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ΔΡΓΟ: 

 
 

 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
               ΥΩΡΟΤ  ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ»                      
             

 

 
 

    

 

                                            ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η μελέηη αθοπά ηην επιζκεςή κηιπίος ηηρ Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Ν. Κοπινθίαρ , ηο 

οποίο βπίζκεηαι ζηον παπαλιακό  ιζηό ηηρ πόληρ Κοπίνθος, επί ηυν οδών ηέπμα Κολιάηζος και 

παπαλιακή. 

Πποβλέπονηαι να γίνοςν ηοπικέρ επιζκεςέρ ζηο κηίπιο , ούηυρ ώζηε να σπηζιμοποιηθεί 

υρ κένηπο πολλαπλών σπήζευν με ζκοπό ηην κάλςτη αναγκών ζε κηηπιακέρ ςποδομέρ ηηρ 

Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Κοπινθίαρ.  

 

              ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
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                         ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπονηαι οι παπακάηυ έπγαζιερ. 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΩΝ ΥΩΡΟ:  

 Αποξήλυζη παλαιών δαπέδυν ζηον εξυηεπικό σώπο ηος κηιπίος . 

 Δηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ κε δηάζηξσζε θπβνιίζσλ, από γξαλίηε 

(ηύπνπ κνινζζώλ). 

 Καηαζκεςή παπηεπιών ζηον εξυηεπικό σώπο με ππόσςηα κπάζπεδα  από 

ζκςπόδεμα.  

 Γενική μόπθυζη επιθάνειαρ εδάθοςρ για ηην θύηεςζη θςηών ή 

εγκαηάζηαζη σλοοηάπηηα. 

 Ππομήθεια κηπεςηικού σώμαηορ. 

 Φςηεςζη θάμνυν ,ζηα νεα παπηεπια.  

 Εγκαηάζηαζη πποπαπαζκεςαζμένος σλοοηάπηηα.  

 

 

ΚΣΙΡΙΟ:  
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 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδνπ, παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  

ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ. 

 Εξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ κή ηππνπνηεκέλα 

 Εξκάξηα θνπδίλαο θξεκαζηά επί ηνίρνπ, κή ηππνπνηεκέλα. 

 Πάγθνο θνπδίλαο από άθαπζηε θνξκάηθα ελδεηθηηθνύ ηύπνπ DUROPAL. 

 Επελδύζεηο ηνίρνπ θνπδίλαο κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 15x15 

cm, κε ρξήζε θνληακάησλ. 

 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα. 

 Καηαζθεπή ρώξνπ ερεηηθώλ δηαζηάζεσλ κε γπςνζαλίδεο, θνηλέο, επίπεδεο, 

πάρνπο 18 mm 

 Επηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα. 

 Φξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 

κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

 Εθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε 

ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ, κε ειαηόρξσκα αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο 

πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ. 

 Υδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 

αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα. 

 Εθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε 

ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ, κε βεξληθόρξσκα δύν ζπζηαηηθώλ βάζεσο λεξνύ ε 

δηαιύηνπ. 

 Ειαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή  

αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ. 

 Φξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο  

αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνύ, ρσξίο 

ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο. 

 Θεξκνκόλσζε θηηξηαθνύ θειύθνπο κε ςπρξά πιηθά (cool materials), εθαξκνγή 

ζεξκνκνλσηηθνύ, άθαπζηνπ, αληηκνπριηθνύ ρξώκαηνο αθξπιηθήο βάζεσο. 

 Επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θπβνιίζνπο από γξαλίηε (ηύπνπ κνινζζώλ).  
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 Έιεγρνο Ηιεθηξηθήο Εγθαηάζηαζεο (ΕΗΕ). 

 Φσηηζκόο  ηύπνπ θσηνζσιήλα, LED. 

 Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ 70W. 

 Τνπηθή εζσηεξηθή  θιηκαηηζηηθή  κνλάδα ηύπνπ nηνπιάπαο , ςπθηηθήο 

απόδνζεο 42000 BTU/h. 

  Τνπηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (SPLIT SYSTEM) νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο 

απόδνζεο   9000 BTU/h. 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  δηάηαμεο αιεμηθεξαύλνπ. 

   Καηαζθεπή  πδξνξξνήο απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ . 

  Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο. 

 

                            ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ-ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

 

 

                   Διαμόπθυζη αύλειος σώπος με διάζηπυζη κςβολίθυν 
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                                Καηαζκεςή παπηεπιών ζηον εξυηεπικό σώπο 
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Oi  μελετήτες ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο Προϊστάμενος Σ.Γ.Π.  

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γιεσθσντής Σετνικών 

Τπηρεσιών 
Π.Δ. Κορινθίας 

    

ΜΕΡΤΝΗ ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ 
Π.Ε. ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΤΣΑ 
Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΩΣΗΡΑΚΟ 
Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 
 

 

     

 ΚΑΡΟΤΚΗ ΥΡΗΣΟ 

Σ.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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