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1. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζζνχλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
«Πνιπδύλακνπ Ηαηξείνπ Καιιηάλσλ».
ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο
Φξνληίδαο ζηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηθπσλίσλ ηνπ Γήκνπ ηθπσλίσλ ζην
Γ.Γ. Καιιηάλσλ. Σν Πνιπδύλακν Ηαηξείν Καιιηάλσλ, απνηειεί απνθεληξσκέλε κνλάδα
πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κνξίλζνπ.
Βάζεη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ην έξγν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο αθνχ
κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θζνξέο
νη νπνίεο ρξίδνπλ άκεζεο αληηθαηάζηαζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ιαηξείνπ.
Δπίζεο επεηδή ην θηίξην θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ είλαη παιηά, ππάξρεη δπλαηφηεηα κε ηηο εξγαζίεο
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ λα γίλεη αθελφο κελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ αζθαιήο ε
ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.
Έηζη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζα επηηχρνπκε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηελ
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε
απνηέιεζκα ηελ παξνρή βέιηηζησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζχγρξνλν πεξηβάιινλ.
2. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ – ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Σν θηίξην πξνυθίζηαηαη ηνπ έηνπο 1955 θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξνχζα κειέηε, έρεη εθδνζεί ε κε αξ.: 6830/24-11-11 νηθνδνκηθή άδεηα.
Γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ειήθζεζαλ ππ φςηλ ηα αθφινπζα:
 Σν πθηζηάκελν θηηξηνδνκηθφ (θέξσλ νξγαληζκφο, θέιπθνο θηηξίνπ)
 Η πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηνπ Ιαηξείνπ ε νπνία δελ πξέπεη λα δηαθνπεί θαη εκπνδηζηεί ζην
ειάρηζην.
 Οη πθηζηάκελεο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξηθέο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θ.ι.π.)
3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Σν έξγν « Δθζπγρξνληζκόο θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Πνιπδύλακνπ Ηαηξείνπ Καιιηάλσλ»
πξνβιέπεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:
ΠΔΡΗΒΑΛΛΧΝ ΥΧΡΟ:
1. Καηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ ηνηρίνπ απφ αξγνιηζνδνκή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ.
2. Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 165,00m2 κε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο
(βηνκεραληθνχ).
3. Καηαζθεπή ζηεγαλνχ βφζξνπ δηαζηάζεσλ 2,50m(βάζνο)*2,00m*3,00m.
4. Καζαίξεζε κπαδσηήο βεξάληαο θαη δεκηνπξγία εηζφδνπ κε ηελ θαηαζθεπή ξάκπαο ΑΜΔΑ απφ
αληηνιηζζεξφ βηνκεραληθφ δάπεδν θαη ζθάιαο απφ αξγνιηζνδνκή.
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ΚΣΗΡΗΟ:
ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
1. Καζαηξέζεηο: Καζαίξεζε πιάθαο νξνθήο θαη πιάθαο δαπέδνπ.
2. Καζαίξεζε ηεζζάξσλ εζσηεξηθψλ ππνζηπισκάησλ θαη δνθψλ.
3. Καζαίξεζε ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ησλ έμη παξαζχξσλ θαη ησλ δπν ζπξψλ.
4. Καζαίξεζε εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ κε εθαξκνγή πδξνβνιήο ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο
επηθάλεηεο.
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ-ΔΝΗΥΤΔΗ
1. Δλίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ηεο θέξνπζαο αξγνιηζνδνκήο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθήο
πεδηινδνθνχ.
2. Δθαξκνγή ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο
ηνηρνπνηίαο.

εζσηεξηθήο

3. Δπαλαθαηαζθεπή ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ, κεηά ησλ δνθψλ ηνπο.
4. Καηαζθεπή δαπέδνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη πεξηκεηξηθήο δνθνχ (κε θνξλίδα) ζηε ζηέςε
ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ έδξαζε μχιηλεο ζηέγεο.
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ
1. Αξκνιφγεκα εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ.
2. Δπίρξηζκα εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη εζσηεξηθή ηνηρνπνηία .
3. Πιήξσζεο απφ γπςνζαλίδεο κε θαηάιιειε κφλσζε.
ΓΑΠΔΓΑ –ΔΠΔΝΓΤΔΗ
1. Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ,
2.Δπέλδπζε ηνίρσλ WC κε θεξακηθά πιαθίδηα.
3.Δπίζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο ζηελ βεξάληα εηζφδνπ.
4.Σνπνζέηεζε καξκάξηλσλ πνδηψλ ζηα παξάζπξα .
ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΗ ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ:
1. Καηαζθεπή μχιηλεο ζηέγεο κε ηζηκεληνθεξάκηδα.
2. Φεπδνξνθή νξπθηψλ ηλψλ.
3. Σνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ κε πξνζηαηεπηηθά ζηδεξά θηγθιηδψκαηα .
4. Δζσηεξηθέο μχιηλεο ζχξεο.
ΓΗΚΣΤΑ
1. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ.
2. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ηειεθψλνπ.
3. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ππνινγηζηψλ.
4. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ζπλαγεξκνχ.
5. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ θιηκαηηζκνχ .
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6. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.
7. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο .
8. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο.

4. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
1.

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

Δμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θάησζη εξγαζίεο:



Καζαίξεζε πιάθαο νξνθήο θαη πιάθαο δαπέδνπ.
Καζαίξεζε ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ησλ έμη παξαζχξσλ θαη ησλ δπν ζπξψλ.

Δζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θάησζη εξγαζίεο:
 Καζαίξεζε ηεζζάξσλ εζσηεξηθψλ ππνζηπισκάησλ θαη δνθψλ.
 Καζαίξεζε εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ κε εθαξκνγή πδξνβνιήο ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο
επηθάλεηεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνμήισζεο θαζαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο πιηθψλ ζα ιεθζνχλ φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ πεξί
κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαζψο επίζεο θαη ηεο ελφριεζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε
γεηηνληθέο ρξήζεηο, ζε πξφζσπα θαη ζηελ θπθινθνξία γεληθφηεξα απφ ηηο εξγαζίεο απηέο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ ππνζηνχλ δεκηά νπνηαδήπνηε ζεκεία ζην θέξνληα νξγαληζκφ. Γηα
θάζε δεκηά πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο, εθηφο απφ
ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο πνπ ζα έρεη ν αλάδνρνο, ζα θαηαξηίδεηαη ακέζσο κειέηε θαη
κέζνδνο απνθαηάζηαζεο απηήο (κε ζχκθσλε γλψκε ηεο επίβιεςεο) ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ
εξγνδφηε θαη γηα ηε κειέηε θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη επηζθεπή.
Θα θαζαξηζηεί ν ρψξνο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζζψξεπζε
ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη
απνκάθξπλζε απηψλ ζε κέξνο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.
Η πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ είλαη σο παξαθάησ:
Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα
θαη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο.
Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ
θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα
(ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή
απνζήθεπζε.
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκα-ξνθνληακάησλ,
αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε
πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ
αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2).
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Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, κεηά απφ ηεκαρηζκφ ηνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο, ζηηο ζέζεηο θφξησζεο.
Καζαίξεζε ιηζνδνκήο πάρνπο έσο 0,65 m, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, γηα ηελ δηακφξθσζε αλνίγκαηνο
ζπξψλ, παξαζχξσλ θιπ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο
θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ ησλ
παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο
θνξηψζεσο. Γηα νπέο επηθαλείαο 1,51 m2 έσο 2,00 m2, 1,01 m2 έσο 1,50 m2 θαη γηα νπέο επηθαλείαο
0,51 m2 έσο 1,00 m2.
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή
κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην
ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ
ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ
ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζε εδάθε γαηψδε – εκηβξαρψδε.
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή
ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξντφλησλ έσο 10,00 m, κε
ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 20 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα.
Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ,
ρνιηθψλ, άκκνπ, ακκνράιηθνπ, άζβεζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί
νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ.
Γεληθή Παξαηήξεζε:
ηελ πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη νίθνη παξαγσγήο
πιηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, λννχληαη απηνί ή άιινη ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα είλαη ησλ
ηδίσλ ηνπιάρηζηνλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε απηά ησλ αλαγξαθνκέλσλ. Όια ηα πιηθά
ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη εθαξκφδνληαη ζε
ζπλδπαζκφ κε βνεζεηηθά πιηθά θαη εμαξηήκαηα, επίζεο πξνηεηλφκελα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα
εηαηξεία.
2. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ – ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε
απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη θαηεγνξίαο C25/30 ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε
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φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη
ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο
θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ
αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηε ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα
ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο
άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο
ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο
απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).

ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ
Πξνβιέπνληαη ζηε κνξθή θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζηαηηθή θαη αξρηηεθηνληθή κειέηε
εθαξκνγήο γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο δηαζηξσλνκέλσλ ζθπξνδεκάησλ.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ νχησο ψζηε λα θέξνπλ αζθαιψο ην βάξνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηά ηνπ φπνηνπ
ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ησλ θπθινθνξνχλησλ θνξηίσλ, ησλ δνλήζεσλ θ.ι.π., θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηάζηξσζεο.
Απαγνξεχεηαη απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη ηελ νξηδφληηα κεγαιχηεξε απφ έλα ηνηο ρηιίνηο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ μπιφηππνπ ή θαη θαηεδάθηζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο, εθ‟ φζνλ ε θαθνηερλία έγηλε αληηιεπηή κεηά ηε δηάζηξσζε.
ε φιεο ηηο αθκέο πξνβιέπνληαη θαιηζνγσληέο, εθηφο ησλ ζέζεσλ πνπ ζαθψο θαζνξίδνληαη απφ ηε
κειέηε.
ηηο ζέζεηο επαθψλ θεξφλησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ κε κε θέξνληα ηνηρψκαηα ζα ηνπνζεηεζεί
πιηθφ, π.ρ. θχιιν πιαζηηθφ, γηα λα απνθεχγεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο, φηαλ απηή επηβάιιεηαη γηα
ιφγνπο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε πεξίπησζε αλεπίρξηζησλ επηθαλεηψλ, ζηε ζέζε επαθήο ζα
δηακνξθψλεηαη ζθνηία.
Θα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξνβιέςεηο ζηνλ μπιφηππν, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλάγθεο Η/Μ
εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, έηζη πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα, ηδίσο ζε αλεπίρξηζηεο επηθάλεηεο.
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Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ,
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ
ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεοζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
ΗΓΖΡΟΠΛΗΜΟΗ
Όινη νη ζηδεξνπιηζκνί ζα θαιχπηνληαη κε ζθπξφδεκα, πάρνπο 2-2,5cm θαηνη πξνο ην χπαηζξν
2,5cm ηνπιάρηζηνλ.
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 1422-2 / 14233:2006 θαη ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ θπξνδέκαηνο, θάζε δηακέηξνπ, έηνηκνη επί
νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ έξγνπ ήηνη γηα Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) θαη Υαιχβδηλνπο
νπιηζκνχο ί θαηεγνξίαο B500C (S500s)
3. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ - ΥΡΧΜΑΣIΜΟΗ
Δπηρξίζκαηα κε καξκαξνθνλία.
Αθνξά εξγαζίεο θαηαζθεπήο επηρξηζκάησλ θαη παξεκθεξψλ εξγαζηψλ.
α) Με ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ ηηκνινγείηαη ε εξγαζία αξκνινγήκαηνο ζε πθηζηάκελε ηνηρνδνκή,
δεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή απνδεκίσζεο ηεο εξγαζίαο ιηζνδνκήο
ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηεο.
β) ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ην επίρξηζκα, φπσο ε αθαίξεζε ιηπαξψλ νπζηψλ (κε θαηάιιειν
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ινηπψλ ζηνηρείσλ (κε βνχξηζηζκα),
- ηελ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ,
- ηελ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο,
- ηελ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο
θαζψο θαη ηελ επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδνκηθφ ραξηί.
- ε θαηαζθεπή ηάθσλ δπγίζκαηνο, ξακκάησλ ράξαμεο, θαηαθφξπθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ
νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ
γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη (εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην ππφςε
άξζξν) νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα:
-ελδερφκελε επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (ζε ιείεο επηθάλεηεο),
-ελδερφκελε ρξήζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ,
δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ:
- θαη γηα ηνπο ηχπνπο θνληακάησλ 2 θαη 3 θαζψο θαη γηα ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο
δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ ή ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζε
απηά.
-αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή).
-γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα .
-γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
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Σα λέα επηρξίζκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα
1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο.
Πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζηνπο ηνίρνπο.
Σα εζσηεξηθά επηρξίζκαηα απφ καξκαξνθνλίακα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κεηε κειέηε. απηά
θαηαζθεπάδνληαη ζε 3 ζηξψζεηο. Πξψηε ζηξψζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450kg ηζηκέληνπ κε άκκν
ιαηνκείνπ κεζφθνθθε (1:3)θαιχπηεη φιεο ηηο πξνο επίρξηζε επηθάλεηεο ψζηε λα κε δηαθξίλεηαη ην
ππφζηξσκα. πάρνο ζηξψζεο 6mm.
Γεχηεξε ζηξψζε ιάζπσκα κε αζβεζηνθνλίακα 1:2 1:2,5 ησλ 150kg ηζηκέληνπ κε άκκν ιαηνκείνπ
κεζφθνθθε. θαηαζθεπάδεηαη βάζεη θαηαθφξπθσλ θαη ζπλεπίπεδσλ νδεγψλ, πιάηνπο 10cm, 24 ψξεο
ην ιηγφηεξν κεηά ην πεηαρηφ. Υξφλνο ζηεγλψκαηνο 15 κέξεο, πάρνο 15mm. Σξίηε ζηξψζε ηξηθηή κε
καξκαξνθνλίακα 1:2
1:2,5ησλ 150kg ιεπθνχ ηζηκέληνπ κε ιεπηφθνθθε άκκν ιεπθνχ
καξκάξνπ(κάξκαξν – ζθφλε).
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο (3ε ζηξψζε) ρψξσλ πγηεηλήο γεληθά, αληί λεξνχ
πξνζζέηνπκε γαιάθησκα κείγκαηνο λεξνχ πξψηεο χιεο πιαζηηθνχ (πρ VINYL) ζε αλαινγία 1:5.
