Ο πίνακας θα είναι συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα έχει άνεση χώρου για τη σύνδεση των 
κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση του πίνακα. Γι αυτό πρέπει να τηρηθούν οι 
παρακάτω γενικές αρχές: 
α. Τα στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα.  
β. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι τοποθετηµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συµµετρικές ως προς τον κατακόρυφο άξονα του 
πίνακα. 
 
Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνικής και αισθητικής απόψεως, δηλαδή τα καλώδια θα 
ακολουθούν, οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι δε στα άκρα τους καλώς προσαρµοσµένα και 
σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και ροδέλες, και δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις. 
 
Θα τηρηθεί ένα σύστηµα όσον αφορά τη σήµανση των φάσεων. Έτσι η ίδια φάση θα σηµαίνεται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα και 
επί πλέον στις τριφασικές διανοµές κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά η S 
στο µέσον η T δεξιά), όσον αφορά στις ασφάλειες και τις κλέµµες. 
 
 Ο πίνακας θα φέρει ρελαί διαρροής.  
 Ο πίνακας θα τοποθετηθεί πλησίον της θύρας εισόδου. 
 
1.3.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρακάτω κανονισµών: 
- Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ HD 384 
-Οδηγιών και απαιτήσεων της ∆ΕΗ. 
-Ευρωπαϊκών και Γερµανικών Κανονισµών VDE καθώς και Αµερικάνικων Κανονισµών "ΝΑΤΙΟΝΑΙ ELEKTRIC CODE" για τα 
θέµατα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 
-∆ιεθνών τυποποιήσεων και προτυποποιήσεων DΙΝ, ICΙ, ΝΕΜΑ, κλπ. 
 
1.3.6. ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
 
Γενικά οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου SCHUKO 16 Α.  
Οι προβλεπόµενοι ρευµατοδότες στους χώρους του έργου θα είναι SCHUKO 16 Α στεγανοί.   
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Όλοι θα τροφοδοτηθούν µε αγωγούς διατοµής 2,5 mm2  . 
 
Επειδή ο χώρος στο µέλλον µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως έκθεση, θα τοποθετηθούν ενδοδαπέδιες κεφαλές στεγανές (ΙΡ 66) 
µε ενσωµατωµένο  ρευµατοδότη σούκο  µε κάλυµµα αποσπούµενο, για την λήψη παροχής των διάφορων φωτιστικών.  Το 
κάλυµµα θα στεγανοποιεί πλήρως και θα φέρει µε κοχλία αλεν για να ανοίξει.  
 
1.3.7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
 
Όπως φαίνεται από τα σχετικά σχεδιαγράµµατα σε µία στοά θα κατασκευασθεί κλίµακα. Για την προσπέλαση του χώρου στα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, προτείνεται να τοποθετηθεί ανελκυστήρας σκάλας – πλατφόρµα. Ο ανελκυστήρας θα εξασφαλίζει την 
άριστη µετακίνηση των ατόµων, µε την χρήση ενός διακόπτη. Ο ανελκυστήρας θα φέρει πλατφόρµα για να δεχθεί το τροχήλατο 
κάθισµα, χειρολαβή και ανακληνόµενη προστατευτική µπάρα, θα δέχεται φορτίο έως 150 Kg. Το σύστηµα κίνησης θα είναι µε 
γρανάζια και θα φέρει συρµατόσχοινο ασφαλείας. Ο κινητήρας θα είναι χαµηλής ισχύς περίπου 0,50 Kw και θα είναι 
προσαρµοσµένος στην πλατφόρµα. Η τροφοδοσία για τον κινητήριο µηχανισµό από τον κεντρικό πίνακα θα γίνει και αυτή 
υποδαπέδια µε αγωγό τύπου  J1W-U εντός σωλήνα σπιράλ από σκληρό πλαστικό. 
Ο µηχανισµός θα στηριχθεί στη δεξιά πλευρά της κλίµακας. 
 
1.3.8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
Αντικείµενο του τµήµατος αυτού είναι η προδιαγραφή των πάσης φύσεως υλικών, της εγκατάστασης φωτισµού και κίνησης, ήτοι 
των συρµατώσεων, καλωδιώσεων ρευµατοδοτών, διακοπτών κάθε είδους, φωτιστικών σωµάτων, πινάκων φωτισµού και κίνησης 
κλπ. Η εγκατάσταση φωτισµού και κίνησης περιλαµβάνει κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων τάσης 
λειτουργίας µέχρι 1000 V. 
Όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς, όπως ισχύουν µετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και 
συµπληρώσεις τους: 
-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις ηια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις”  
-Ισχύοντες κανονισµοί και όροι της ∆ΕΗ  
-Ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις  
-Κανονισµοί Πυροπροστασίας των Κτιρίων Π.∆ 71/ΦΕΚ 32Α/17-02-88.  
-Eλληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) - VDE/DIN Standards  
-Ισχύοντες Κανονισµοί χωρών ΕΟΚ και ΗΠΑ για όργανα και υλικά προερχόµενα από χώρες του εξωτερικού. 
 -Σειρά ISO 9000 για διακοπτικό υλικό Χαµηλής και Μέσης Τάσης. 
-Πληροφορίες ή και δείγµατα για κάθε άλλο υλικό που θα ζητήσει η Επίβλεψη προκειµένου να διαπιστωθεί πριν από την έναρξη 
των εργασιών αν τα υλικά πληρούν τι( απαιτήσεις ποιότητας των προδιαγραφών. 
 
1.3.8.1.  Υλικά και Όργανα 
 
α. Ρευµατοδότες 
 
Ρευµατοδότες Σούκο µη στεγανοί  
Μη στεγανοί ρευµατοδότες 16 Α/250 ν, ισχυρής κατασκευής, διµερείς µε βάση από πορσελάνη δυο ακροδεκτών µε πλευρικές 
επαφές γειώσεως (σούκο) µε τετράγωνο κάλυµµα χρώµατος λευκού ή της εκλογής της Επίβλεψης. 
 
Ρευµατοδότες Σούκο στεγανοί  
Στεγανοί ρευµατοδότες 16 Α/250 V, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, διµερείς, µε βάση από 
πορσελάνη, δυο ακροδεκτών µε πλευρικές γειώσεις (σούκο στεγανός) µε κάλυµµα προστασίας των ακροδεκτών 
 
β. Φωτιστικά σώµατα  
Στις επόµενες παραγράφους δίδονται οι γενικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλα τα φωτιστικά σώµατα, δηλ τα γενικά 
κατασκευαστικά τους στοιχεία οι λαµπτήρες, τα όργανα και τα λοιπά εξαρτήµατα. 
  Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση δείγµατα για κάθε τύπο φωτιστικού σώµατος που προβλέπεται να 
εγκατασταθεί. 
Τα δείγµατα θα συνοδεύονται µε πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των Φωτιστικών σωµάτων, διαστάσεις, τρόπο ανάρτησης 
φωτοµετρικά στοιχεία συντελεστή απόδοσης καµπύλες φωτεινής ροής και γενικά όλο το απαιτούµενο πληροφοριακό υλικό. 
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι προϊόντα γνωστού κατασκευαστικού οίκου που ασχολείται συστηµατικά µε την κατασκευή 
φωτιστικών σωµάτων και θα τυγχάνει υψηλής εκτίµησης για την ποιότητα των σωµάτων και θα µπορεί αυτό να το πιστοποιεί και 
θα µπορεί να µετρά την φωτεινή απόδοση των φωτιστικών σωµάτων.  
Τα προβλεπόµενα να εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα θα είναι πλήρη συρµατωµένα και δοκιµασµένα στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους και θα περιλαµβάνουν τους λαµπτήρες, τις λυχνιολαβές, τις τυχόν απαιτούµενες διατάξεις έναυσης και 
διόρθωσης συντελεστή ισχύος, τους ακροδέκτες σύνδεσης µε τις προσερχόµενες και απερχόµενες γραµµές, τις διατάξεις 
στερέωσης και ανάρτησης και κάθε εξάρτηµα απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους. 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων θα έχουν υποστεί κατεργασία έναντι οξείδωσης ήτοι, απορρύπανση, αποβολή 
σκουριάς, φωσφάτωση ή και επίστρωση ειδικού υποστρώµατος βαφής ανθεκτικής στην υγρασία µεγάλης ικανότητας 
πρόσφυσης και ισχυρών αντισκωρικών ιδιοτήτων. Η τελική επίστρωση βαφής θα γίνει σε κλίβανο υψηλής θερµοκρασίας. Οι 
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επιφάνειες ανάκλασης των Φωτιστικών σωµάτων θα είναι λευκές µε συντελεστή ανάκλασης 80% τουλάχιστον. Οι υπόλοιπες 
επιφάνειες θα είναι χρώµατος της εκλογής της Επίβλεψης. 
Όλα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα γειωθούν. οι εσωτερικές συρµατώσεις θα είναι κατάλληλες για υψηλές θερµοκρασίες. Η 
συρµάτωση διαδοχικών φωτιστικών σωµάτων θα είναι εσωτερική. 
 
γ. Έλεγχοι και δοκιµές  
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές µε την παρουσία της 
Επίβλεψης. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές θα γίνουν µε όργανα του Αναδόχου και θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Αν κατά τις δοκιµές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, µειονεκτήµατα, ελαττώµατα και γενικά κακή ποιότητα των υλικών, 
µηχανηµάτων, διατάξεων ή συστηµάτων ή ακόµα και ολοκλήρων τµηµάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει 
αµέσως τις απαιτούµενες επισκευές, συµπληρώσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθµίσεις και να επαναλάβει τις δοκιµές 
µέχρι τα αποτελέσµατα να κριθούν ικανοποιητικά. 
Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών προκληθούν ζηµιές, βλάβες, φθορές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και 
στα υλικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει τις ζηµιές αυτές µε δικές του δαπάνες. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιµές και τους ελέγχους µε την παρουσία των εκπροσώπων 
της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν. 
Εκτός από τους ελέγχους και τις δοκιµές που αναφέρονται πιο κάτω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και 
οποιαδήποτε άλλη δοκιµή ή έλεγχο που κρίνεται από την Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης. 
 
∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη  
Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης έναντι της γης κάθε τµήµατος της 
εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται µετά την τελευταία αντίσταση. 
Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή 500000 ΩΜ για συνεχή τάση 
πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10 mm2. Για αγωγούς µε διατοµή µεγαλύτερη των 10 mm2 γίνεται δεκτό ότι η 
µόνωση µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε την διάµετρο των αγωγών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές ρεύµα 
τάσης δοκιµής 220 V - 500 V για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην 
ελεγχόµενη γραµµή. 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι µόνιµες 
συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 
 
∆οκιµή αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών  
Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε τις οριζόµενες στην παραπάνω 
δοκιµή αντιστάσεων µόνωσης προς την γη. 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι λαµπτήρες και όλες οι λοιπές 
συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες.  
∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες ηλεκτρικές συσκευές της 
εγκατάστασης. 
 
Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων  
Οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις ηια Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις”. 
Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες µετά την τελευταία βοοχόπτωση. 
∆οκιµή λειτουργίας της εγκατάστασης  
Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η 
συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
Έλεγχοι και ∆οκιµές Φωτιστικών Σωµάτων  
Θα ελεγχθούν οι θέσεις, οι αναρτήσεις και η καλαίσθητη εµφάνιση , της εγκατάστασης και σύνδεσης, µε τα δίκτυα τροφοδοσίας 
τους, όλων των φωτιστικών σωµάτων. 
Επίσης θα γίνουν επί τόπου του έργου αντιπροσωπευτικές µετρήσεις του συνφ των διαφόρων τύπων των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Έλεγχοι και ∆οκιµές Πίνακα  
Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν ο πίνακας τεθεί υπό τάση, θα ελεγχθεί η σωστή συνδεσµολογία 
αυτού η ηλεκτρική συνέχεια του και η ύπαρξη γείωσης. Στην συνέχεια ο πίνακας τίθεται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική του 
λειτουργία και διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιµές, που αναφέρονται παραπάνω. 
 
Καλωδιώσεις  
Όλοι οι αγωγοί, οι οποίοι επί το πλείστον θα είναι τύπου ΑΟ5W-U (ΝΥΜ) και J1W-R (ΝΥΥ), θα οδεύουν εντός σπιράλ από 
σκληρό πλαστικό ενδοδαπέδια.  
Το τµήµα τις καλωδίωσης που θα οδεύει επί του µεταλλικού σκελετού όπως προαναφέρθηκε θα οδεύει εντός ευθύγραµµου 
πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC 
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1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
1.4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  
 
 
1.4.1.1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς, όπως ισχύουν σήµερα  µετά τις 
τελευταίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τους. 
-Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
-Νέος κανονισµός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών ΦΕΚ Β 767/31-12-92. 
-Κανονισµός τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08-04-71. 
Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα εκτελεσθεί ώστε να είναι σε απόλυτη κανονισµούς του ΟΤΕ που ισχύουν. 
 
1.4.1.2. Καλωδιώσεις, Σωληνώσεις Πρίζες  
 
Τα καλώδια θα είναι συνεχή και οι ενώσεις αγωγών θα γίνονται µόνο στα κουτιά οργάνων διακοπής της πρίζας τηλεφώνου. 
Απαγορεύεται η όδευση καλωδίων σε κοινό σωλήνα µε καλώδια ισχυρών ρευµάτων. Η πρίζα τηλεφώνου θα εγκατασταθεί στο 
έπιπλο της θέσης εργασίας.  
Το καλώδιο παροχής θα  UTP, κατάλληλο για την εν λόγω εργασία, κατηγορίας CAT 6, µε πλέγµα προστασίας, µε τέσσερα ζεύγη 
µονόκλωνων αγωγών. 
 
               ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εξωτερικούς χώρους. 
∆άπεδα:  
Η κλίµακα στους εξωτερικούς χώρους δίνεται µε την ποικιλία των υλικών, το χρώµα τους, τη υφή τους, το µέγεθός τους και στους 
συνδυασµούς που διασπούν την µονοτονία και δηµιουργούν ανάγλυφες αισθητικές εντυπώσεις στο παιδί. Η µονοτονία είναι 
αιτία ατυχήµατος. 
Η συµπεριφορά των υλικών πρέπει να ελέγχεται εργαστηριακά. 
Η αντιολισθητική υφή του υλικού είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρεί το υλικό και όταν είναι υγρό. Η 
τοπική συγκράτηση νερού στις αυλές αποτελεί αιτία ατυχήµατος. Είναι απαραίτητη η σχολαστική µόρφωση των δαπέδων σε 
τρόπο που να κατευθύνουν τα όµβρια µε εγκάρσιες και κατά µήκος κλίσεις µέσα από φρεάτια στο αποχετευτικό σύστηµα ή µε 
αποστράγγιση στο πράσινο ή την άµµο. 
- Είδη επιφανειών δαπέδων 
Είναι αναγκαίοι διάφοροι τύπου δαπέδων µε ανάλογες απαιτήσεις στη µελέτη και κατασκευή για τη προστασία των µαθητών 
από ατυχήµατα. 
- Επιφάνειες δαπέδων φυσικού εδάφους 
Βασική προϋπόθεση για την καταλληλότητα ενός φυσικού εδάφους ως χώρου παιχνιδιού ή αυλείου χώρου είναι η γρήγορη 
αποµάκρυνση των οµβρίων. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από σκληρά αντικείµενα. 
- Επιφάνειες δαπέδων τεχνητού εδάφους 
Κατασκευάζονται σε οριοθετηµένους χώρους, µε όρια απαλλαγµένα από προεξοχές και µε στρογγυλεµένες ακµές. 
-Αµµώδεις επιφάνειες δαπέδων 
Σε οριοθετηµένους χώρους, το βάθος της εγκιβωτισµένης άµµου πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για την αποµάκρυνση του 
νερού. 
-Επιφάνειες δαπέδων µε πράσινο 
Τα πράσινο πρέπει να αντέχει στις δυναµικές δραστηριότητες του παιχνιδιού. Το µίγµα του πρασίνου επιλέγεται ανάλογα µε το 
κλίµα, προσανατολισµό του χώρου και το είδος του εδάφους. 
-Συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων 
Οι συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων πρέπει να είναι επίπεδες µε αντιολισθητικές ιδιότητες και έχουν αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες. Οι συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων που επιτρέπουν την αποστράγγιση πρέπει να είναι απαλλαγµένες από σκόνη. 
-Συµπαγείς επιφάνειες µε ασφαλτικό τάπητα 
Κατασκευάζεται απαραµόρφωτη υποδοµή µε θραυστό υλικό στην οποία έχουν µορφωθεί οι κλίσεις απορροής των οµβρίων 
υδάτων. Η τελική επιφάνεια από ασφαλτικό τάπητα ενιαίου πάχους, αποτελεί στρώση ισοπεδωτική και κυκλοφορίας. 
-Συµπαγείς επιφάνεια από σκυρόδεµα 
Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική και µε τους κατά το δυνατόν λιγότερους αρµούς. Σε περίπτωση που 
απαιτούνται αρµοί διαστολής πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο άνοιγµα. 
- Επιφάνειες µε πλάκες αντιολισθητικής υφής 
Πρέπει να µορφώνονται στο υπόστρωµα οι κλίσεις έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να µην συγκρατεί νερά. Οι αρµοί τους πρέπει να 
έχουν όσο γίνεται µικρό άνοιγµα < 1m. 
 
Στοιχεία και εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους (Εξοπλισµός) 
-Τα υποστηλώµατα σε χώρους κυκλοφορίας και διαλλείµατος δεν πρέπει να έχουν µυτερές ακµές και εν γένει προεξοχές και η 
διατοµή τους να είναι κατά το δυνατόν στρογγυλή. Σε υποστηλώµατα ορθογωνικής διατοµής ή τοιχεία, οι ακµές να µορφώνονται 
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µε φαλτσογωνίες, ενώ τα µεταλλικά ή ξύλινα υποστηλώµατα πρέπει να είναι ευδιάκριτα µε τον κατάλληλο χρωµατισµό και 
φωτισµό. 
- Στους χώρους κυκλοφορίας δεν πρέπει να βρίσκονται υδρορροές, δοχεία απορριµµάτων, δεξαµενές, πάγκοι, γλυπτά. Οι χώροι 
κυκλοφορίας πρέπει να είναι ελεύθεροι από στοιχεία που µπορούν να σκοντάψουν τα παιδιά. 
-Οι χώροι διαλλείµατος και παιχνιδιού πρέπει να διακρίνονται εύκολα και να µην παρεµβάλλονται εµπόδια. 
- Εκεί όπου οι σχάρες αποχετεύσεως είναι αναγκαίες πρέπει το πάνω µέρο τους να τοποθετείται περασιά µε το δάπεδο. 
- Σε σηµεία µε αλλαγή στάθµης (σκαλοπάτι) µε ύψος µεγαλύτερο από 0,02m µεταξύ χώρων κυκλοφορίας και χώρων διαλλείµατος 
ή παιχνιδιού, καθώς και σε υπερυψωµένες επιφάνειες πρέπει να παίρνονται προστατευτικά µέτρα ανάλογα και να τοποθετούνται 
κάγκελα ή στηθαία ή παρτέρι µε φυτά. Το ύψος των προστατευτικών στοιχείων δεν πρέπει να είναι κάτω από 1,10m. 
- Οι σκάλες σε χώρους διαλλείµατος και κυκλοφορίας πρέπει να ξεχωρίζουν µε χτυπητό χρώµα διαφορετικό υλικό ή µε φωτισµό. 
- Καλύψεις ανοιγµάτων σε χώρους κυκλοφορίας και παιχνιδιού πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από ενελέκτο άνοιγµα. 
-Οι φωταγωγοί πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται µε σιδερένιες σχάρες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία. 
-Οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές, ύψους µικρότερου των 2,20m πρέπει να περιφράσσονται. 
- Οι περιφράξεις κοντά σε χώρους κυκλοφορίας, διαλλείµατος και παιχνιδιού δεν πρέπει να έχουν γωνίες µυτερές που εξέχουν ή 
συρµατοπλέγµατα σε ύψος κάτω των 2,00m. 
-Οι έξοδοι σχολικών συγκροτηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από τον κίνδυνο να τρέξουν τα παιδιά κατ’ ευθείαν προς 
τον δρόµο µε κυκλοφορία µε την τοποθέτηση στην έξοδο του σχολικού συγκροτήµατος κάγκελου στην άκρη του πεζοδροµίου. 
 
              ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
Αυτοφερόµενα στέγαστρα εξωτερικών βρυσών 
1. Στέγαστρο  
Για την κατασκευή µονόρριχτου αυτοφερόµενου στεγάστρου  διαµορφώνεται περιµετρικό πλαίσιο µε την απαιτούµενη κλίση 
παράλληλα στη ρύση και στις απαιτούµενες αποστάσεις (ανά 1m) τοποθετούνται δοκοί ορθογωνικής διατοµής, οι οποίες 
διαµορφώνουν τα φατνώµατα της οροφής ενώ συγχρόνως αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των 
οµβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του στεγάστρου ολοκληρώνεται µε τον απαιτούµενο αριθµό αντηρίδων ανάρτησης. 
Ορθοστάτες εγκιβωτισµένοι (πακτωµένοι) στο τοιχίο των βρυσών ή στο δάπεδο µε τσιµέντο αντοχής ταχείας πήξης για την 
εξασφάλιση εξαιρετικής σταθερότητας. Ή αντίστοιχες σύγχρονες µεθόδους στερέωσης µε εξαρτήµατα προστατευόµενα κατά της 
οξείδωσης µε γαλβάνισµα εν θερµώ, ή αντίστοιχες µεθόδους αντισκωρικής προστασίας. Οι τυχόν χρησιµοποιούµενοι για τη 
στερέωση κοχλίες είναι αυτοασφαλιζόµενοι. 
Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι δοκοί ορθογωνικής διατοµής από γαλβανισµένο χάλυβα, βαφής 
χρωµάτων υψηλών προδιαγραφών, χρώµατος µονόχρωµου επιλογής της Υπηρεσίας. Τα δε αρµοκάλυπτρα και οι λάµες 
συγκράτησης του υλικού κάλυψης είναι προφίλ 
αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής του ίδιου χρώµατος. 
2. Στέγαστρο  
Για την κατασκευή του µονόρριχτου αυτοφερόµενου στεγάστρου διαµορφώνεται περιµετρικό µεταλλικό πλαίσιο το οποίο 
αποτελείται από δοκούς κυκλικής διατοµής και ζεύγη λαµών αλουµινίου, εκ των προτέρων διαµορφωµένες στο λέιζερ, τα οποία 
αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των οµβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του στεγάστρου 
ολοκληρώνεται µε τον απαιτούµενο αριθµό αντηρίδων ανάρτησης. 
Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι λάµες και προφίλ αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής χρώµατος 
µονόχρωµου, επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
Πολυκαρβονικά φύλλα 
Το υλικό κάλυψης της οροφής αυτοφερόµενων στεγάστρων είναι άθραυστα συµπαγή πολυκαρβονικά φύλλα, τύπου GENERAL 
ELECTRIC, πάχους 8-10mm, χρώµατος της επιλογής της Υπηρεσίας (διάφανο, bronze, opal) µε πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9002, µε συντελεστή φωτοδιαπερατότητας 98%-50%, συντελεστή θερµοµόνωσης Κ=4,8W/m2 και µε φίλτρο 
ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
Θερµοµονωτικά τραπεζοειδή πάνελ πολυουρεθάνης 
Η εξωτερική επιφάνεια τους αποτελείται από λαµαρίνα από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα πάχους 0,50mm, άβαφο ή βαµµένο σε 
χρώµατα όπως κόκκινο, κρεµ, πράσινο, µπλε, γαλάζιο και λευκό. 
Η εσωτερική επιφάνεια αποτελείται από λαµαρίνα γαλβανιζέ σε λευκό χρώµα πάχους 0,50mm. Τα τραπεζοειδή πάνελ οροφής 
διατίθενται σε όλους τους δυνατός συνδυασµούς χαλυβδοελασµάτων και αλουµινίου και στις παρακάτω διαστάσεις πάχους 
πολυουρεθάνης 60mm και 80mm. 
 
ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ 
 
Ράµπα ή Βατό κεκλιµένο επίπεδο ονοµάζεται κάθε επίπεδο που επιτρέπει την προσπέλαση ατόµων ή/και αµαξιδίων, συνδέοντας 
δύο διαφορετικής στάθµης επιφάνειες. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία µιας ράµπας είναι η κλίση και το πλάτος που καθορίζουν και τον βαθµό άνεσης κατά την 
χρήση της. Το πλάτος δε µιας ράµπας καθορίζει και την δυνατότητα ταυτόχρονης ή µη χρήσης, από ένα ή περισσότερα άτοµα µε 
ή χωρίς αµαξίδιο. 
Η κλίση της ράµπας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και ασφαλή χρήση της. 
Κυµαίνεται από 0% - η ιδανική περίπτωση - και µπορεί να φτάσει στο 5%. 
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Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών 

Προτεινόµενες κλίσεις σε ράµπες 

Α/Α      ΥΨΟΜΕΤΡ.               ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ                 Μαx ΚΛΙΣΗ                              ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (m) 

             ΔΙΑΦΟΡΑ 

                   (m) 

 

1.         0.00‐0.02                    φαλτσογωνιά                      1:1 ή 100%                                                0.02 

2.         0.02‐0.04                    φαλτσογωνιά                      1:2 ή 50%                                                  0.04 

3.         0.04‐0.10                         ράμπα                              1:10 ή 10%                                               1.00 

4.      0.10‐‐‐‐0.25                 ράµπα                       1:12 ή 8%                                      3.00 

5.         0.25‐0.50                         ράμπα                              1:16 ή 6%                                                 8.00 

6.       0.50μ & άνω          ράμπα ή μηχανικό μέσο          1:20 ή 5%                                      10.00 άνω των 10μ 

                                         (αναβατόριο,ανελκυστήρας                                                        παρεμβάλλεται επίπεδο 

                                                       κλπ)                                                                                       τμήμα μήκους 1.50μ                                                                

                                                                                                                          
 

 
Το µήκος µιας ράµπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτών των δύο χαρακτηριστικών να 
εξασφαλίζει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον χρήστη. 
Όταν όµως το µήκος της ράµπας ξεπερνά τα 10,00m τότε επιβάλλεται η κατασκευή οριζόντιου τµήµατος (πλατύσκαλου) 
ελάχιστου µήκους 1,50m και πλάτους που δεν θα υπολείπεται του πλάτους της ράµπας. 
Το πλάτος της ράµπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το συνιστώµενο ελεύθερο πλάτος 
ράµπας µεταξύ των περιζωµάτων της γενικά είναι 1,30m. Το πλάτος αυτό δεν επιτρέπει την διασταύρωση δύο αµαξιδίων. Γι' 
αυτήν την περίπτωση το ελάχιστο απαιτούµενο πλάτος είναι 1,70m. 
 
 

 
                                                              Μήκος ράµπας 
Σχεδιασµός ραµπών και πλατυσκάλων 

• Τ α πλατύσκαλα επιβάλλεται να κατασκευάζονται και στην αρχή και το τέλος µιας ράµπας καθώς και σε κάθε σηµείο αλλαγής 
της διεύθυνσής της. 
Τα πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης ονοµάζονται πλατύσκαλα ελιγµών και πρέπει να εξασφαλίζουν την  δυνατότητα στροφής 
των αµαξιδίων, που απαιτεί ελεύθερο χώρο διαµέτρου 1,50m. 

