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Συρραφή µε οπλισµένες λεπτές ζώνες ραφής

1.

ΠΕΤΕΠ

14-02-05-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι εργασίες επισκευής ρωγµών µεγάλου εύρους σε
φέρουσας τοιχοποιίας µε διαµόρφωση ζωνών συρραφής.
Οι ζώνες συρραφής διακρίνονται σε πλήρως ενσωµατωµένες στην τοιχοποιία (χωνευτές) και
εξέχουσες και διαµορφώνονται µε οπλισµό µορφής «Π» µε σκέλη (αγκράφες) και υλικό πλήρωσης
(κονίαµα ή γαρµπιλόδεµα, ανάλογα µε το πάχος της ζώνης).
Η συρραφή εφαρµόζεται όταν απαιτείται η αποκατάσταση της εφελκυστικής αντοχής της
τοιχοποιίας στην περιοχή ρωγµών µεγάλου εύρους.
Συνιστάται η εφαρµογή συρραφής και από τις δύο πλευρές της τοιχοποιίας στις περιπτώσεις
ενδεχόµενης περαιτέρω παραµόρφωσης της τοιχοποιίας, για την αποφυγή ανοίγµατος/κάµψης των
συνδετήρων. Σε καµπτόµενα µέρη αρκεί η µονόπλευρη συρραφή.
Επισηµαίνεται ότι η αποκατάσταση ρωγµών µε συρραφή δεν επιλύει τυχόν υπάρχοντα
προβλήµατα υγρασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν της συρραφής απαιτείται και σφράγιση της
ρωγµής.
Εφαρµογές µεθόδου:

2.

−

Περιπτώσεις ρωγµών σηµαντικού εύρους (άνω των 10 mm), οριζοντίων, κατακορύφων ή
λοξών, διατρητών ή µη.

−

Περιπτώσεις ρωγµών αποκόλλησης εγκαρσίως τεµνόµενων τοίχων.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. Τσιµέντο
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου EN 1971:2000: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements - Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.,
και θα είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα και αλκάλια.
β. Αδρανή υλικά
Θα χρησιµοποιούνται αδρανή υλικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος.
γ. Νερό
Το νερό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1008:2002: Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered
from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης
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σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του
νερού..
δ. Χαλύβδινοι οπλισµοί
Οι σιδηροπλισµοί που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού
Τεχνολογίας Χαλύβων.
ε. Πρόσθετα σκυροδέµατος
Για τα πρόσθετα σκυροδέµατος έχει εφαρµογή το πρότυπο prEN 934-1: Admixtures for concrete,
mortar and grout - Part 1: Common requirements -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων,
ενεµάτων. Μέρος 1: Συνήθεις απαιτήσεις.
στ. Κονιάµατα
Για τα κονιάµατα έχουν εφαρµογή
«Οπλισµένα/ενισχυµένα επιχρίσµατα»

τα

καθοριζόµενα

στην

ΠΕΤΕΠ

14-02-07-00

ζ. Ενέµατα
Για τα ενέµατα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 «Αποκατάσταση
τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων».

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται εάν ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος, και
εάν έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής.
Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Οι διάδροµοι εργασίας θα παραµένουν καθαροί
(απαλλαγµένοι από µπάζα) καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη
εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε έργα επισκευών και ενισχύσεων.
• Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και τεχνικά
άρτια εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παρ. 3.3. Για την εκτέλεση
της εργασίας δεν απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός πλήν του εξοπλισµού για την εκτέλεση
ενεµάτων (βλ. ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00).
• Η Επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πεντατετούς
τουλάχιστον εµπειρίας, µε την συνδροµή επί τόπου του έργου Τεχνολόγου Μηχανικού ή
Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόµενη µε
βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:
α. Ζώνες ραφής πλήρως ενσωµατωµένες στην τοιχοποιία
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•

Έχουν εφαρµογή σε όλους τους τύπους των ρωγµών συµπεριλαµβανοµένων των λοξών.

•

Καθαιρούνται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα 50 cm εκατέρωθεν της ρωγµής και καθ’ όλο
το µήκος τους. Για τις καθαιρέσεις έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14-02-0101 «Καθαίρεση επιχρισµάτων».