πξνεγείηαη ειαθξά δηαβξνρή ηνπ ιαζπψκαηνο κε ην ίδην γαιάθησκα. Πάρνο ζηξψζεο 6mm.
Καηαζθεπάδεηαη ζε δχν θάζεηο αζηάξσκα – ηειηθή ζηξψζε.
Μεηά ην ηξάβεγκα ηεο ηειηθήο ζηξψζεο αθνινπζεί ηξηβίδηζκα κε μχιηλν ηξηβίδη ληπκέλν κε ιάζηηρν
(απαγνξεχεηαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξηβίδη) κε ζχγρξνλε δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο. πάρνο
νξνθνθνληακάησλ 12-15mm.
ηα νξνθνθνληάκαηα δελ είλαη απαξαίηεηνη νη νδεγνί.
Σνκή νξνθνθνληακάησλ θαη επηρξηζκάησλ ζε γσλία Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ επηπεδφηεηα
θαη θαηαθνξπθφηεηα ησλ επηρξηζκάησλ ηνίρσλ πνπ ζα επελδπζνχλ κε πιαθίδηα.
Αξκνινγήκαηα φςεσλ πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450
kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθνθθε άκκν. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε
επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε
θαζαξφ λεξφ θαη θαηάιιειε κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm απφ ηελ επηθαλείαο ηνπ
ηνίρνπ, δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, πιήξσζε κε
ηζηκεληνθνλία, ζπκπίεζε, κφξθσζε, θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, θιπ. Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ
φςεσλ ιηζνδνκψλ.
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο
δηαζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή
(ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη
4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο
δηαζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη
4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
Δπηρξίζκαηα ηξαβερηά πξνεμνρψλ κέρξη 20 cm, απινχ ζρεδίνπ, φπσο θνξσλίδσλ, δσλψλ,
θνξληδψλ αλνηγκάησλ θιπ. Η ηηκή θαηαβάιιεηαη επί πιένλ ηεο ηηκήο ησλ επηρξηζκάησλ παληφο
είδνπο θαη πεξηιακβάλεη ηελ δαπάλε ησλ ηχπσλ θαη ηθξησκάησλ.
Σα επηρξίζκαηα θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ ζηνπο ηνίρνπο εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ, φπνπ απηέο πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνδνκηθψλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
1. Καηά ηνλ πξψην ηξφπν αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαιφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απφ ηα
ζαζξά επηρξίζκαηα θαη ηηο ζθφλεο θαη αθνινχζσο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
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επηθάλεηαο ζα αθνινπζήζεη αζηάξσκα ηνπο κε πςειήο δηεηζδπηηθφηεηαο αζηάξη λεξνχ ηχπνπ FLEXPRIMER.
Η απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ζηεγλψζεη ην αζηάξη κε ξεηηλνχρν επηζθεπαζηηθφ
ηζηκεληνθνλίακα ηχπνπ DUROCRET ην νπνίν ζα εληζρπζεί κε θαηάιιειε νηθνδνκηθή ξεηίλε ηχπνπ
ADIPLAST. Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη παηεηά κε κπζηξί. Αθνχ ηξαβήμεη επαξθψο , ηξίβεηαη κε
ζπνγγψδεο ηξηβίδη.
Μεηά ην ζηέγλσκα ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο νη επηθάλεηεο είλαη έηνηκεο γηα αζηάξσκα θαη
βαθή.
2. Καηά ηνλ δεχηεξν ηξφπν νη απνθαηαζηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επηρξίζκαηα ηξηπηά
ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
Η ηειηθή επηινγή ηνπ ηξφπνπ απνθαηάζηαζεο ησλ επηρξηζκάησλ ζα είλαη ηεο επίβιεςεο.
Γπςνζαλίδεο
Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, δηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχκελνπ έηνηκνπ
θχιινπ εκβαδνχ άλσ ησλ 0.72 m2, ηνπνζεηεκέλεο ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν, επί ζθειεηνχ ή κε
(φπσο επέλδπζε ηνίρσλ ή άιιεο επηθάλεηαο κε επηθφιιεζε, εθηφο φκσο ησλ ςεπδνξνθψλ), (ν
ηπρφλ ζθειεηφο απνηηκάηαη ηδηαηηέξσο).
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. ηελ
πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ έηνηκσλ θχιισλ εκβαδνχ κέρξη 0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ
78.05.01 .εσο 78.05.12 πξνζαπμάλνληαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13.
Θεξκνκφλσζε - ερνκφλσζε, νξνθψλ, δαπέδσλ, ηνίρσλ, θιπ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πνξψδνπο
απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ πάρνπο 5 cm, απφ νξπθηνβάκβαθα βάξνπο 80 kg/m3, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε
απηψλ, ήηνη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 18 mm.
Υξσκαηηζκνί
Οη επηθάλεηεο φισλ ησλ ρψξσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ζην ρψξν εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ, πνπ δελ επελδχνληαη κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ζα ρξσκαηηζζνχλ, αθνχ
πξνεγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνεξγαζίεο.
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξψκαηα αξίζηεο πνηφηεηαο. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα
ζχκθσλα κε ISO 9002. Οη απνρξψζεηο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ρξσκαηηθέο ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο θαη ζα εγθξηζνχλ νξηζηηθά απφ απηή χζηεξα απφ ηελ θαηαζθεπή δεηγκάησλ ζην εξγνηάμην.
Σα δείγκαηα ζα είλαη δηαζηάζεσλ 1,00κΥ1,00κ θαη ηα εγθεθξηκέλα ζα δηαηεξεζνχλ ζην εξγνηάμην
κέρξη ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.
εκαληηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ είλαη ε επρέξεηα θαη ε απιφηεηα ηεο επαλάιεςεο
ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη ε κε ηνμηθφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Όζν αθνξά ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.
Γελ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επί επηθαλεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
αθφινπζα:


Ξεθινπδηζκέλεο επηθάλεηεο



Ρσγκέο, ηάζεηο, θνχθηα, ζαζξά



Τπεξβνιηθά ιείεο θαη νκαιέο επηθάλεηεο
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Πνιχ μεξέο ή πνιχ πγξέο επηθάλεηεο



Με ζηέξεεο επηθάλεηεο



Ληπαξέο επηθάλεηεο



Δπηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί Η/Μ



Δπηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί πξνεξγαζία



Μαιαθφ ή ζθαζκέλν επίρξηζκα



Νσπφ επίρξηζκα



Ληπαξφηεηα ή ζθνπξηά

Ο θάζε ρψξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαθήο ζα είλαη εμαζθαιηζκέλνο απφ ζθφλε θαη εμσγελείο
επηξξνέο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζνξίδνληαη εηδηθέο ηερληθέο εθαξκνγήο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεη κε
επζχλε ηνπ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ( πηλέιν, ςεθαζκφο, ξνιφ ).
Γελ ζα πξέπεη λα ρχλνληαη αρξεζηκνπνίεηα ρξψκαηα κέζα ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ έξγνπ,
αιιά ζα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην έξγν κέζα ζε απηά.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πξνζηαηεχνληαη νη παινπίλαθεο απφ πξνζβνιή ιηπαξψλ
ζπζηαηηθψλ πιηθψλ ρξσκαηηζκψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα βαθεί κηα επηθάλεηα ζα πξέπεη πξψηα λα αθαηξνχληαη ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα πνπ
δελ πξφθεηηαη λα βαθνχλ, φπσο εμαξηήκαηα παξαζχξσλ, ζπξψλ θ.ι.π., πιαθέηεο απφ ειεθηξηθέο
πξίδεο, δηαθφπηεο θ.ι.π. θαη λα επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.
Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη φιεο νη νπέο, ξσγκέο, ειαηησκαηηθνί αξκνί θ.ι.π. ζηηο επηθάλεηεο
πνπ πξφθεηηαη λα εηνηκαζζνχλ θαη λα βαθνχλ ζα έρνπλ πιήξσο επηδηνξζσζεί.
Ρηπνιίλε αιθπδηθή λεξνχ, παξαζηηνθηφλνο, ππναιιεξγηθή, πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο
ηνίρνπο απφ γπςνζαλίδα.
ε ππάξρνπζεο επηθάλεηεο πξνεγείηαη θαιή ιεηφηξηςε, κε ηα θαηάιιεια ληνπθφραξηα θαη ζηε
ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη αζηάξη.
Σν ρξψκα εθαξκφδεηαη ζε δχν ζηξψζεηο ηνπιάρηζηνλ.
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ
Γελ ζα πξέπεη λα αλακηγλχνληαη αλνκνηνγελή πιηθά ρξσκαηηζκψλ. Σα πιηθά ρξσκαηηζκψλ ζα
πξέπεη λα αλακηγλχνληαη θαιά, ψζηε λα απνθηνχλ κηα νκαιή ζπλνρή θαη ππθλφηεηα πξηλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο εάλ νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθά. Πξηλ ηελ αλάκημε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πνιιέο αλακίμεηο
θαη λα εμαζθαιίδεηαη νη νκνηνρξσκία. Η αλάκημε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε ειεθηξηθνχ
αλαδεπηήξα - δνζνκεηξεηή.
Σειηθή επηζεψξεζε θαη θαζαξηζκφο
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ρξσκαηηζκψλ θάζε ρψξνπ ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο επηθαλεηψλ
γεληθψο θαη ζα απνκαθξχλνληαη ηα άρξεζηα πιηθά. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη μερεηιίζκαηα,
ζεκάδηα, ηξεμίκαηα ρξσκαηηζκψλ απφ ηηο βακκέλεο επηθάλεηεο θαζψο θαη απφ ηηο παξαθείκελεο
άβαθεο.
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΧΝ
Γεληθέο απαηηήζεηο
Όια ηα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα αληέρνπλ ζηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη λα κελ είλαη ηνμηθά (ρξψκαηα νηθνινγηθνχ ζήκαηνο). Οη βαθέο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ
κφλν κφληκεο θαη ζηαζεξέο ρξσζηηθέο νπζίεο.
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο (έληππεο) νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Η πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο.