• ∆άπεδο ράµπας ονοµάζεται η βατή επιφάνεια της ράµπας που χρησιµοποιείται από τους χρήστες της. Η επιφάνεια αυτή πρέπει 
να είναι από υλικό αντιολισθητικό, οµοιογενές, σταθερό, µε αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες -προκειµένου για 
εξωτερικές ράµπες- µε µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση. 
Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται ώστε η υφή του δαπέδου να µην δυσχεραίνει την κίνηση των αµαξιδίων και των ατόµων µε 
πατερίτσες, µπαστούνια ή άλλα βοηθητικά µέσα. 
Στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη 
Τα στοιχεία αυτά είναι το στηθαίο ή το κιγκλίδωµα ή ο συνδυασµός αυτών των δύο, ο χειρολισθήρας και το περίζωµα 
(σοβατεπί). 
Στηθαίο – Κιγκλίδωµα – Συνδυασµός αυτών 
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος και η κατασκευή τους, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν τον χρήστη από πιθανή 
πτώση ή τραυµατισµό και παράλληλα να παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε κατάλληλο 
ύψος. 
Ως το πιο κατάλληλο συνολικό ύψος του στηθαίου ή κιγκλιδώµατος θεωρούνται τα 0,90m. 
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Το κιγκλίδωµα πρέπει να φέρει συνεχή χειρολαβή, εύκολη στο πιάσιµο µε την χούφτα, καλυµµένη µε υλικό αντιολισθηρό και 
µονωτικό έναντι των καιρικών συνθηκών, η οποία θα εξέχει του παράπλευρου τοίχου -όπου υπάρχει τέτοιος- κατά τουλάχιστον 
5cm. 
Στο κάτω µέρος του κιγκλιδώµατος πρέπει να κατασκευάζεται και δεύτερη οριζόντια µπάρα σε ύψος 10εκ από το δάπεδο ή να 
κατασκευάζεται αντίστοιχου ύψους σοβατεπί, ώστε να προστατεύονται και να διευκολύνονται τα άτοµα εκείνα που δεν µπορούν 
να αντιληφθούν το πέρας της κλίµακας ή ράµπας (αµβλύοπες, τυφλοί), οι χρήστες αµαξιδίων, πατερίτσας ή µπαστουνιών, τα 
παιδιά, τα άτοµα χαµηλού ύψους, οι ηλικιωµένοι κλπ. 
Γ ι α ράµπες ή κλίµακες πλάτους µεγαλύτερου των 1,0m συνιστάται η κατασκευή και ενδιάµεσου κιγκλιδώµατος 
 

 
                                                     Σχεδιασµός ραµπών και πλατυσκάλων 
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Χειρολισθήρας 
Τ ο υλικό, η µορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη από αυτόν, χωρίς 
ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάµης του χεριού πάνω σε αυτόν. 
Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και ευχάριστη στην αφή. 
Η µορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την παλάµη του χρήστη.Μία τέτοια µορφή είναι εκείνη µε 
στρογγυλή ή στρογγυλεµένη διατοµή, διαµέτρου 4-5cm τουλάχιστον κατά το τµήµα της χρήσης. 
Η αγκύρωση του χειρολισθήρα µπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί τοίχου. Στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική επιφάνεια του στηθαίου ή 
τοίχου πρέπει να είναι 4,5-5cm. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία ώστε να αποκλείει τον τραυµατισµό των αρθρώσεων των 
δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη περίπτωση το διάκενο µεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυµαίνεται 
µεταξύ 5-15cm 
Συνιστάται η τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές της ράµπας, σε ύψη 0,90 και 0,70m από 
το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες, καθώς και τα παιδιά, τα άτοµα µικρού ύψους 
και οι χρήστες αµαξιδίου. 
Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν βοηθητικά µέσα, για έλξη του χρήστη της ράµπας από αυτούς, τότε 
ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση µεταξύ τους να µην υπερβαίνει τα 0,90m. 
Τ έλος οι χειρολισθήρες πρέπει να προεξέχουν πάντα 30cm τουλάχιστον οριζόντια, στην αρχή και το τέλος µιας ράµπας και να 
συνεχίζονται στα πλατύσκαλα. 
Περίζωµα (Σοβατεπί) 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ράµπας, ώστε να εµποδίζει αφενός τους τροχούς του αµαξιδίου να πλησιάζουν 
τα κατακόρυφα στοιχεία της ράµπας µε κίνδυνο τραυµατισµού του χρήστη, και αφετέρου την εκτροπή του αµαξιδίου. 
Το ύψος του περιζώµατος πρέπει να κυµαίνεται από 5 µέχρι 10cm. 
Σε περίπτωση µη ύπαρξης περιζώµατος εκατέρωθεν της ράµπας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωµα αντί στηθαίου, θα πρέπει να 
τοποθετείται οριζόντια µπάρα, σε απόσταση 10cm από το δάπεδο 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει ράµπα, να επισηµαίνεται κατάλληλα η ύπαρξή της, ιδιαίτερα αν οι χρήστες της είναι και 
άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 
Έτσι στην αρχή, το πέρας και τα σηµεία αλλαγής της διεύθυνσης της ράµπας πρέπει να κατασκευάζονται λωρίδες επισήµανσης, 
κάθετες στον άξονα της κίνησης, πλάτους 0,30-0,60m, διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδο της ράµπας. 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ  
Οι ράµπες θα κατασκευαστούν όµοια µε τις ήδη υπάρχουσες, ήτοι:  
Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάµενης πλακόστρωσης και της πλάκας σκυροδέµατος όπου υπάρχει, σε πλάτος 1,30µ. για κάθε 
ράµπα και στο προβλεπόµενο µήκος.  
Όπου απαιτηθεί, θα κατασκευαστεί στρώση από θραυστό υλικό λατοµείου πάχους τέτοιου, ώστε να κατασκευαστεί στη 
συνέχεια, πλάκα σκυροδέµατος C16/20 πάχους 0,15µ. και πλάτους 1,30µ., οπλισµένη µε δοµικό πλέγµα Τ131.  
Η πλακόστρωση των ραµπών θα γίνει για τις µεν τρεις (3) ράµπες επί της πλατείας, µε χτενιστό µάρµαρο (χωρίς στίλβωση και 
µε αδροποίηση της επιφάνειάς του) ίδιας ποιότητας µε αυτό που υπάρχει στις υφιστάµενες ράµπες, για τη δε τέταρτη (4η) ράµπα 
της παιδικής χαράς, µε πλάκες πεζοδροµίου από τσιµέντο, όπως οι υφιστάµενες.  
Στην αρχή και στο τέλος κάθε ράµπας, θα γίνει πλακόστρωση µε πλάκες επισήµανσης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 0,40*0,40 σε όλο 
το πλάτος, σύµφωνα µε το άρ.3 της υπ’αρ. 52907/28-12-2009 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην οµαλή προσαρµογή κάθε ράµπας στα υφιστάµενα επίπεδα.  
Επίσης, πρέπει να γίνει τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της πλακόστρωσης µέχρι την 
σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης. 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ   
 
Ασφαλτοτάπητας 
Επικάλυψη δαπέδου αυλείου χώρου µε ασφαλτοτάπητα όπου προβλέπεται στην κατασκευή. 
Ο ασφαλτοτάπητας έχει ενιαίο συµπιεσµένο τελικό πάχος 5 cm και κατασκευάζεται από ασφαλτικό µίγµα της ΠΤΠ Α-265 του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
Το υλικό 3Α διαστρώνεται σε συµπιεσµένο τελικό πάχος 15 cm (δύο στρώσεις/7,5cm). Συµπύκνωση 3Α, καθώς και του 
υποκείµενου εδάφους, µέχρι ποσοστού 95% της µεγίστης πυκνότητας που λαµβάνεται µε την µέθοδο του αναθεωρηµένου 
PROCTOR. Πριν από την διάστρωση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει προεπάλειψη της επιφάνειας του 3Α µε πετρελαϊκό. 
Ο ασφαλτοτάπητας µπορεί να είναι χρωµατιστός, της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Επιστρώσεις µε πλάκες 
Πλακόστρωτο µε τσιµεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιµέντου, έγχρωµες ή όχι, αντιολισθητικές, µε 
ραβδώσεις ή µπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  της κατασκευής, κυκλοφορία ή όχι οχηµάτων DIN 
1341 και 1342.  
Αντοχή σε θλίψη >400 kg/ cm2 
Απορρόφηση      <12% 
Πυκνότητα           >2.20 kg/cm3 
Ανοχή διαστάσεων ±2.00 mm 
Τριβή                        2.2 mm ή 500gr 
Αντοχή σε κάµψη      75 kg/cm2 
Τσιµεντένιοι κυβόλιθοι σε διάφορα σχήµατα όπως ορθογωνίου, καµπύλου κλπ, διαστάσεις και ποικιλία χρωµάτων επιλογής 
της Υπηρεσίας, συνήθων διαστάσεων κεραµιδί χρώµατος 20Χ10Χ6cm. Κατά DIN 18501 ή ASTM C939-01 (επιστρώσεις 
επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία ή όχι οχηµάτων). 
Αντοχή σε θλίψη >400 kg/ cm2 
Υδατοαπορρόφηση      <7,8% 
Πυκνότητα           2.250 kg/cm3 
Ανοχή διαστάσεων ±2.00 mm 
Τριβή                        2 mm  
Κεραµικοί πλίνθοι τύπου COTTO, κεραµικοί κυβόλιθοι διαστάσεων 10Χ20Χ5 cm, από οξύµαχη πρώτη ύλη (COTTO). Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρει η συµµόρφωση µε τα κριτήρια ανοχής διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, 
ολισθηρότητα και αντοχή σε παγετό και χηµικές επιδράσεις. 
Απόκλιση µήκους         ±1,50% 
Απόκλιση πάχους          ±10,00% 
Ευθύτητα ακµών              ±10,00% 
Ορθογωνικότητα              ±1,50% 
Επιπεδότητα επιφάνειας  ±1,00% (καµπυλότητα άκρων) 
Επιπεδότητα επιφάνειας   ±1,50% (σκέβρωση) 
Ποιότητα επιφάνειας         ποσοστό αποδεκτών κυβόλιθων 95% 
Υδατοαπορροφητικότητα  <=4,50% 
Μέτρο θραύσης                 >=20N/mm2 
Σκληρότητα(Μοhς)            >=5 
Αντοχή σε χάραξη             <=565mm3 
Συντελεστής θερµικής διαστολής <4,22x10 °C� 
Αντοχή σε ολίσθηση           µ=0,66,  R10, >30° 
Αντοχή σε θλίψη                 >=46,33N/mm2 
Αντοχή σε κρούση              >=9,40 j    
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Σκυρόδεµα C12/15, κοινού τσιµέντου (άοπλο ή µε δοµικό πλέγµα) µε ψευδοαρµούς, µε επίπαση της νωπής επιφάνειας 
του µε τσιµέντο σε αναλογία 500 kg/m2 και σκούπισµα της µε πλατιά σκούπα νάυλον. Ενιαίο τελικό πάχος δαπέδου όσο το 
υπάρχον. Όπου απαιτείται, η επιφάνεια του σκυροδέµατος διαµορφώνεται ραβδωτή ή βοτσαλωτή ή µε προσθήκη ειδικού 
σκληρυντικού δαπέδου και ειδική επεξεργασία µε λειαντική µηχανή τύπου ελικοπτέρου. 
Ελαστικές πλάκες ασφαλείας 
Οι ελαστικές πλάκες τύπου safety mat, συνήθως τοποθετούνται σε Νηπιαγωγεία  για την τοποθέτηση έτοιµων παιγνιδιών, 
πάχους 40mm, διαστάσεων 500x500x40mm, αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και 
έχουν 19,60kg/m2. Πρέπει να έχουν ανεκτό ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,30m, σύµφωνα µε το ΕΝ1177-1 ελεγµένο από φορέα 
ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρία συνοδευόµενο από πιστοποιητικό δοκιµών, πυκνότητα 820kg/m3, αντίσταση κατά 
της φωτιάς class B (DIN 4102), θερµική αγωγιµότητα περίπου 0,08W/mK, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, 
αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (-40οC χωρίς σπασίµατα), αναλλοίωτα από 
επίδραση καιρικών συνθηκών και ηλιακής ακτινοβολίας. Να διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων επιλογής της Υπηρεσίας 
µε δυνατότητα συνδυασµού διαφορετικών χρωµάτων σύµφωνα µε το σχέδιο. Θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5ετών 
της κατασκευάστριας εταιρίας. Το υλικό και το συνεργείο που θα τα τοποθετήσει θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 για τη 
σωστή εφαρµογή και τοποθέτηση. 
Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται επάνω σε επιφάνεια ή πλάκα ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 8-10εκ, λειασµένη, µε 
κλίση 2% min. Τοποθετούνται σε διάταξη: κάθε δεύτερη σειρά ξεκινά σε µισή πλάκα. Οι πλάκες συνδέονται µε πλαστικούς 
συνδέσµους σε εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. Ενώνονται καλά οι 
απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ενός στοιχείου PU 
κόλλα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από µείγµα έγχρωµων συµπυκνωµένων και 
ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού µε έγχρωµη MDI πολυουρεθάνη. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα 
µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί.   
Οι διαστάσεις µήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους ανάλογα µε το ύψος πτώσης. Το βάρος 
θα είναι 6,50 κιλά ανά τεµάχιο περίπου στις πλάκες των 40 χλστ. και 8,40 κιλά ανά τεµάχιο περίπου στις πλάκες των 55 χλστ.  
Τα πλακίδια θα  επικολλώνται µε ειδική κόλλα σε συµπαγές, λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα ελαφρά  οπλισµένου 
σκυροδέµατος πάχους 10cm. Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει µία κλίση 1%-2% και µία υδρορροή. Η 
τοποθέτηση θα γίνει µε επάλειψη του κάτω µέρους της πλάκας µε κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. 
Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια από ηµισφαιρικούς 
γρόµπους. Στα πλαϊνά δε, θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα 
διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους. 
 Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσµό, θα έχει καλή συµπεριφορά στην πυρά, θα έχει αντιολισθητική 
ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο, στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από 
την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
κατά ΕΝ 1177 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008). 
 Το υλικό καθώς και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 για τη σωστή 
εφαρµογή και τοποθέτηση. Με πραγµατοποιούµενη δοκιµή προσδιορισµού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε 
κριτήριο τραυµατισµού της κεφαλής (HIC) ίσο µε 1000 θα διαπιστώνεται:  
Το κρίσιµο ύψος πτώσης του δείγµατος αναφοράς, προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε το πρότυπο NF EN 1177,θα  είναι HCC=1,20µ. 
και 1,70µ αντίστοιχα. 
 