•

Αφαιρούνται τα λιθοσώµατα σε πλάτος 15 ÷ 20 cm εκατέρωθεν της ρωγµής και σε βάθος
µέχρι 20 cm, ώστε να διαµορφωθεί µια επιµήκης εντορµία. Η αφαίρεση γίνεται σταδιακά, µε
σφυρί και καλέµι ή µε χρήση ελαφράς αερόσφυρας ή ελαφράς ηλεκτροπνευµατικής σφύρας,
και µε προσοχή ώστε να µην διαταραχθεί ο υπόλοιπος ιστός της τοιχοποιίας. Ο τελικός
καθαρισµός γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα.

•

Τοποθετείται ο προβλεπόµενος από την µελέτη διαµήκης και εγκάρσιος οπλισµός. Ο
εγκάρσιος οπλισµός είναι τύπου αγκράφας («Π» µε κοντά σκέλη, stiching dogs) και
τοποθετείται εντός οπών που διανοίγονται εκατέρωθεν της ρωγµής. Η πάκτωση επί του
σήµατος της τοιχοποιίας γίνεται µε χρήση µη συρρικνούµενων κονιαµάτων, διογκωτικών
κονιαµάτων ή εποξειδικών ρητινών (βλ. σχετικά ΠΕΤΕΠ 14-01-12-01 «Βλήτρα»)
Οι εγκάρσιοι οπλισµοί (αγκράφες, διχάλες) πρέπει να είναι µεταβλητού πλάτους ή
κατεύθυνσης (ή και τα δύο) ούτως ώστε τα φορτία που µεταβιβάζονται εκατέρωθεν της
ρωγµής να µην δρουν επί συγκεκριµένου επιπέδου αλλά να κατανέµονται στην ζώνη
επέµβασης.

•

Τοποθετούνται πόροι εισόδου και ελέγχου ενέµατος για την πλήρωση ρωγµών και κενών
στην περιοχή της επέµβασης, κυρίως στην διεπιφάνεια τοιχοποιίας και ζώνης ραφής.

•

Κατασκευάζεται καλούπι που καλύπτει την εντορµία, σε επαφή µε την υπόλοιπη επιφάνεια
του τοίχου, µε κατάλληλα ανοίγµατα για την διαβροχή και την πλήρωση µε κονίαµα.

•

∆ιαβρέχεται η εντορµία µε νερό υπό χαµηλή πίεση (πίεση δικτύου) µέχρι κορεσµού, χωρίς
να δηµιουργούνται επικαθίσεις ύδατος.
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•

Ακολουθεί πλήρωση της εντορµίας µε κονίαµα.

•

Μετά την πήξη του κονιάµατος αφαιρείται το καλούπι, αφού δε ολοκληρωθεί πλήρως το
υλικό πλήρωσης.

•

Γίνεται πλήρωση των διακένων στην περιοχή της επέµβασης, (κυρίως στην διεπιφάνεια
τοιχοποιίας και ζώνης ραφής), µε ενέµατα από τους πόρους εισόδου που έχουν ήδη
τοποθετηθεί, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 «Αποκατάσταση
τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων».

β. Εξέχουσες ζώνες ραφής
• Έχουν εφαρµογή σε κατακόρυφες και οριζόντιες γραµµές.
• Καθαιρούνται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα 50 cm εκατέρωθεν της ρωγµής καθώς και
από το άκρο αρχής και τέλους της. Για τις καθαιρέσεις έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα
στην ΠΕΤΕΠ 14.02.01.01 «Καθαίρεση επιχρισµάτων».
• Εντοπίζονται τυχόν θρυµµατισµένα λιθοσώµατα κατά µήκος της ρωγµής καθώς επίσης και
τα µικρά συζηγή λιθοσώµατα και αφαιρούνται και αντικαθίστανται.
• ∆ιευρύνονται οι αρµοί της τοιχοποιίας στη περιοχή της επέµβασης στην έκταση που ορίζεται
στη µελέτη, και ακολουθεί τελικός καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα.
• Τοποθετείται ο προβλεπόµενος οπλισµός σύµφωνα µε την ως άνω & (α).
• Τοποθετούνται οι πόροι εισόδου και ελέγχου ενέµατος για την πλήρωση ρωγµών και κενών
στην περιοχή της επέµβασης, κυρίως στη διεπιφάνεια τοιχοποιίας και ζώνης ραφής.
• Κατασκευάζεται το προβλεπόµενο από την µελέτη καλούπι στην περιοχή της επέµβασης µε
κατάλληλα ανοίγµατα για την διαβροχή και είσοδο του υλικού πλήρωσης.
• ∆ιαβρέχεται η περιοχή επέµβασης µε νερό χαµηλής πίεσης (πίεση δικτύου) µέχρι κορεσµού,
χωρίς να δηµιουργούνται επικαθίσεις ύδατος.
• Ακολουθεί η πλήρωση µε γαρµπιλόδεµα ή κονίαµα. Συνιστάται η χρήση γαρµπιλοδέµατος
αντί κονιάµατος όταν το πάχος της ζώνης συρροής είναι µεγαλύτερο από το 5πλάσιο του
µέγιστου κόκκου αδρανούς.
• Μετά την σκλήρυνση του υλικού της ζώνης συρραφής γίνεται πλήρωση των διακένων στην
περιοχή της επέµβασης, (κυρίως στην διεπιφάνεια τοιχοποιίας και ζώνης ραφής). Η
πλήρωση γίνεται µε ενέµατα από τους πόρους εισόδου που έχουν τοποθετηθεί, σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00.