Υξσκαηηζκνί απινί επί ηνίρσλ
Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ρξσκαηηζκφο:
Λείαλζε (μχζηκν) ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ απφ θάζε αλσκαιία κε ζπάηνπια. Διαθξφ ηξίςηκν κε
γπαιφραξην, θαζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε θαη ζπνξαδηθέο επηζθεπέο (ζηνθάξηζκα). ηα ζεκεία
απνμέζεσο δηάζηξσζε κίαο ζηξψζεο αζηαξηνχ ηχπνπ FLEX-PRIMER ηεο ISOMAT.
Γηάζηξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεσλ, πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ηχπνπ FLEXCOAT ηεο ISOMAT.
Υξσκαηηζκνί απινί επί νξνθψλ
Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ρξσκαηηζκφο:
Λείαλζε (μχζηκν) ηεο επηθάλεηαο ησλ νξνθψλ απφ θάζε αλσκαιία κε ζπάηνπια. Διαθξφ ηξίςηκν κε
γπαιφραξην, θαζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε θαη ζπνξαδηθέο επηζθεπέο (ζηνθάξηζκα) ηα ζεκεία
απνμέζεσο δηάζηξσζε κίαο ζηξψζεο αζηαξηνχ ηχπνπ FLEX-PRIMER ηεο ISOMAT.
Γηάζηξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεσλ, πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ηχπνπ FLEXCOAT ηεο ISOMAT.
Βεξληθνρξσκαηηζκνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ
Απνκάθξπλζε ζαζξψλ ρξσκάησλ, ηξίςηκν επηθαλεηψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο
ρξσκαηηζκψλ σο παξαπάλσ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά:
Γηάζηξσζε κηαο ζηξψζεο αζηαξηνχ.
Σξίςηκν κε ιεπηφθνθθν γπαιφραξην, θαζαξηζκφο θαη ςηινζηνθάξηζκα.
Γηάζηξσζε κηαο ζηξψζεο βεξληθνρξψκαηνο.
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ :
Απαγνξεχνληαη ρξσκαηηζκνί, γεληθψο θάησ απφ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο φπσο:


Αεξφθεξηε ζθφλε θαη ινηπά ζσκαηίδηα.



ρεηηθή πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 80%.



Πνιχ θξχεο ή θαη πγξέο επηθάλεηεο.



Με αλεπαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ησλ ρψξσλ, εθηφο αλ έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαηηνχκελα
κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο.



Σειεησκέλεο επηθάλεηεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πηηζηιίζκαηα, θηππήκαηα θ.ι.π., κέρξηο φηνπ
παξαδνζεί ην έξγν ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Δπηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ηελ παξακηθξή
θζνξά ζα επαλαρξσκαηίδνληαη.



Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο είλαη ηνμηθά ή
παξάγνπλ επηθίλδπλα πηεηηθά αέξηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ.



ηηο ρξσκαηηδφκελεο πεξηνρέο ζα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΟΥΗ
ΥΡΧΜΑΣΑ» θαη εάλ ρξεηαζζεί λα ηνπνζεηεζνχλ θαη πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα.
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Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθνρξψκαηα ελφο ε δχν ζπζηαηηθψλ βάζεσο λεξνχ
ε δηαιχηε.
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε, αζηάξη, μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα,
ζηνθαξίζκαηα, ςηινζηνθαξίζκαηα, δηάζηξσζε αιθπδηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν
ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία.
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο,
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο,
ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα.
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο.
Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία.
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ.

αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο. Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο
γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο
γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο
αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία κε
ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο.
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ,
βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ.
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη
ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο
ειαηνρξψκαηνο.
4. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ – ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ – ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ – ΠΑΓΚΟΗ –
ΔΡΜΑΡΗΑ
Κνπθώκαηα Δμσηεξηθά
Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη απφ αινπκίλην κε ζεξκνδηαθνπή, ρξσκαηηζκέλν κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή .
ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηνκέο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ELVIAL ή ηχπνπ
ALMACO ή ηχπνπ ETEM ή αληίζηνηρσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
Όια ηα ζεξκνδηαθνπηφκελα θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο κε ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηφηεηαο Uw = 3.2 W/m2*K ( Κιηκαηηθή δψλε Β ) θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
ην εζσηεξηθφ ησλ παξαζπξφθπιισλ ζα ηνπνζεηεζεί θηλεηή ζήηα
αεξηζκνχ.
Παξάζπξα
Σα παξάζπξα είλαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα αλνίγκαηα, αλνηγφκελα θαη κε
αλάθιεζε. Σνπνζεηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή παξεηά ηνπ ηνίρνπ δεκηνπξγψληαο εμσηεξηθά
πξνζηαηεπηηθή θφγρε ηνπ θνπθψκαηνο. χκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ιεπηνκεξείο.
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Θύξεο
Οη εμσηεξηθέο ζχξεο είλαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα αλνίγκαηα. Οη ζχξεο ζα είλαη
αλνηγφκελεο πεξί θαηαθφξπθν άμνλα κε θνξά πξνο ηα έμσ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ππξαζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ, ζα δηαζέηνπλ θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη ρεηξνιαβέο θαη ινηπά εμαξηήκαηα
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, δελ ζα αλνίγνπλ απ‟ έμσ παξά κφλν κε θιεηδί. Δζσηεξηθά ησλ ζπξψλ
ζα ηνπνζεηεζνχλ κπάξεο παληθνχ. Σν ζρέδην ηνπο ζα είλαη ίδην κε ην ππάξρνλ. Οη εζσηεξηθέο
ζχξεο είλαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. Οη ζχξεο ζα είλαη αλνηγφκελεο πεξί θαηαθφξπθν
άμνλα.
Ταινπίλαθεο
Οη παινπίλαθεο ζα είλαη δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί.
Ο εμσηεξηθφο ζα είλαη SECURIT ηχπνπ SUNERGY, πάρνπο 6 ριζη. Σν θελφ ζα είλαη 12 ριζη. θαη ν
εζσηεξηθφο ηχπνπ LAMINATED πάρνπο min 3+3= 6 ριζη.
Όια ηα ζεξκνδηαθνπηφκελα θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο κε ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηφηεηαο Uw = 3.2 W/m2*K ( Κιηκαηηθή δψλε Β ) θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε
Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα,, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ πξνεξρφκελα απφ
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθή ηεο „‟ζεηξάο‟‟, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα.
Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα.
Κηλεηέο ζήηεο αεξηζκνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ,
ηνπνζεηνχκελεο ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ. Τιηθά, κηθηνυιηθά θαη εξγαζία δηακφξθσζεο
θαη ηνπνζέηεζεο. πκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζθειεηνχ (νδεγνί, θνπηί ξνινχ θ.ι.π.).
Πόξηεο - Παξάζπξα - Ταινζηάζηα από Ξπιεία
Καηαζθεπή ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν
φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά κε θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm
απνηεινχκελα απφ πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ
4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια «κηζνραξαθηά» 4x5 cm αλά 15 cm ην πνιχ ή απφ
πήρεηο ζηαπξσηέο «κηζνραξαθηέο» θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm,
πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά
αλαξηήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη
ζηεξέσζε γηα πιήξε ιεηηνπξγία
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ.
Δληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο, κε ηππνπνηεκέλεο, βάζνπο 60 cm, απφ κνξηνζαλίδα (MDF) κε επέλδπζε
κειακίλεο ή θνξκάηθαο, «θνπηηαζηέο», κε θχια απφ κνξηνζαλίδα επελδπκέλε κειακίλε ή θνξκάηθα,
αλαξηεκέλα κε ζηξνθείο επίπινπ θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαηαζθεπήο θαη εξγαζία
ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm.
πξηάξηα, ξάθηα, θξεκάζηξεο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο επηκεηξνχληαη ηδηαηηέξσο.
Ταινπξγηθά
Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί
(LAMINATED), oπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ
13
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θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά
παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε.. Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ.
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 mm,
θξχζηαιιν 5 mm).
Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), πνιιαπιψλ ζηνηβάδσλ, απφ θξχζηαιια δηαθαλή (clear
float) θαη κεκβξάλε πνιπβηλπιίνπ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά
παξεκβχζκαηα απφ E.P.D.M. θαη ζηιηθφλε. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζέηεζεο Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβ).
Δξκάξηα – Πάγθνη.
πξηάξηα γηα ληνπιάπεο θνηηψλσλ επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 0,40m2, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη
δηαζηάζεσλ κε πιαίζην απφ ηεκάρηα ιεπθήο μπιείαο πάρνπο 18 mm επελδπκέλα κε κειακίλε
πεξαζηά θαη θνιιεηά κε νπέο ή ηνκέο ζην «πξφζσπν» ή ρεηξνιαβέο θαη κε ππζκέλα απφ
κνξηνζαλίδα (hard board) επελδπκέλε κε κειακίλε πεξαζηή θαη θνιιεηή, κε νδεγνχο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπξηαξηνχ κεηαιιηθνχο βηνκεραληθνχο απινχο.
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά - επελδπκέλε κε κειακίλε μπιεία θαη κνξηνζαλίδα θαη κηθξνυιηθά θαζψο
θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα ηχπνπ DUROPAL πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm πεξίπνπ, πνπ
πεξηιακβάλεη:
α) ηελ επηθάιπςε ηνπ πάγθνπ κε εηδηθή θνξκάηθα ηχπνπ DUROPAL, ζπλνιηθνχ
πάρνπο 32 mm θαη πιάηνπο 90 cm, κε εηδηθφ πεξηζψξην απφ PVC πάρνπο 3 mm κε
ζπαζκέλεο αθκέο ζηα εκθαλή ζφθνξα. Η ζηεξέσζε ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή
γίλεηαη κέζσ θαηάιιειεο ζπγθνιιεηηθήο χιεο.
β) ηελ δηακφξθσζε - θνπή θαηάιιεινπ αλνίγκαηνο νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, γηα ηελ
ππνδνρή ηνπ επηθαζήκελνπ λεξνρχηε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
γ)