Οδηγίες σωστής τοποθέτησης  
Λόγω του πορώδους των πλακιδίων και της συγκράτησης υγρασίας µε συνέπεια τη διαστολή τους, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται κατά την τοποθέτησή τους.   
1.1 Η βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια ασφαλείας.Η βάση πρέπει να είναι σχετικά λεία και να έχει καλό 
τελείωµα δηλαδή να µην έχει ανωµαλίες, έτσι ώστε να µπορούν να συγκολληθούν τα πλακίδια επάνω σε αυτή σωστά.  Το 
συνδετικό υλικό δεν θα µπει για να καλύψει τις ατέλειες της βάσης όπως αυτό µπορεί να γίνει κατά την τοποθέτηση πλακών 
πεζοδροµίου αλλά για να συγκρατήσει και να συνδέσει τα πλακίδια µε τη βάση (όπως επίσης µεταξύ τους και µε το πλαίσιο της 
επιφανείας). Ανωµαλίες είτε τοπικά π.χ. µε αδρανή 2-5 εκατοστών (cm), κάτι που µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα κακό-
τελειωµένο γκρο-µπετόν, ή λακκούβες – κοιλώµατα στην ευρύτερη επιφάνεια θα κάνουν αδύνατη (ή προβληµατική) τη 
συγκόλληση των πλακιδίων ή γενικότερα θα επηρεάσουν αρνητικά τη συµπεριφορά και την αισθητική της επιφάνειας µετά την 
τοποθέτηση. 
Οποιαδήποτε επέµβαση στην βάση πρέπει να εξασφαλίζει την συνεκτικότητα αυτής, δηλ. το τσιµεντοκονίαµα επάνω σε βάση 
γκρο-µπετόν θα πρέπει να στεγνώσει πριν τοποθετηθούν τα πλακίδια ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση µετά την τοποθέτηση 
των πλακιδίων, λόγω του ότι το συνδετικό υλικό είναι ισχυρό, το τσιµεντοκονίαµα µπορεί να είναι καλά κολληµένο στα πλακίδια 
αλλά όχι στο γκρο-µπετόν.  Εποµένως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή σύνδεση του τσιµεντοκονιάµατος µε το γκρο-µπετόν 
για να µην ξεκολλήσει. Η βάση θα πρέπει να είναι αλφαδιασµένη και πρέπει να έχει µια ελαφριά κλίση της τάξης του 2% ώστε να 
στραγγίζουν τα νερά. Στο χαµηλότερο σηµείο της βάσης γκρο-µπετόν, µε τοποθέτηση σωλήνα PVC πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος, πρέπει να ανοιχτούν τρύπες 8-10 εκατοστών (cm) για να επιτρέπουν την αποστράγγιση των υδάτων.  Οι τρύπες 
πληρώνονται µε κροκάλα (3Α) ώστε να µην υπάρχει κενό κάτω από τα πλακίδια.  Η επιφάνεια της βάσης πριν από την 
τοποθέτηση πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από ξένα αντικείµενα όπως πέτρες, σκόνη, άµµο κ.ά. ώστε το συνδετικό υλικό να 
κολλήσει καλά επάνω στην επιφάνεια. 
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1.2  Το πλαίσιο το οποίο περιβάλλει την επιφάνεια κάλυψης, όπως και η συγκόλληση των πλακιδίων µε το συνδετικό υλικό σε 
αυτό. 
Είναι απαραίτητο το πλαίσιο αυτό να είναι καλά προετοιµασµένο πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων. Μία σωστή προετοιµασία 
συµπεριλαµβάνει ορθές γωνίες στο άνω και κάτω µέρος του σενάζ (πλαισίου), ώστε να φωλιάζουν τα πλακίδια και να µην 
χρειάζονται επιπλέον εργασίες για το ταίριασµα και τη συγκόλληση τους. Όσον αφορά στην επιφάνεια του πλαισίου, δηλαδή 
στην επιφάνεια µε την οποία θα έρθει σε επαφή το συνδετικό υλικό και το πλακίδιο ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις µε τη βάση, 
πρέπει δηλαδή να είναι στεγνή καθαρή, χωρίς ανωµαλίες κλπ. 
Το πλαίσιο (σενάζ) πρέπει να έχει τις σωστές γωνίες, το σωστό ύψος σε όλο το µήκος του και να µην έχει ξέφτια στα τελειώµατα. 
Λίγη σκόνη ξεπλένεται εύκολα πάνω από τα πλακίδια, εργασίες όµως µε φρέσκο τσιµέντο µετά την τοποθέτηση τους πρέπει να 
αποφεύγονται ή να γίνεται πολύ καλή προστασία των πλακιδίων διότι λόγω του ότι είναι πορώδη τα πλακίδια, θα είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να αφαιρεθούν κοµµάτια τσιµέντου που τυχόν πέσουν σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει το δυνατόν καλύτερη 
προετοιµασία ώστε το πλαίσιο να έχει το ίδιο ύψος µε το πλακίδιο. Λόγω της συστολής-διαστολής τα πλακίδια πρέπει να 
απλωθούν χωρίς το συνδετικό υλικό λίγο πριν την τελική τοποθέτηση τους ώστε να υπολογιστούν οι οριστικές τους θέσεις - 
διαστάσεις. Στην οριστική τους θέση και γενικότερα σε µία οριοθετηµένη επιφάνεια τα πλακίδια πρέπει να είναι σφηνωµένα και 
συµπιεσµένα µεταξύ τους ώστε οποιαδήποτε συστολή- διαστολή να περιορίζεται οριζοντίως από το πλαίσιο και να επιτρέπεται 
µόνο κατακόρυφα, µε αυτό τον τρόπο διατηρούνται οι αρµοί και οι συνδέσεις καλύτερα, και έχουν µεγαλύτερη αντοχή στις 
µεταβολές. Απλώνονται τα πλακίδια καλύτερα ξεκινώντας από µία πλευρά του πλαισίου παράλληλη µε τη µία πλευρά του 
πλακιδίου και υπολογίζουµε να ξεκινήσουµε την τοποθέτηση ώστε στην τελική επιφάνεια να έχουµε στις πλευρές του πλαισίου 
όσο το δυνατό µεγαλύτερα κοµµάτια (πλακίδια που κόβονται στις επιθυµητές διαστάσεις) παρά να προσθέσουµε µικρές φέτες 
από πλακίδια για να µην παρουσιάζονται κενά στο πλαίσιο της επιφάνειας κάνοντας ολόκληρη την επιφάνεια πιο ασταθή. Είναι 
γενικά καλύτερα να έχουµε σε όλη την οριοθετηµένη επιφάνεια τα λιγότερα δυνατά κοµµένα πλακίδια (δηλαδή να διατηρηθεί όσο 
είναι δυνατόν η αρχική τους διάσταση). Η τοποθέτηση ξεκινάει και συµπληρώνεται ανά σειρά, δηλαδή αν πρόκειται για µια 
επιφάνεια σε σχήµα ορθογώνιο, να τοποθετηθεί µία σειρά από πλακίδια από τη µία πλευρά έως την απέναντι της επιφάνειας 
χρησιµοποιώντας το συνδετικό υλικό (βλέπε παρακάτω). Κατόπιν ξεκινάει η επόµενη σειρά. 
Στη διάρκεια της τοποθέτησης πρέπει τα πλακίδια να είναι σφηνωµένα και συµπιεσµένα µεταξύ τους (σπρώξιµο µε τα χέρια, 
λάκτισµα, και πίεση µε το πέλµα). Στο τέλος µίας σειράς αφού προηγουµένως τα πρώτα πλακίδια συµπιεσθούν ξανά µε τη σειρά 
και καλά (λάκτισµα, και πίεση µε το πέλµα) και στις δύο διαστάσεις κυρίως όµως στη µεγάλη τους διάσταση (από το τέλος του 
κάθε πλακιδίου πιέζοντας προς την αρχή της σειράς) το τελευταίο πλακίδιο πρέπει να υπολογιστεί κατά 10 χιλιοστά (mm) 
µεγαλύτερο από τη διάσταση του πλαισίου (αν χρειαστεί κόβεται το πλακίδιο) και να µπει στο πλαίσιο (τα όρια της επιφάνειας) 
µετά από συµπίεση. 
Για τη κοπή των πλακιδίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας ηλεκτροκίνητος κόφτης (σέγα) και για τις λεπτοµέρειες (δηλαδή για 
στρογγυλέµατα ή κόψιµο µικρών κοµµατιών) ένα µαχαιράκι τύπου Stanley όπως αυτό που χρησιµοποιείται για την κοπή 
µοκετών. Αν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης µίας σειράς συναντήσουµε κάποιο εµπόδιο όπου επιβάλλεται η κοπή-αφαίρεση 
τµήµατος του πλακιδίου π.χ. τη βάση κάποιου παιγνιδιού οριοθετούµε στο πλακίδιο τις διαστάσεις και τη θέση του τµήµατος 
αυτού και το κόβουµε κάνοντας µία γραµµή µε τη σέγα (το πριονάκι) από την πιο κοντινή πλευρά του πλακιδίου προς την θέση 
του κοµµατιού που θέλουµε να αφαιρέσουµε. Κατόπιν αφαιρούµε το τµήµα αυτό και τοποθετούµε το πλακίδιο «τυλίγοντας» (ή 
αλλιώς φορώντας ή «αγκαλιάζοντας» µε το πλακάκι το εµπόδιο χωρίς να αφήσουµε κενό µεταξύ του εµποδίου και του πλακιδίου. 
Η γραµµή που ανοίχτηκε από την πλευρά προς το αφαιρεθέν κοµµάτι συνδέεται και αυτή µε συνδετικό υλικό. 
Η σωστή χρήση του συνδετικού υλικού. 
Πρέπει να χρησιµοποιείται η σωστή ποσότητα συνδετικού υλικού για την ορθή συγκόλληση των πλακιδίων µε τη βάση αλλά και 
µεταξύ των πλακιδίων όπως και µε το πλαίσιο της επιφάνειας. Στο κάτω µέρος των πλακιδίων, τουλάχιστο 50 % µε 60 % των 
κωνικών απολήξεων πρέπει να έχουν συνδετικό υλικό κυρίως κοντά στις γωνίες, στο µέσο της πλευράς, και στο µέσο του 
πλακιδίου (δηλαδή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συγκόλληση του πλακιδίου οµοιόµορφα). Το συνδετικό υλικό εφαρµόζεται µε τη 
χρήση ενός κοινού υποδοχέα δοχείου σιλικόνης. Να γίνεται εφαρµογή του συνδετικού υλικού απλώνοντας το οµοιόµορφα στις 
κωνικές απολήξεις όπως και στα πλαϊνά του πλακιδίου. Από την πλαϊνή επιφάνεια είτε αυτή θα έρθει σε επαφή µε άλλο πλακίδιο 
είτε µε το πλαίσιο, η εφαρµογή του συνδετικού υλικού γίνεται σε όλο το µήκος και σε ύψος που βρίσκεται προς το µέσο της 
επιφάνειας που θα έρθει σε επαφή µε άλλη τόσο ώστε να µην περισσέψει το υλικό µετά την συγκόλληση του µε το άλλο είτε προς 
τα πάνω είτε προς τα κάτω όσο και για την καλύτερη σύνδεση. Χρησιµοποιείται ένα έως ένα και µισό δοχεία των 310ml 
συνδετικού υλικού ανά 2 πλακίδια (2 τετραγωνικά µέτρα) υπολογιζόµενης της ποσότητας που χρειάζεται για την σύνδεση µε τη 
βάση άλλα και µε τις πλευρικές συνδέσεις. Αν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης παρατηρηθεί ένα ελαφρό ανασήκωµα ή αν δεν 
«κάθεται» καλά στη θέση του ένα πλακίδιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα βάρος για να το συγκρατήσει σε ύψος ίσο µε τα 
πλησίον σε αυτό πλακίδιο(α) έως ότου στεγνώσει το συνδετικό υλικό. Σε κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες, δηλ. όχι ιδιαίτερη 
ζέστη, χρειάζονται 8 µε 12 ώρες για να στεγνώσει το συνδετικό υλικό. Για την τοποθέτηση των πλακιδίων ειδικά για τη χρήση του 
συνδετικού υλικού να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης το συνδετικό υλικό πρέπει να 
φυλάσσεται σε µέρος δροσερό και σκιερό. Η τοποθέτηση των πλακιδίων σε µία οριοθετηµένη επιφάνεια πρέπει να ολοκληρωθεί 
χωρίς διακοπή την ίδια ηµέρα µέσα σε όσο γίνεται συντοµότερο χρονικό διάστηµα, και όχι κατά τη διάρκεια των θερµών ωρών, 
δηλαδή ή καλύτερα νωρίς το πρωί, ή κατά τις απογευµατινές ώρες. Αν ψιχαλίζει δεν πειράζει, αν αρχίσει να βρέχει ή πρέπει να 
διακοπεί η εργασία για κάποιο λόγο είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί µία τέντα για να µπορέσει να έρθει εις πέρας 
ολόκληρη η επιφάνεια ή στη χειρότερη περίπτωση η σειρά τουλάχιστο η οποία ξεκίνησε για να µην παρατηρούνται µεταβολές 
στην αρµολόγηση µε την επόµενη σειρά. 
 
Γενικά είναι απαραίτητη η σωστή προετοιµασία της βάσης πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια, διαφορετικά θα 
παρουσιαστούν προβλήµατα και καθυστερήσεις κατά την τοποθέτηση τους µε συνέπεια στην ποιότητα της επιφάνειας των 
πλακιδίων και της συµπεριφοράς αυτής. 