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση θα γίνεται επί επταήµερο µε διαβροχή µέχρι κορεσµού ή µε υγρή λινάτσα, ώστε η
περιοχή της επέµβασης να παραµένει συνεχώς υγρή.

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 3.3 και 3.4 της παρούσας στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη του έργου,
και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές φόρτωσης
του εργοταξίου.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο έλεγχος της κατασκευής θα γίνεται οπτικά, γεωµετρικά, κρουστικά ή/και µε αποκοπή δείγµατος.

4.1.1. Οπτικός Έλεγχος
Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, κυρίως κατά την διάρκεια εκτέλεσης
της εργασίας.
• Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης
εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στην & 3.3 και θα εντοπίζονται τυχόν µη
συµµορφώσεις ή κακοτεχνίες, ούτως ώστε να λαµβάνονται αµέσως και πριν από την
ολοκλήρωση των εργασιών, τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα.

4.1.2. Γεωµετρικός Έλεγχος
Αφορά κυρίως τις εξέχουσες ζώνες ραφής και αποσκοπεί στην διαπίστωση εφαρµογής του
πλάτους, ύψους προεξοχής και διάταξης των ζωνών συρραφής που προβλέπονται από την
µελέτη. Οι αποδεκτές ανοχές των γεωµετρικών στοιχείων καθορίζονται σε ± 5%.

4.1.3. Κρουστικός Έλεγχος
Ο κρουστικός έλεγχος διεξάγεται µε ελαφρές κρούσεις στην επιφάνεια της ζώνης ραφής µε σφυρί
βάρους 1,0 kg (µε ιδιαίτερη προσοχή στις ακµές των ζωνών για την αποφυγή ζηµιών). Όταν ο
παραγόµενος ήχος είναι υπόκωφος, ή/και εµφανίζονται ρηγµατώσεις στην επιφάνεια της ζώνης
κατά τις κρούσεις υπάρχει πρόβληµα στερεότητας/συνοχής της επέµβασης και απαιτούνται
διορθωτικά µέτρα (βλ. & 4.2).

