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360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

360.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, µε 

φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 
(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες και 

υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 

- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας  

- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες 
επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης 
φρεατίων κτλ) 

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   

- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  

- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, τηλεφωνοδότησης, 
σήµανσης, περίφραξης κτλ. 

- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 

360.2 Υλικά 
(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 

οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 
επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 

(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών 
προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 
Πίνακας 360.2 – 1 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 
2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 
3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 
(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 
(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την 
παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από 
τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η 
πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα 
παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια 
αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  
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360.3 Εκτέλεση Εργασιών 

360.3.1 Γενικά 
(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 

και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων 
προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 

 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν τοποθετούνται 
πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την 
κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η 
οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 

(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 
αντιστηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την 
τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 

(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της 
κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. Η 
Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον 
εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και 
εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της 
Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής 
πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 

(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει µε 
ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής 
και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 

(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και να 
συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 

(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 
(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων 
κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 

i. η θέση των σιδηρών µελών 
ii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 
iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 
iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 
v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 
vi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και τα 

αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 
vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  
viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 
ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 
x. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, µέσων 

συνδέσεως κτλ) 
xi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 

- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολλήσεων 
λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 
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- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 
στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντίστοιχων 
µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 

- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα 
λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 

360.3.2 Συγκολλήσεις 
(α) Γενικά 

- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φτάνει 
είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   
µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε 
ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, π.χ. 
κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία 
µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 

- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων 
στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, 
γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η 
ένωση εξασθενεί αισθητά . 

(β) Προετοιµασία  

- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες 
µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού 
συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 
λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι 
επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα 
υλικά. 

(γ) Εκτέλεση  

- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν 
τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση 
προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 

360.3.3 Οπές 
(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που 

προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο 
µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  
(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι υπόλοιπες 

µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 
(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυπα DΙΝ. 

360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 
Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 

360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 
(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά τις 

υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή 
συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 
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(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωµατωµένα 
στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση, αλλιώς 
παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του σκυροδέµατος τοποθέτηση 
και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν µε κονίαµα. 

360.3.6 Στηρίξεις 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 
στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 

360.3.7 Υδρορροές 
Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης. 

360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 
(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισµα 
Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 
προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική 
προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον 
τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 

(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα πρότυπα του 
πίνακα 360.3–1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο άρθρο 400 
«Χρωµατισµοί». 
Πίνακας 360.3 – 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
επιχρίσµατα 

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN EN 
ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες για 
φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες διατοµές DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών στοιχείων 
για γαλβάνισµα εν θερµώ DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και 
κράµατα αυτών 

DIN EN 22063 

 
(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε εργαστήριο 

εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 
(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα προκαλούνται 

από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν την 
εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, 
προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο µεγαλύτερη 
από 0,04%. 

(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµήκεις 
ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 
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- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 
(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων 

καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς 
ουσίες. 

(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές εφαπτόµενων 
επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  

(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 
(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους αγκυρώσεων, 

γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 
(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 

κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να 
τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 

360.3.12 Έλεγχοι 
 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο από 

0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή ελάσµατα 
στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, 
κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη 
κατηγορία. 

(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 
(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το είδος της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας 

360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοποθέτηση 

κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαιτούµενων 
υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 
• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 
• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών έργων κτλ., 
ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t 
τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται σε 
επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέρους µελών, 
αφαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για τον υπολογισµό του 
βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο προκύπτων όγκος θα 
πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 7.850 kg/m3.  Τα βάρη των 
συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ροδελών, των περικοχλίων και των 
κεφαλών, θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση 
και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την 
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οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότητες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέτρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε 
βάση τα πραγµατικά βάρη των µελών της κατασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία 
και πιστοποίηση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και σιδήρου / 
χάλυβα. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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