52 

 

 
 
Επίστρωση γηπέδου µε tartan 
Επίστρωση µε ένα χυτό συνθετικό τάπητα (τύπου SPURTAN Vt) πάχους 14mm, απόχρωσης κόκκινου, πράσινου, γκρι ή καφέ ή 
συνδυασµού τους πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα ή δαπέδων εκ σκυροδέµατος σε διάφορα εξωτερικά γήπεδα µπάσκετ, 
βόλλεϋ. 
Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιµαστεί κατάλληλα η ασφαλτική ή η εκ σκυροδέµατος επιφάνεια, ώστε να αποµακρυνθούν οι 
ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί µε τον συνθετικό τάπητα (άσφαλτος ή σκυρόδεµα) πρέπει να είναι 
απαλλαγµένη από λάδια ή άλλους ρύπους που εµποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. 
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 ψεκάζεται µε primer για να επιτευχθεί έτσι σωστή πρόσφυση µεταξύ της 
επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα και προετοιµάζεται για τη διάστρωση του συνθετικού υλικού. Κατόπιν τοποθετείται 
ένα στρώµα από ρευστό, έγχρωµο µίγµα δύο συστατικών πολυουρεθάνης. Το µίγµα αυτό απλώνεται µε οδοντωτές σπάτουλες 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 3 έως 4mm πάνω από την άσφαλτο. 
Το µίγµα πολυουρεθάνης παρασκευάζεται επιτόπου µε έναν ειδικό αναµικτήρα, ο οποίος αναδεύει έντονα τα συστατικά Α και Β 
της πολυουρεθάνης. Στη συνέχεια διασκορπίζονται πάνω στη ρευστή πολυουρεθάνη µαύροι κόκκοι ελαστικού διαµέτρου 1 έως 
4mm. Κατόπιν διαστρώνεται ένα δεύτερο στρώµα ρευστής πολυουρεθάνης, πάχους 4 έως 5mm. Το µίγµα αυτό απλώνεται µε 
οδοντωτές σπάτουλες και πάνω του, ενώ είναι ακόµα ρευστό, διασκορπίζονται εκ νέου µαύροι κόκκοι ελαστικού. 
Στη συνέχεια διαστρώνεται ένα τελικό στρώµα ρευστής πολυουρεθάνης πάχους 3-4mm. Το στρώµα αυτό απλώνεται µε 
οδοντωτές σπάτουλες ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό πάχος. 
Ενώ η πολυουρεθάνη είναι ακόµα ρευστή, διασκορπίζονται στην επιφάνεια της έγχρωµοι κόκκοι ελαστικού EPMD διαµέτρου 0,5 
έως 1,5mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη µορφή. 
Η γραµµογράφηση των γηπέδων γίνεται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µε λευκές ή έγχρωµες γραµµές πάχους 50mm 
µε χρώµατα πολυουρεθάνης συµβατά µε τη συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την υπεριώδη 
ακτινοβολία. ∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα και της 
γραµµογράφησης σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης χυτού συνθετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των 
υλικών. 
Συνθετικός χλοοτάπητας 
Ο τάπητας αυτός αποτελείται από ίνες πολυαιθυλενίου, οι οποίες έχουν µεγάλη αντοχή στην εξωτερική χρήση, είναι 
απρόσβλητες στην υγρασία και µε ειδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ έχουν και πολύ χαµηλό συντελεστή 
τριβής. Για τα παραπάνω απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών. 
Για την υπόβαση απαιτείται αποστραγγιστική βάση, ώστε να µην υπάρχει κατακράτηση του νερού. Τοποθετείται λοιπόν: 
15-20cm κροκάλα 
5-10cm χαλίκι 
5-10cm 3Α καλά πατηµένο 
Για καλύτερη αποστράγγιση απαιτείται κλίση 1% και συµπληρωµατικά τοποθετείται διάτρητος σωλήνας εντός της υπόβασης για 
διοχέτευση υπόγειων υδάτων. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
(Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της Γ.Γ.Α.) 
Το συγκρότηµα της µπασκέτας αποτελείται από: 
1. Τη βάση από σκυρόδεµα, όπου πακτώνεται ο στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. 
2. Τον στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. 
3. Τον πίνακα (ταµπλώ) από πλαστικό υλικό ή µέταλλο. 
4. Την στεφάνη από σιδερένια κατασκευή. 
Βάση από σκυρόδεµα 
Βάση από σκυρόδεµα για στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες που η δαπάνη τους 
περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας. 
Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. 
Κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα ποιότητας C12/15 και οπλισµό κατηγορίας S 220, µε διαστάσεις και οπλισµό που φαίνονται 
στο σχέδιο θεµελίωσης µπασκέτας µε σιδερένιο στυλοβάτη. Στο επάνω άκρο του πεδίλου πακτώνεται σιδερένιο ορθογωνικό 
πλαίσιο από γωνιακά στοιχεία, διαστάσεων 80/80/8. Το πλαίσιο αυτό αγκυρώνεται µέσα στο πέδιλο µε 4 Φ20 και βρίσκεται σε 
απόλυτη ανταπόκριση µε αντίστοιχο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του στυλοβάτη. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται 
επτά υποδοχές, διαµέτρου 25 mm, κάτω δε από αυτές προβλέπονται περικόχλια, διαµέτρου 20 mm µε πλαστικούς θύλακες, όσο 
είναι δυνατόν απαραµόρφωτους, για την δηµιουργία κενού χώρου µέσα στον όγκο του πέδιλου, για να εισχωρήσουν µέσα 
σ'αυτούς οι κοχλίες στερέωσης. Η αξία του σιδερένιου πλαισίου µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις και τα µπουλόνια περιλαµβάνονται 
στην τιµή της µπασκέτας. 
Στυλοβάτης 
Στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. Αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασµένης όψης, πρισµατικής µορφής, διατοµής 
ορθογωνικής µεταβαλλόµενης από 20 Χ 38 cm έως 20 Χ 27 cm επί αξονικού ύψους 2,19 m όσον αφορά το πρώτο τµήµα, από 20 
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Χ 27 cm έως 20 Χ 17 cm επί αξονικού µήκους 1,90 m όσον αφορά το δεύτερο τµήµα και από 20 Χ 17 cm έως και 20 Χ 12 cm 
όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο τµήµα, επί αξονικού µήκους 0,95 m.  
Οι ιστοί του στυλοβάτη κατασκευάζονται µε σκελετούς από σιδεροσωλήνες γαλβανιζέ, εσωτερικής διαµέτρου 3/4 µε τους 
οποίους επιτυγχάνεται το απαραµόρφωτο του στυλοβάτη. Αυτοί κολλώνται πάνω σε δύο πλαίσια από στραντζαριστή λαµαρίνα, 
πάχους 4 mm που µετά από την σύνθεση και βαφή, στερεώνονται µεταξύ τους µε φύλλα λαµαρίνας 4 mm µε τα οποία και 
καλύπτεται,  το κατασκευαστικό κενό, πλάτους 7 cm.  
Στο κάτω άκρο του στυλοβάτη προβλέπεται µεταλλικό πλαίσιο από σιδερογωνιές 80 Χ 80 Χ 8, µορφής και διαστάσεων 
ανάλογων µε το αντίστοιχο µεταλλικό πλαίσιο που προβλέπεται στην στέψη του πέδιλου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 
ανταπόκριση τους (εξωτερικές διαστάσεις, οπές). Ο στυλοβάτης στερεώνεται κατά τρόπο αµετακίνητο πάνω στο πέδιλο µε 7 
µπουλόνια Φ 20, που βιδώνονται πάνω στα µεταλλικά πλαίσια του στυλοβάτη και του πεδίλου και χωρούν µέσα στον όγκο του 
πεδίλου στις οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι'αυτό. Μεταξύ των δύο σιδερένιων πλαισίων παρεµβάλλονται µερικές 
φορές, ροδέλες για να εξαλειφθούν, εάν υπάρχουν, µικρές αποκλίσεις από την τελική θέση. Ειδικά για την τοποθέτηση του 
στυλοβάτη στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο πλαίσιο του στυλοβάτη προβλέπονται επιµήκεις, επιτρέποντας 
έτσι µικρές µετακινήσεις µε την παρεµβολή των ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών επιτυγχάνεται 
µε σιδερένιες σφήνες για την κάλυψη των κενών των επιµήκων οπών, όπου µπαίνουν οι κοχλίες. 
 Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του στυλοβάτη θα χρωµατισθούν µε δύο στρώσεις µινίου (µέσα-έξω). Οι εξωτερικές ορατές 
επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε ντούκοπιστολέτο σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή 
απόχρωση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης. 
Πίνακας 
Κατασκευάζεται από απόλυτα διαφανές κα καθαρό υλικό PLEXIGLAS, πάχους 12 mm, ορθογωνικού σχήµατος, διαστάσεων 
1,20 Χ 1,80 m. Κατά µήκος των ακµών του πίνακα τοποθετείται ελαστικό υλικό, πάχους 3 mm και πλάτους 5 cm για τη σύνθεση 
της τελικής όψης του πίνακα, το οποίο στερεώνεται περιµετρικά µε σιδερενιές γωνιές 50 Χ 25 Χ 4 mm. Οι πάνω σιδερένιες γωνιές 
βιδώνονται πάνω στο πλαίσιο µε βίδες ορειχάλκινες για κάλυψη της αυξοµείωσης των αποστάσεων, λόγω κρούσεων και 
συστοδιαστολών. Με παρόµοιο τρόπο γίνεται η σήµανση του πίνακα στο χώρο της στεφάνης µε ορθογώνιο πλαίσιο που 
κατασκευάζεται από σιδηρογωνιές µε την παρεµβολή ελαστικού υλικού, διαστάσεων 58 Χ 4 mm. 
Το πλαίσιο (ταµπλώ) στερεώνεται στη τελική του θέση µε τον πιο κάτω τρόπο, στις δύο επάνω γωνιές του προβλέπονται δύο 
µεταλλικές αντιρρίδες από χάλυβα Φ25, που στερεώνονται πάνω στο στυλοβάτη αρθρωτά µέσω του πίνακα µε την παρεµβολή 
χαλύβδινων πλακών, διαστάσεων 55 Χ 40 Χ 25 mm πάνω στις οποίες αγκυρώνονται οι ράβδοι µε τρόπο ακλόνητο. 
Στο κάτω τµήµα του ο πίνακας στερεώνεται µε τον πιo κάτω τρόπο, στo τέλος του κορµού του στυλοβάτη στερεώνεται µεταλλικό 
έλασµα, όψης Τ και άλλο ένα παρόµοιο στερεώνεται µε ηλεκτροκόλληση πάνω σε γωνιακά ελάσµατα, που συνδέουν το 
εσωτερικό µικρό µεταλλικό πλαίσιο σήµανσης της στεφάνης µε το εξωτερικό περιµετρικό πλαίσιο. Τα δύο αυτά µεταλλικά 
ελάσµατα όψης Τ ενώνονται µε τρία µπουλόνια και έτσι στερεώνεται ο πίνακας επάνω στον κορµό του στυλοβάτη. Οι υποδοχές 
του ελάσµατος πάνω στονκορµό του στυλοβάτη είναι επιµήκεις για να είναι δυνατή η στερέωση του ταµπλώ στο σωστό ύψος και 
τη σωστή γωνιακή κλίση. Για να αποφεύγεται η στρέβλωση του πίνακα προβλέπεται στο κάτω τµήµα του, σαν στοιχείο 
ακαµψίας, εγκάρσιο µεταλλικό έλασµα, πάχους 3 mm, πλάτους µεταβλητού από 5 έως 10cm και µήκους 60 mm που βιδώνεται 
πάνω στο µεταλλικό πλαίσιο του πίνακα. 
Στεφάνη 
Σχηµατίζεται από σιδερένια ράβδο Φ 20 µε εσωτερική καθαρή διάµετρο 45 cm και στερεώνεται άνω στη βάση στήριξης του 
πίνακα (ταµπλώ) µε βίδες, που διέρχονται από ειδικές ορειχάλκινες κυλινδρικές υποδοχές το πίνακα και βιδώνεται πάνω στα 
ελάσµατα που ενώνουν το εσωτερικό µικρό πλαίσιο της περιµετρικής σήµανσης. Έτσι ο πίνακας (ταµπλώ) στηρίζεται µε βίδες 
και παραµένει ανεπηρέαστος από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. Με όλη την διάταξη που περιγράφουµε, της στήριξης της 
στεφάνης πάνω στο πίνακα και του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη είναι δυνατή η ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του 
πίνακα, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Οι εργασίες γενικά θα εκτελούνται µε τις οδηγίες της επίβλεψης και υποδείξεις των γεωπόνων της ∆/νσης Πρασίνου. 
Περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες φύτευσης και άρδευσης εκτός της προµήθειας των φυτών όπως η  αποξήλωση  
της υπάρχουσας επίστρωσης π.χ. ασφαλτοτάπητας, πλάκες κλπ., των πρόχυτων και  µη κρασπέδων, η αποµάκρυνση των 
προϊόντων καθαίρεσης, η εκσκαφή και καθαρισµός του χώρου, ή  διάνοιξη λάκκων, η τοποθέτηση κατάλληλου εδαφικού 
υποστρώµατος και κηποχώµατος µε βελτιωτικά για την υποδοχή των θάµνων, φυτών και  δένδρων, η πλήρης εγκατάσταση 
συστήµατος αυτόµατου δικτύου στάγδην άρδευσης µετά του απαραίτητου ηλεκτρολογικού  εξοπλισµού λειτουργίας των 
ηλεκτροβανών και του προγραµµατιστή, µε τη µικρότερη δυνατή έκθεση σε βανδαλισµούς, η τοποθέτηση κρασπέδων 
εγκιβωτισµού πρασίνου όπου απαιτείται. 
Το κηπευτικό χώµα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, συσκευασµένο, από αναγνωρισµένο εργοστάσιο θα περιέχει άργιλο 20% - 
30%, 50% - 70% άµµο µε PH 6-6,8, θα είναι κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώµατος και θα προέρχεται από βάθος µέχρι 0,70m, 
απαλλαγµένο θειϊκών και ανθρακικών αλάτων νατρίου, λίθων, ριζών και σβόλων.  
Η κοπριά θα είναι ανάµικτη από αιγοπρόβατα και βοοειδή, καλά χωνεµένη και αποσυντιθεµένη, χωρίς ξένες προσµίξεις, θα 
λειοτρίβεται, δε θα έχει σβώλους, όχι δυσώδους οσµής και χρώµατος καστανού σκούρου προς µαύρο. Η κοπριά ενσωµατώνεται 
σε αναλογία γενικά 15% . 
Η φυτική γή –εδαφικό υπόστρωµα προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, βάθους µεγαλύτερου των 50εκ., θα είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων και ρίζες. Απαλλαγµένο από χαλίκια, πέτρες ή υπολείµµατα καλλιέργειας 
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άλλων φυτών. Η ποιότητα της θα ελέγχεται µε δειγµατοληψία και ανάλυση δείγµατος σε κρατικά εργαστήρια και το κόστος θα 
βαρύνει τον ανάδοχο.  
Το λίπασµα θα προέρχεται από το εµπόριο και θα είναι τύπου 11-15-15 ή 11-16-15 ή άλλου παρόµοιου   τύπου    σύµφωνα µε 
τις οδηγίες των γεωπόνων. 
Το λίπασµα ενσωµατώνεται συνήθως σε ποσότητα 200 gr για κάθε δένδρο, θάµνο ή αναρριχώµενο και 100 gr για κάθε ποώδες 
πολυετές. 
Οι λάκκοι φύτευσης έχουν διαστάσεις: 

• 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m για δένδρα 
• 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m για θάµνους και αναρριχώµενα φυτά 
• 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m για ποώδη πολυετή φυτά 

Οι µεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και εντολές της ∆/νσης  
Πρασίνου. 
.Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαµβάνει: 
-Το αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση µε εργάτες ή µηχανικά µέσα. 
-Το πλήρη καθαρισµό από πέτρες και  άχρηστα προϊόντα. 
-Την διάνοιξη των λάκκων και αποµάκρυνση ακατάλληλων προϊόντων. 
-Την µεταφορά και ενσωµάτωση εδαφικού υποστρώµατος, κηποχώµατος, κοπριάς και  λιπάσµατος ή βελτιωτικών. 
-Την φύτευση του φυτού που θα παραδοθεί από την ∆/νση Πρασίνου σύµφωνα µε τις υποδείξεις των    γεωπόνων και τις 
ανάγκες του φυτού. Τη στήριξη των δένδρων. 
-Τον σχηµατισµό λεκάνης ποτίσµατος ή εγκατάσταση αυτόµατης άρδευσης. 
 
             ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
Το αρδευτικό δίκτυο αποτελείται εγκιβωτισµένους σε σκυρόδεµα πλαστικούς σωλήνες Φ 100 µεταξύ των θέσεων πρασίνου για 
τη διέλευση των σωλήνων µεταφοράς νερού άρδευσης. Μετά τη συµπλήρωση του κηποχώµατος ακολουθεί η εγκατάσταση του 
αυτόµατου δικτύου άρδευσης. Περιλαµβάνεται το άνοιγµα λάκκων για α)τη τοποθέτηση των φρεατίων εντός των οποίων 
τοποθετούνται ο προγραµµατιστής, οι ηλεκτροβάνες και οι χειροκίνητες βάνες, β) τη τοποθέτηση του φίλτρου της γραµµής, Η 
εκσκαφή και επαναπλήρωση των τάφρων για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης από πολυαιθυλένιο HDPE  Φ20 πιέσεως 
λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών για το κύκλωµα σταλλακτών και εφόσον απαιτείται η τοποθέτηση εκτοξευτήρων άρδευσης Φ32 όπως 
για χλοοτάπητα. Μετά τη φύτευση ακολουθεί η τοποθέτηση του σταλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης Φ20 στην επιφάνεια του 
εδάφους  από πολυαιθυλένιο LDPE πιέσεως λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών όπως για δένδρα, θάµνους κλπ . Οι σταλακτηφόροι 
σωλήνες φέρουν σταλλάκτες ανα 33εκ, αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, 
δηλαδή σταθερής παροχής 2litr/h ή 4litr/h για τη δυνατότητα άρδευσης των διαφόρων θέσεων πρασίνου-παρτέρια, ισόποσα 
ανεξάρτητα από τη θέση των φυτών σε αυτά.  Τέλος πραγµατοποιείται έλεγχος καλής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου. 
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης θα εκτελεστούν µε προσοχή ώστε να µην εισέλθουν µέσα στους σωλήνες χώµατα 
κ.ά. υλικά που µπορεί να προκαλέσουν εµφράξεις. Τα ελευθέρα άκρα των γραµµών άρδευσης και µεταφορά νερού του κεντρικού 
δικτύου διανοµής θα σφραγιστούν αµέσως µε πλαστικά πώµατα ή διόφθαλµα. Μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης, σε 
κάθε ανεξάρτητο τµήµα του αρδευτικού δικτύου και πριν αυτό τεθεί σε λειτουργία, θα αφαιρεθούν τα πώµατα και θα γίνει 
επιµελής έκπλυση των σωλήνων ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα χώµατα και στερεά που µπορεί να υπάρχουν µέσα σ’ αυτούς. 
Η εργασία αυτή θα γίνεται και µετά από κάθε επισκευή ή επέκταση σε κάποιο τµήµα του δικτύου. 
Όλα τα υλικά χώµατα, λιπάσµατα, σωλήνες κλπ θα είναι από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή τους ποιότητα, θα είναι 
άριστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής, χρήσης και δοκιµών.  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΤΟΠΟΥ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Τεκµηρίωση της διασφάλισης της ασφάλειας των οργάνων και του δαπέδου κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 

Τα προσφερόµενα όργανα θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και θα συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα σχεδιασµού και κατασκευής παιδικών χαρών εξωτερικού χώρου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναµα που θα πιστοποιούνται 
από Ευρωπαϊκό διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, από τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναµο φορέα του εξωτερικού, αρµοδίως 
διαπιστευµένο να πιστοποιεί «Όργανα παιδικών χαρών εξωτερικού χώρου».  

Ανάλογα, για τα δάπεδα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1177. Τα δάπεδα 
ασφαλείας θα είναι ελεγµένα από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρία τόσο για την ασφάλεια των παιδιών από 
πτώση από ύψος, ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης, όσο και για τοξικότητα .Θα πιστοποιούνται ως προς 
τις προδιαγραφές ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα παιχνιδότοπων). Θα  συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το 
προαναφερθέν πρότυπο. 
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Κάθε όργανο θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη πιστοποίηση µε θεωρηµένα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών (επικυρωµένα 
από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο – αποκλείονται απλά αντίγραφα),τα οποία εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να 
µεταφραστούν αρµοδίως. Αντίστοιχα για τα δάπεδα ασφαλείας. 

Επιπλέον ο σχεδιασµός και η παραγωγή των οργάνων και δαπέδων ασφαλείας  θα γίνεται από εξειδικευµένη αναγνωρισµένη 
εταιρεία που εφαρµόζει τους ισχύοντες κανονισµούς. Θα  είναι οργανωµένη και θα εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και σύστηµα πιστοποίησης 

FSC και PEFC υπεύθυνης διαχείρισης χρησιµοποιούµενης ξυλείας από δάση. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι σε ισχύ, 

πιστοποιηµένα από επίσηµο Οργανισµό, τα αντίγραφα των πιστοποιητικών (επικυρωµένα από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο – 
αποκλείονται απλά αντίγραφα),τα οποία εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να µεταφραστούν αρµοδίως.  
Περίπτωση που η εταιρεία κατασκευής δεν είναι ίδια µε αυτή που θα τα εγκαταστήσει και θα συντηρεί. Η  εταιρεία που 
αναλαµβάνει  την εγκατάσταση (σύνθεση – συναρµολόγηση και τοποθέτηση-θεµελίωση) είτε τη συντήρηση, επιβάλλεται να είναι 
εξοπλισµένη και εκσυγχρονισµένη, µε τεκµηριωµένη εµπειρία και εξουσιοδοτηµένη  από την εταιρεία παραγωγής-κατασκευής, 
ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρµογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του τελικού προϊόντος, η διάρκεια και ισχύς 
των εγγυήσεων του κατασκευαστή,  καθώς και να τηρείται στο ακέραιο ο συµβατικός χρόνος.  Θα  είναι οργανωµένη και θα 
εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα όργανα και δάπεδα ασφαλείας.  Για  τα 
πιστοποιητικά ισχύουν τα προαναφερόµενα. 
 
Προσκόµιση εικονογραφηµένων πρωτότυπων τεχνικών εντύπων και περιγραφή των επί µέρους οργάνων που προτείνονται για 
τον παιχνιδότοπο, µέγιστη και ελάχιστη ηλικία παιδιών. 
 
Σχέδιο κάτοψης του χώρου σε κλίµακα 1:100 όπου θα αποτυπώνεται η απαιτούµενη επιφάνεια µε τα προτεινόµενα όργανα και ο 
εξοπλισµός, η απαιτούµενη επιφάνεια πτώσης και οι διάδροµοι κυκλοφορίας.  
 
Θα αναφέρονται µε σαφήνεια οι όροι συντήρησης καθώς και το προτεινόµενο πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης µε 
εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισµού σύµφωνα µε την µε αρ. 28492/2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
 
Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τον προσφερόµενο χρόνο εγγύησης (ποιότητας και καλής λειτουργίας). Ο ελάχιστος 
χρόνος εγγύησης ορίζεται στα δέκα (10) έτη για τα όργανα παιδότοπου έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού 
ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα αλλά και µη επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και 
επεξεργασµένη ξυλεία, πέντε (5) έτη για τα πλακίδια ασφαλείας. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σαν ο ελάχιστα αποδεκτός µε 
δυνατότητα εξαίρεσης κάποιων συγκεκριµένων υποτµηµάτων των οργάνων όπως (5) έτη  εγγύηση έναντι αστοχίας υλικού 
κατασκευαστικού ελαττώµατος σε ελατήρια, σε επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, σε µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη και κατασκευές 
διχτυών  και (2) δύο έτη έναντι λειτουργικών σφαλµάτων που οφείλονται σε υλικό ή κατασκευαστικά ελαττώµατα  σε κινούµενα 
µέρη πλαστικά και µεταλλικά εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση, τη χρήση και συντήρηση τους. 
 
Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προµηθεύει τα επί µέρους γνήσια 
ανταλλακτικά, ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύµφωνα µε την ΥΑ 28492/2009 και να 
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου τουλάχιστον για τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.   
 
Ο κατασκευαστής ή εγκαταστάτης των οργάνων και δαπέδων ασφαλείας οφείλουν να αποδεικνύουν στην Υπηρεσία την 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες.  
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν έχει ο ίδιος τη δυνατότητα κατασκευής οργάνων παιδικών χαρών και ελαστικών 
πλακιδίων ασφαλείας, θα πρέπει να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας υπογεγραµµένη από τον κατασκευαστή ή τον 
εκπρόσωπο του κατασκευαστή µε την οποία θα επιβεβαιώνεται η συνεργασία του προµηθευτή µε τον ανάδοχο του έργου και 
στην οποία ο πρώτος εξ αυτών θα αναφέρει ρητά: 

o ότι έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας στον ανάδοχο µέσα 
στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης για την υλοποίηση του  εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου, 

o ότι διαθέτει επάρκεια των υλικών και των ανταλλακτικών, 
o ότι δεν έχει καµία αξίωση από την αναθέτουσα αρχή και ότι η αµοιβή µεταξύ του αυτού και του αναδόχου είναι 

προσυµφωνηµένη. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Όργανα παιδικής χαράς -υλικά 
 
Όλα τα  όργανα και οι κατασκευές που θα τοποθετηθούν στους παιχνιδότοπους, θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και οι επιφάνειες πτώσης στη σειρά 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ως προς τον σχεδιασµό, την µορφολογία και τα υλικά. Τα υλικά πρέπει να 
αντέχουν στην χρήση, στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής – τοποθέτησης – 
συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής. 
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Ξυλεία γενικής χρήσης 
Το ξύλο από το οποίο κατασκευάζεται το κάθε όργανο προέρχεται από σκληρή ξυλεία, Πεύκης του Αρκτικού Κύκλου, (pinus 
sylvestris) µε γνήσια πιστοποίηση (FSC and PEFC), που παράγει ξύλο υψηλό, ευθυτενές και βραδυαvάπτυκτo (κάθε δέντρο που 
υλοτοµείται πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 200 ετών) και αυτό το καθιστά σκληρό και λεπτόκοκκο, ιδανικό για κατασκευές 
µεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες. Θα πρέπει να υπάγεται σε επεξεργασία 
µε µοντέρνες τεχνικές εµποτισµού υπό πίεση και µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον, 
ώστε το ξύλο να αποκτά αντοχή δια βίου και να µην σαπίζει. 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευάζονται από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. 
Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  
DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
Τα δάπεδα των οργάνων θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. 
Τα στοιχεία του οργάνου θα πρέπει να αντέχουν σε δυνατά χτυπήµατα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης 
ακτινοβολία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ποιότητα της ξυλείας. Οι κολώνες θα είναι τρικολλητές, ενισχύοντας την αντίσταση 
σε στρεβλώσεις και καταπονήσεις. 
Σύνθετη επικολλητή ξυλεία 
Σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείτε σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι 
σηµαντικά.  
 
Προδιαγραφές  παραγωγής σύνθετης επικολλητής ξυλείας: 

� Υγρασία (8-10%).  
 

� Οδοντωτή σφήνωση.  
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη 
επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος 
µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  
 

� Συγκόλληση ξύλου. 
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 
  
α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  
 
β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 
 
γ. Αντοχή σε θερµότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  
Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ είναι κατασκευασµένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1.5mm, φύλλα σκληρού και µαλακού 
καπλαµά εναλλάξ τοποθετηµένα, συγκολληµένα µεταξύ τους µε υπό πίεση θερµοκόλληση χρησιµοποιώντας ρητίνες φιανολικής 
βάσης, µη τοξικές. Κατά την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιµοποιούνται αδιάβροχες 
κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κοντραπλακέ είναι καλυµµένα µε αδιάβροχα χρώµατα 
δύο συστατικών άµινο – αλκυδικής ρητίνης.  
 
Το πλακάζ θαλάσσης θα είναι εµποτισµένο µε ειδικές κόλλες και ρινίσµατα σιδήρου, µε ανθεκτικό εξωτερικό φίλµ µεγάλης 
αντοχής, θα είναι αντιολισθητικό και δοκιµασµένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όπου υπάρχουν τσουλήθρες, η σκάφη θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθµών, χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, 
Α ποιότητας AISI 304, µε φύλλο πάχους 0,7mm πρεσσαρισµέvo επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης για vα µη σαπίζει. Τo κοίλο 
σχήµα δηµιουργείται µε πλάγιες ράγες κάτω από την τσουλήθρα ύψους 10 - 15 εκ., ενώ στo επάνω µέρος τοποθετούνται ειδικά 
πλαϊνά από λακαριστό κόντρα πλακέ για vα προστατεύουν τα παιδιά από πτώση. Στη θέση εκκίνησης θα υπάρχουν 
προστατευτικές χειρολαβές για τη διευκόλυνση των παιδιών. 
 