4.1.4. Έλεγχος µε αποκοπή δείγµατος
Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται αφού αναπτυχθεί πλήρως η αντοχή του υλικού κατασκευής της
ζώνης συρραφής.
Εφαρµόζεται ήλος ή αγκύριο στην θέση δοκιµής και µε κέντρο το σηµείο έµπηξης αποµονώνεται
πυρήνας µε περιστροφικό δειγµατολήπτη. Η διάµετρος του πυρήνα είναι της τάξεως 75-100 mm
και κατά βάθος εκτείνεται 20-30 mm κάτω από την διεπιφάνεια υλικού πλήρωσης ζώνης και
τοιχοποιίας.
Με χρήση εξολκέα στηριζόµενου εκτός περιµέτρου του δείγµατος ασκείται προοδευτικά δύναµη και
καταγράφεται η τιµή της κατά την στιγµή αποκόλλησης του πυρήνα. Μετράται η επιφάνεια της
τοµής θραύσεως και προσδιορίζεται η τάση εξόλκυσης.
Αντί της εµπήξεως ή τοποθέτησης αγκυρίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξολκέας µε κεφαλή
επαφής η οποία συγκολλάται επί της επιφάνειας του υλικού πλήρωσης της ζώνης συρραφής.
Εάν η θραύση (αποκόλληση) επέλθει στην διεπιφάνεια, η τάση εξόλκυσης θα πρέπει να υπερβαίνει
το 1/30 της θλιπτικής αντοχής του υλικού πλήρωσης της ζώνης συρραφής (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη).
Ο έλεγχος αποκοπής θα γίνεται σε τουλάχιστον 3 σηµεία ανά 100 m2 επέµβασης, κατ’ ελάχιστον
δε σε 3 σηµεία, ανεξαρτήτως της συνολικής επιφάνειας.
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4.2. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
4.2.1. Επανέλεγχοι
Αν τα αποτελέσµατα του ελέγχου µε αποκοπή δείγµατος δεν ικανοποιούν το ως άνω κριτήριο
αποδοχής, ο έλεγχος θα γίνεται σε δύο νέες γειτονικές θέσεις για κάθε µη συµµορφούµενο δείγµα.
Αν και πάλι δεν ικανοποιείται το κριτήριο αποδοχής, ο έλεγχος θα συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο, σε
δύο νέες ακόµη πρόσθετες γειτονικές θέσεις για κάθε µη συµµορφούµενο δοκίµιο και θα
περαιώνεται. Αν τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµών ικανοποιούν το σχετικό κριτήριο επέµβασης
θεωρείται αποδεκτή.

4.2.2. ∆ιορθωτικά µέτρα
−

Εάν κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες στην τελειωµένη εργασίας, αυτές θα
επισκευάζονται και θα επανελέγχονται.

−

Εάν κατά τον γεωµετρικό έλεγχο διαπιστωθούν µη αποδεκτές αποκλίσεις από τις
προβλεπόµενες διαστάσεις των ζωνών συρραφής, θα ενηµερώνεται σχετικά ο Μελετητής, ο
οποίος θα αποφασίζει εάν απαιτούνται επεµβάσεις καθώς και το είδος αυτών (π.χ. κατασκευή
πρόσθετων στρώσεων κονιάµατος).

−

Εάν κατά τον κρουστικό έλεγχο προκύπτει υπόκωφος ήχος θα γίνεται εισπίεση ενεµάτων ως
ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 στις προβληµατικές περιοχές και θα ακολουθεί επανέλεγχος.

−

Εάν κατά τον έλεγχο µε αποκοπή δείγµατος διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις (βλ. & 4.1.4) θα
γίνεται εισπίεση ενεµάτων ως ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 σε όλη την έκταση της επέµβασης. Ενέµατα
θα γίνονται τοπικά και στις περιοχές µη αποδεκτών δειγµάτων, έστω και αν µε την συνέχιση
της δειγµατοληψίας η επέµβαση κρίθηκε ως αποδεκτή (τοπικές αστοχίες).

4.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ο οπτικός, ο γεωµετρικός και ο κρουστικός έλεγχος, είναι υποχρεωτικοί και θα εκτελούνται σε κάθε
θέση επέµβασης. Ο έλεγχος αποκοπής δείγµατος θα διεξάγεται εάν προβλέπεται από την µελέτη.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι συνήθεις κίνδυνοι που εµφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδοµικών έργων, όπως αυτοί
που αφορούν την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, την χρήση
ικριωµάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
•
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EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.

•

EN 168:2001: Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Ατοµική προστασία
οφθαλµών. Μη οπτικές µέθοδοι δοκιµών.

•

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.

ΠΕΤΕΠ: 14-02-05-02

•

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

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται σχολαστικά τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα (m) περαιωµένης εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας. ∆ιακρίνονται σε επεµβάσεις µε πλήρης ενσωµατωµένη «ραφή» στην τοιχοποιία και
εξέχουσα «ραφή».

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
1. Η προµήθεια όλων των ενσωµατούµενων υλικών και η µεταφορά τους στο εργοτάξιο
(συµπεριλαµβανοµένου του οπλισµού).
2. Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο.
3. Η πλήρης εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3 της παρούσας
Προδιαγραφής.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων.
5. Την εκτέλεση των προβλεποµένων ελέγχων και επανελέγχων.
6. Οι διορθωτικές παρεµβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών.
Οι εργασίες εισπίεσης ενεµάτων δεν περιλαµβάνεται στις ως άνω τιµές µονάδος. Η σχετική
επιµέτρηση γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 «Αποκατάσταση
τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων».
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