 
 
HPL (High Pressure Laminate) 
Για την κατασκευή διαφόρων τµηµάτων των οργάνων και ειδικά σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται 
είναι σηµαντικά, θα χρησιµοποιείται σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία κατά προτίµηση αντεπικολλητή ξυλεία HPL, 
προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική για εξωτερική χρήση, µε δυνατότητα για µεγάλα µήκη και 
κουρµπαριστά σχήµατα, που δεν έχει η κοινή συµπαγής ξυλεία. Οι κατασκευές από HPL δεν απαιτούν βαφή και συντήρηση για 
πολλά έτη ειδικά το τύπου MEG. 
Το HPL (High Pressure Laminate) τύπου MEG είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες. Αποτελείται από 
κυτταρινικές ίνες σε ποσοστό 70% εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες σε ποσοστό 30%, συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής 
πίεσης και θερµοκρασίας, χωρίς βαρέα µέταλλα και αµίαντο. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL- MEG 
συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας 10 ετών για τη διατήρηση αρχικού χρώµατος και της επιφάνειας του υλικού από 
ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες, ουσίες και µπογιές σπρέι όπως graffiti που δεν προσκολλούνται ούτε εισχωρούν και 20 ετών 
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για µηχανική αντοχή χωρίς καµία συντήρηση γιατί δεν διαβρώνεται και δεν θρυµµατίζεται. Το HPL- MEG εναρµονίζεται µε τους 
διεθνείς κανονισµούς ΕΝ 438 και ΙSO 4586. 
Εµποτισµός ξυλείας 
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Η ξυλεία που θα χρησιµοποιείται θα 
είναι αυστηρά ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εµποτισµό 
ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%. 
Πριν το εµποτισµό έχει ολοκληρωθεί η διαµόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συµπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντοµή η διάνοιξη 
οπών. Το εµποτιστήριο είναι εφοδιασµένο µε καταγραφικά όργανα κενού, πίεσης , θερµοκρασίας και ενδεικτικά στάθµης του 
διαλύµατος στη δεξαµενή εµποτισµού. Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εµποτισµού ελέγχονται σε 
πραγµατικό χρόνο απο µονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εµποτισµού. Μετά τον 
εµποτισµό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστηµα τουλάχιστον 7 ηµερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του 
διαλύµατος και φυσική ξήρανση. 
Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύµατος του συντηρητικού, καθώς επίσης και ο εµποτισµός γίνεται σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40 οC. Το κατάλληλο εύρος θερµοκρασίας που είναι µεταξύ 5ο 
και 30 οC, επιτυγχάνεται µε την τεχνητή θέρµανση της δεξαµενής. Το διάλυµα πριν τον εµποτισµό υφίσταται ανάδευση ώστε 
κατά την εφαρµογή του στο ξύλο να είναι οµοιογενές µε όλα τα συστατικά του. 
Το είδος του συντηρητικού που χρησιµοποιείται θα καλύπτει την προδιαγραφή απαιτήσεων EN ISO 14001 και EN ISO 
9001. H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την διαδικασία εµποτισµού ώστε να είναι σύµφωνη µε την 
προδιαγραφή ΕΝ 351-1 και να έχει σαν αποτέλεσµα την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την κατάταξη της ξυλείας στις κλάσεις 
αντοχής που περιγράφονται στο ΕΝ335-2 ( προστασία της ξυλείας από βιολογικές προσβολές). 
Χρώµατα 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους µύκητες και 
τις καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν καθόλου βαριά µέταλλα (µόλυβδο, χρώµιο, 
κάδµιο, αρσενικό, χρώµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα). Θα είναι µη τοξικά, βραδύφλεκτα και θα προστατεύουν από τις υπεριώδης 
ακτινοβολίες.  Θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα,  αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το 
περιβάλλον και συµµορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN. Η διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται 
µε διαδικασία εµβαπτισµού. 
Οι ξύλινες κατασκευές θα βάφονται µε κηρώδες µυκητοκτόνο –συντηρητικό που θα εγγυάται την υψηλή ελαστικότητα (αντοχή σε 
συστολοδιαστολές), την αντίσταση κατά της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλίου, τη διατήρηση στιλπνότητας της επιφάνειας και 
την ισχυρή αντοχή στη φθορά του χρόνου. Θα προστατεύει (ποτίζοντας σε βάθος) το ξύλο από µύκητες, σαράκι, κυάνωση, 
ξήρανση και από το γήρας των φυσικών συνδετικών ινών. Στη συνέχεια επαλείφεται µε αδιάβροχο ελαστικό βερνίκι UV, µη 
αναφλέξιµο και αβλαβές το οποίο θα ολοκληρώνει τη προστασία του ξύλου. 
 
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού 
Τα µεταλλικά στοιχεία, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι και οι βίδες πρέπει να είναι: 
α) από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304 ώστε να µην σκουριάζουν µε χαµηλή περιεκτικότητα σε µόλυβδο, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς τωv DIN   
β) χάλυβα αµµοβοληµένο, θερµογαλβανισµένο µε ψευδάργυρο και βαµµένο µε επίστρωση υπό µορφή πούδρας  
γ) χάλυβα ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.  
Οι χαλύβδινοι σωλήνες θα είναι βαρέως τύπου µε ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων 2mm. 
Οι παρακάτω προδιαγραφές των χαλύβδινων τµηµάτων των οργάνων, καλύπτουν τις απαιτήσεις των  προτύπων ΕΝ ISO 9001 
και ISO 14001:  

o Kυλινδροσυµπιεστά εν θερµώ, σύµφωνα µε το ΕΝ 10025 / S355K2G3 
o Kυλινδροσυµπιεστά εν ψυχρώ, σύµφωνα µε το EN 10142:2000.  
o Hot-dip σωλήνες µε επίστρωση ψευδαργύρου (EN 10142-εύπλαστοι χάλυβες, EN10147-δοµικοί χάλυβες, EN 10143-διαστάσεις) 
o Σωλήνες Combi σύµφωνα µε το EN 10025 FE200  

 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν 
µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν 
εξαίρετο φινίρισµα. 
Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από 
πολυαµίδιο, σε διάφορα χρώµατα. 
Στα σηµεία τριβής και στις αρθρώσεις θα χρησιµοποιούνται αυτολιπαινόµενα κουζινέτα πολυαµίδιου. 
Χρώµατα µεταλλικών τµηµάτων 
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα µεταλλικά µέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.  
Τα µεταλλικά µέρη πριν βαφούν καθαρίζονται από ξένες ουσίες σε ειδικά πλυντήρια.  
Οι αλυσίδες θα είναι θερµογαλβανισµένες πάχους τουλάχιστον 6 mm µε εσωτερικό διάκενο κρίκου µικρότερο των 8 mm 
δοκιµασµένες σε σκληρές συνθήκες (DIN 766) και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ISO 1834. 
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Τα σκοινιά θα είναι πολύκλωνα ατσαλόσκοινα επενδυµένα µε πολυαιθυλένιο ενισχυµένα εσωτερικά µε ανοξείδωτες ίνες χάλυβα, 
µε ελάχιστο όριο θραύσης 2200kg. Η διάµετρος του σχοινιού στις σχοίνινες σκάλες είναι θα είναι µεταξύ 16 και 25 mm. Στα 
σηµεία σύνδεσης και διασταύρωσης θα χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ασφαλείας. 
Τα δίχτυα είναι φτιαγµένα από σχοινί µε διάµετρο µεταξύ 16 και 25 mm και είναι συνδεδεµένα µε συνδετήρια από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Οι άκρες των σχοινιών είναι γυρισµένες µέσα σε συνδετήρια από ανοδιωµένο αλουµίνιο. 
Τα ελατήρια θα είναι σπειροειδή δοκιµασµένα σε µεγάλες καταπονήσεις. Θα έχουν µελετηθεί µε τρόπο που να αποκλείουν τον 
εγκλωβισµό των άκρων των παιδιών. 
 
Πλαστικά στοιχεία εξοπλισµού 
Τα  πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται να είναι ανακυκλώσιµα και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση (δοκιµή κρούσης κατά 
Charpy µε 8 KJ/m2 στους –20ο C), σε θραύση και ρωγµάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χηµικές ουσίες π.χ. το πολυαιθυλένιο 
(PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη 
ακτινοβολίες του ήλιου. 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού πρέπει να το καθιστούν κατάλληλο για 
κάθε χρωµατική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσµατος. Τα πλαστικά αυτά µέρη είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το ISO 1873-
2 (97). 
 
Κάθισµα κούνιας. 
1. Των παιδιών θα κατασκευάζονται από φυσικό καουτσούκ µε αντιοζονική και αντιγηραντική θωράκιση, η επιφάνεια θα είναι 
αντιολισθητική και θα ενισχύεται εσωτερικά µε χαλυβδοέλασµα. Στη κάτω επιφάνεια θα υπάρχουν αεροθάλαµοι που το κάνουν 
πιο µαλακό και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυµατισµού σε περίπτωση πρόσκρουσης. 
2.Των νηπίων θα έχει µεταλλικό πλαίσιο από ενισχυµένο σωλήνα 1/2". Η θέση θα είναι από πλακάζ θαλάσσης, διαστάσεων 
37Χ20 εκ. Στη πλάτη θα υπάρχει κυρτό ξύλο διαστάσεων 2Χ8Χ38εκ. Θα ασφαλίζεται µε αλυσίδα επενδεδυµενη µε πολυαµίδιο. Η 
θέση κατασκευάζεται από ενισχυµένο χάλυβα µε κάλυψη καουτσούκ. Ασφαλίζει µε θερµογαλβανισµενη αλυσίδα µε επικάλυψη 
πολυαµίδιο. Η ανάρτηση του καθίσµατος γίνεται µε 4 αλυσίδες θερµογαλβανισµενες που εξωτερικά φέρουν προστατευτική 
κάλυψη. 
 
Θεµελίωση οργάνου 
Η θεµελίωση του οργάνου θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή/προµηθευτή, το είδος του δαπέδου στήριξης το 
οποίο οφείλει να ελέγξει επιτόπου και της στατικής µελέτης του που θα λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες.  Σε χαλαρά 
εδάφη κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέµατος µε ελάχιστο βάθος θεµελίωσης τα 40εκ. Όπου θα γίνεται χρήση 
µεταλλικής βάσης στήριξης (ατσάλινος σωλήνας και ατσάλινο πέδιλο), αυτή θα πρέπει να είναι από θερµογαλβανισµένο χάλυβα, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461, τη στατική µελέτη στήριξης κάθε οργάνου καθώς και τη  διαστρωµάτωση  της 
επιφάνειας στήριξης. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζονται οι ασφαλείς συνδεσµολογίες µεταξύ των τµηµάτων στήριξης και των 
τυχόν διαφορετικών υλικών, καθώς και η προστασία της βάσης στήριξης από διάβρωση. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα όργανα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71 και ο κωδικός 
του κάθε  οργάνου να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από οργανισµό πιστοποίησης όπως ο Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαπιστευµένος από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης και να αναγνωρίζεται ως αρµόδιος φορέας που 
πιστοποιεί όργανα παιδικής χαράς εξωτερικού χώρου και ο οποίος εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης προς τα 
πρότυπα: 
ΕΝ 1176-1: 1998, EN 1176-2:1998, EN 1176-3:1998 EN 1176-4:1998 EN 1176-5:1998 EN 1176-6:1998 EN 1176-7:1998 και δίδει 
το σήµα ασφαλείας GS, ‘’Equipment Safety Law EN 1176-2008’’. 
Ο οργανισµός πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών, όπου θα εκτελούνται οι δοκιµές και οι 
δοκιµασίες που αφορούν στα όργανα Παιδικής Χαράς. 
Η παραλαβή του έργου θα είναι αποδεκτή µόνο εάν συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης του παιχνιδότοπου, που θα 
αφορά τόσο την ποιότητα των οργάνων όσο και την εγκατάσταση τους, από τον αρµόδιο εθνικό φορέα (ΕΛΟΤ ΑΕ) από την 
οποία να προκύπτει η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ασφάλειας σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ελληνικά πρότυπα τα οποία 
είναι ταυτόσηµα µε τα ευρωπαϊκά. Η πιο πάνω πιστοποίηση εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου του έργου. 
Η Επιτροπή του ΕΛΟΤ επισκέπτεται το χώρο τόσο κατά τη χάραξη των θεµελίων των εξοπλισµών καθώς και κατά τη φάση 
τοποθετήσεων των οργάνων και µετά το πέρας της τοποθέτησης και συντάσσει εκθέσεις µε τα ευρήµατα των ελέγχων που 
πραγµατοποιεί και την επαλήθευση των τυχόν διορθωτικών ενεργειών που έπρεπε να γίνουν βάσει των εκθέσεων και στις οποίες 
προέβη ο ανάδοχος του έργου. Τέλος µετά την ολοκλήρωση όλων των τυχόν απαιτουµένων διορθωτικών ενεργειών ο ΕΛΟΤ 
συντάσσει βεβαίωση ελέγχου για τον παιχνιδότοπο που ελέγχθηκε πιστοποιώντας ότι ικανοποιούνται τα πρότυπα. 
 
Υποχρεώσεις  κατασκευαστή 
 
Ο κατασκευαστής θα παραδώσει φάκελο πλήρη µε τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισµών και του δαπέδου 
ασφαλείας, που θα αποτελέσει και παράρτηµα στο µητρώο του έργου. Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα: 
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o Λεπτοµερή περιγραφή του εξοπλισµού και της επιφάνειας πτώσης. 
o Τη βεβαίωση ελέγχου και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης  ως προς τα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας από επιτροπή του 

ΕΛΟΤ. 
o Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή  ή εισαγωγέα και  αναφορά της χώρας κατασκευής, έτος κατασκευής και αριθµό 

σειράς παραγωγής κάθε εξοπλισµού. 
o Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών. 
o Μέγιστο αριθµό χρηστών 
o Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισµούς και τις επιφάνειες πτώσης µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που αναφέρονται 

στην τοποθέτηση, στη συναρµολόγηση και στη συντήρησης τους όπως τους απαιτούµενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους 
του εξοπλισµού και των επιµέρους τµηµάτων, τους απαιτούµενους ελέγχους τω θεµελιώσεων και των δαπέδων στήριξής τους, τη 
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

o Βεβαίωση του κατασκευαστή για την εφαρµογή της στατικής µελέτης στον κάθε εξοπλισµό. 
o Σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται η θέση του κάθε εξοπλισµού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που θα είναι απαραίτητο στη 

µελλοντική συντήρηση της παιδικής χαράς όπως τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 ή προδιαγραφές ασφαλείας, οδηγίες συντήρησης 
ως προς τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισµού-φθορά,  τη συντήρηση δαπέδου ασφαλείας, τη δοµική αρτιότητα και την 
υπερβολική φθορά κινούµενων ή µη τµηµάτων κλπ. προκειµένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής χρήση του 
παιχνιδότοπου.  
  Τιµοκατάλογο αντικατάστασης τµηµάτων σπασµένων ή φθαρµένων από εξειδικευµένο προσωπικό όπως : 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL (TMX)= € 
ΠΛΑΪΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (ΣΕΤ)= € 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (TMX)= € 
ΜΠΑΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (TMX)= € 
ΣΚΑΦΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PVC (TMX)= € 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΣΕΤ)= € 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΠΛΑΚΑΖ (TMX)= € 
ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ ΠΛΑΚΑΖ (TMX)= € 
ΤΙΜΟΝΙ ΜΥΛΟΥ ΠΛΑΚΑΖ (TMX)= € 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΙΣΙΟ (TMX)= € 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΝΙΚΟ (TMX)= € 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ (TMX)= € 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ (ΣΕΤ)= € 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΣΕΤ)= € 
 

o Φάκελο ελέγχων κατά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου µε βάση τις απατήσεις των προτύπων και τους 
κανονισµούς του προτύπου ΕΝ 1176-7 «Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και λειτουργία», όπως 
οπτικό έλεγχο, έλεγχο λειτουργικότητας, συντήρηση ή επισκευή, που θα παραδοθεί στην Υπηρεσία και θα αποτελεί το αρχείο 
επιθεωρήσεων µέχρι την παραλαβή του έργου (άρθρο 58 Ν. 3669/2008). 
 
Επιµέτρηση και πληρωµή 
Τα δάπεδα επιµετρούνται σε m2 και τα όργανα ή κατασκευές επιµετρούνται σε τεµάχια πλήρως τοποθετηµένα µε την θεµελίωσή 
τους, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών και της µελέτης.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση α) το επιµετρηµένο εµβαδό σε m2 των δαπέδων ασφαλείας και  β) ο επιµετρούµενος αριθµός σε 
τεµ των οργάνων,  επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Τιµολογίου για κάθε επιµέρους κατηγορία.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό έλεγχου  συµµόρφωσης και ασφάλειας του εγκατεστηµένου 
εξοπλισµού από τον αρµόδιο φορέα  (ΕΛΟΤ)  (για τα δάπεδα ασφαλείας καθώς και τα όργανα παιδικής χαράς που θα 
τοποθετήσει). Η δαπάνη για την αµοιβή της επιτροπής του ΕΛΟΤ για τον έλεγχο δεν πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές  προσφοράς του Αναδόχου.   
 

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για παιδότοπους εξωτερικού χώρου  
 
Τα πλακίδια ασφαλείας είναι υποχρεωτικά από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ  1177 και προστατεύουν τα παιδιά από πτώση. Ο 
χώρος που καλύπτουν προσδιορίζεται από την ελεύθερη επιφάνεια πτώσης κάθε οργάνου. 
Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδότοπους εξωτερικού χώρου, στο ύπαιθρο, όχι σε στεγασµένους χώρους θα είναι 
κατασκευασµένα από συµπυκνωµένους κόκκους φυσικού ελαστικού κολληµένους µεταξύ τους µε πολυουρεθάνιο, 
ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τύπου EUROFLEX FALL PROTECTION 
SLABS EPDM. Το υλικό δεν θα είναι τοξικό και θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τα πλακίδια θα µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν. 
  
Αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η πρώτη περιέχει επιλεγµένα ρινίσµατα ελαστικού συµπολυµερούς στυρενίου-
βουταδιενίου (SBR) και η δεύτερη (τελική) στρώση αποτελείται από ρινίσµατα µονοµερούς διενίου εθυλενίουπροπυλενίου 
(ΕPDΜ) πάχους 12 χιλιοστών (mm).  Η τελική στρώση (από EPDM) είναι και αυτή που διατίθεται σε ποικιλία χρωµάτων όπως  
µπλε ρουά, κίτρινο, κεραµιδί, πράσινο κλπ. 
Η βάση του πλακιδίου διαστάσεων π.χ. 1,00Χ1,00m πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγµα 100 αντεστραµµένων 
κωνοειδών απολήξεων ανά τετραγωνικό µέτρο για περισσότερη αντικραδασµική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συµπεριφορά. 
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Η επάνω επιφάνεια θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους.  
 Οι διαστάσεις µήκους και πλάτους του πλακιδίου, κατ’ επιλογή της υπηρεσίας και ανάλογα µε την συνολική επιφάνεια πτώσης, 
µπορεί να είναι 1,00Χ1,00m ή 0,50Χ0,50 m και πάχους ανάλογα µε το ύψος πτώσης.  
Tο   πάχος του πρότυπου πλακιδίου πρέπει να είναι 5cm µε απόκλιση διαστάσεων 2mm ώστε να εξασφαλίζει ειδικό ύψος 
πτώσης τουλάχιστον 1,5m σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1177).  
Περιµετρικά καταλήγουν σε 5 mm λοξότµηση γωνία 45 µοιρών και χωρίζονται σχηµατικά στα τέσσερα µε αυλάκι "V" σε 
σταυροειδή µορφή.  
Θα είναι ελεγµένα από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρία τόσο για την ασφάλεια των παιδιών από πτώση από 
ύψος όσο, για τοξικότητα και τα οποία θα πιστοποιούνται.  
 
 Επικολλώνται µε επιλεγµένη εργοστασιακά ειδική κόλλα όπως κόλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών,  σε συµπαγές, λείο, 
επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα όπως, ελαφρά οπλισµένου γκρο-µπετόν πάχους 10cm  µε τελική στρώση 
τσιµεντοκονίας 2,0 εκατ.( για την επιπέδωση της επιφάνειας και κλίση 1%-2% για την απορροή του νερού). Γενικά το υπόστρωµα 
θα κατασκευάζεται  σε χαµηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή µε τις υπάρχουσες επιφάνειες της αυλής να αποκλείουν 
λιµνάζοντα νερά. Τα πλαϊνά (σόκορα) των πλακιδίων, µε τη βοήθεια πλαστικών πύρων και οπών, συνδέονται στέρεα µεταξύ τους 
και δεν απαιτείται χρήση κόλας. Τα πλακίδια θα κόβονται ακριβώς όπως απαιτείται για να ταιριάζουν στο χώρο όπως στις 
βάσεις των οργάνων.  
 
Τα πλακίδια θα είναι υψηλής αντοχής σε τριβή και εφελκυσµό, µε πολύ καλή συµπεριφορά στη φωτιά (κατηγορία Ε), 
αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, αντοχή σε παγετό σε αλατόνερο,σε χλώριο, σε γήρανση, αναλλοίωτα από την 
επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και θα πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για 
δάπεδα παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων θα είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το βάρος θα είναι 6,50 κιλά ανά τεµάχιο 
περίπου στις πλάκες των 40χιλ. και 8,40 κιλά ανά τεµάχιο περίπου στις πλάκες των 55χιλ.  
Ο σχεδιασµός και η παραγωγή των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι σύµφωνος µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές Πλακιδίων Ασφαλείας του “Equipment Safety Law EN 1177” Impact absorbing playground surfacing: 
Safety requirements and test methods, που διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει ελεγχτεί και πιστοποιηθεί από αρµόδιο φορέα 
για την ασφάλεια των παιδιών από πτώση από ύψος και για τοξικότητα. 
Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών 
σύµφωνα µε το προαναφερθέν πρότυπο, ελεγµένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρία.  Το κρίσιµο ύψος 
πτώσης για πάχος 40χιλ. ή 55χιλ.  σύµφωνα µε το πρότυπο NF EN 1177 θα είναι   HCC=1,20µ. και αντίστοιχα 1,70µ. 
 
Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιµαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των πλακιδίων, µε βοµβαρδιστικό 
τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από µάζα 50 Kg. 
 
Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών από την εταιρία παραγωγής τους.  Το υλικό και το 
συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι  πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρµογή και τοποθέτηση. 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ 
Κριτήρια αποδοχής υλικών 
Φυσικό ξύλο 
Χρησιµοποιείται πεύκο Σουηδίας, εµποτισµένο µε ικανοποιητική συµπεριφορά στην έκθεση στο περιβάλλον. 
Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει κοφτερές µύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί µε τρίψιµο, λείανση, στοκάρισµα. 
Θα παραδίδεται µε επικάλυψη δύο στρώσεων χρώµατος και δύο στρώσεων προστατευτικού κεριού. Για τη διατήρηση του 
φυσικού χρώµατος του ξύλου θα εφαρµόζεται άχρωµο κερί εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη µελέτη. 
Σύνθετο ξύλο 
Το σύνθετο ξύλο κατασκευάζεται βιοµηχανικά από συγκόλληση εν θερµώ  διαφόρων τµηµάτων φυσικής ξυλείας Πεύκης τύπου 
Σουηδίας. Με τη συγκόλληση αυτή προκύπτει υλικό υψηλότερης αντοχής έναντι του φυσικού ξύλου που φτάνει στα 350kp/m² µε 
ειδικό βάρος από 450-500 kp/m³. Τα χαρακτηριστικά του χρησιµοποιηµένου σύνθετου ξύλου θα είναι τα ακόλουθα: 
Υγρασία από 10-15%. 
Θερµική αγωγιµότητα s=0,10 Kcal/Mho. 
Ηλεκτρικώς µη αγώγιµο. 
Αντοχή στη φωτιά 30-60 mtn κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1. 
Θα είναι εµποτισµένο κατά τη διαδικασία κενό-πίεση-κενό για προστασία από µύκητες και έντοµα. 
Σκυρόδεµα 
Βερνίκια και χρώµατα 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής 
σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά συστατικά (µετά τη σκλήρυνσης τους) και δε θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή  µόλυβδο. 
Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω. 
Τα µεταλλικά µέρη θα είναι γαλβανισµένα εν θερµω µετά από αµµοβολή και βαµµένα µε θερµοσκληραινόµενη πούδρα(βαφή 
φούρνου). 
Στήριξη 
Το καθιστικό θα στηρίζεται σε υποστηρίγµατα µε τουλάχιστον 6 µεταλλικούς κοχλίες ή αγκύρια µε αντικλεπτικό κλείδωµα. 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-02-02-01. 
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική 
αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς 
και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. 
 
 

         ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
           Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση  τέτοιων    
           εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο     
          θα αναγράφεται: 
 

o Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 
o Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
o Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
o Η θέση λήψης 
o Η θέση απόθεσης 
o Η ώρα φόρτωσης 
o Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
o Το καθαρό βάρος, και 
o Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

 
            Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον    
            Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
            Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 
 
            Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και   
            σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). 
            Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. 
 
            Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα   
            συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 
 
 
 

             ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

Προέλευση υλικών. Η έκφραση «τύπου», που αναφέρεται στα υλικά, στα µηχανήµατα ή σε άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν 
στο έργο, αποτελούν ένδειξη ποιότητάς τους. Σχετικά µε τη χώρα προέλευσής τους, όπου δεν αναφέρεται ρητά εννοείται χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υλικά εργοστασιακής παραγωγής. Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια 
αναγνωρισµένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά 
στο Τιµολόγιο, να προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται 
απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών. Όσον αφορά 
στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν 
άλλες εντολές από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Προµήθεια – Ποιότητα υλικών. Καµία παραγγελία προµήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το 
αντίστοιχο δείγµα. Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαµβάνεται 
υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των 
απαιτουµένων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαµβάνονται στην προσφορά και τη µελέτη εφαρµογής είναι δεσµευτικά για τον 
Ανάδοχο. Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, ληξιπρόθεσµα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα 
αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέµβαση της Επίβλεψης. 

∆ιακίνηση και αποθήκευση υλικών. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. 
Τόσο η διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών 
ή κατασκευαστικών οίκων. 
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Οι ποσότητες των προσκοµιζόµενων και αποθηκευόµενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να µην διακόπτεται ο ρυθµός των 
εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το 
συγκεκριµένο έργο. 

Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα και δαπάνη του 
Εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη 
σειρά παραγωγής τους ή προσκόµισης τους στο Εργοτάξιο και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή το 
κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου και της προµηθείας πιστοποιηµένων υλικών της τεχνικής περιγραφής, θα κατατίθεται 
και ο φάκελος τεχνικών προδιαγραφών ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω: 
Πιστοποιηµένο CE, ISO 9001:2000  και  ISO 14001:2004 της εταιρείας παραγωγής των υλικών από αναγνωρισµένους φορείς. 
∆είγµατα των προς εφαρµογή υλικών µε τα αντίστοιχα τεχνικά τους φυλλάδια. 
Πιστοποιητικά από εγκεκριµένα εργαστήρια των υλικών που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις αναφερόµενες στη τεχνική 
περιγραφή, προδιαγραφές. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών προβλέπονται αρίστης ποιότητος και διαλογής, αναγνω-ρισµένων και 
καθιερωµένων ελληνικών, κατά κανόνα εργοστασίων ή άλλων παραγωγής ή και ευρω-παϊκών, στις περιπτώσεις που το 
καθορίζει η µελέτη ή το απαιτεί η ακριβής και έντεχνη εφαρµογή της.  
2. Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται 
στο πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης.  
3. Κάθε εργασία θα εκτελείται από έµπειρους και ειδικευµένους εργατοτεχνίτες, σύµφωνα µε τους κα-νόνες της τέχνης και της 
τεχνικής ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι δοµικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.  
Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, ληξιπρόθεσµα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα αποµακρύνονται 
µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέµβαση της  Επίβλεψης. 
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