ηελ νινθιεξσκέλε ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο (π.ρ. ζεκεία ζπκβνιήο κε ηνλ ηνίρν),
κε αληηκηθξνβηαθή ζηιηθφλε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηήξημεο, ζηεξέσζεο, επεμεξγαζίαο ησλ
ηειηθψλ επηθαλεηψλ, πιηθά & κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα.

5.

ΗΓΖΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ
ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο. πκπεξηιακβάλεηαη ε
πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ
πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξφκελσλ παιφζπξσλ κνλφθπιισλ ή δίθπιισλ κε ή ρσξίο
θεγγίηεο θαη παξάπιεπξα ζηαζεξά παινζηάζηα, απφ θνηινδνθνχο, κε θάζζα, αξκνθάιππηξα,
περάθηα ζηεξέσζεο παινπηλάθσλ, θαη γεληθά θνηινδνθνί, ιακαξίλα καχξε (κπάδεο), ζηδεξνγσληέο,
ζηδεξέο ξάβδνη, πιηθά ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θιεηδαξηά αζθαιείαο (ηχπνπ YALE
ή παξεκθεξνχο) θαη ρεηξνιαβέο απφ ιεπθφ κέηαιιν θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη
ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε ιεηηνπξγία .
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ηδεξά Κνπθώκαηα Κνηλά - Γθαξαδόπνξηεο
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θαζζψλ αλάξηεζεο ζπξνθχιισλ νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, απφ
ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. πκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξσζε ησλ δηαθέλσλ κε αθξφ
πνιπνπξεζάλεο ή κε αξαησκέλν ηζηκεληνθνλίακα (αξηάλη) ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ή ππξάληνρν ή
ερνκνλσηηθφ πιηθφ πιεξψζεσο (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε), ε ζθξάγηζε ησλ
αξκψλ κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε ή ζηιηθφλε, θαη γεληθά ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαηαζθεπήο θαη
πιήξσζεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ δίθπιισλ ή κνλφθπιισλ κε ή ρσξίο θεγγίηεο, ζπξίδεο ή
πεξζίδεο αλνηγφκελεο ή κε, κε ζπξφθπιια απφ έλα ή δχν θχιια ιακαξίλαο καχξεο πάρνπο 1,2
mm, κε ελδηάκεζεο λεπξψζεηο θαζψο θαη κε ζηαζεξνχο ή θηλεηνχο θεγγίηεο θαη θάζζα απφ
θνηινδνθνχο, κε αξκνθάιππηξα, περάθηα ζηεξέσζεο παινπηλάθσλ θαη γεληθά ιακαξίλα καχξε,
θνηινδνθνί, ζηδεξνγσληέο, ζηδεξέο ξάβδνη πιηθά ζχλδεζεο ηνπνζεηήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο κε
θιεηδαξηά αζθαιείαο (ηχπνπ YALE ή παξεκθεξνχο) θαη ρεηξνιαβέο απφ ιεπθφ κέηαιιν θαζψο θαη
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο.
ηδεξνπξγηθά Γηάθνξα
Καηαζθεπή εκθαλνχο ή κε, επηπέδνπ ή βαζκηδσηνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ειαθξάο ςεπδνξνθήο
νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν, απνηεινχκελνπ
απφ απιέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηήο
ιακαξίλαο, εηδηθέο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο, γάληδνπο, γσλίεο
θαη θνριησηνχο ζπλδέζκνπο νξηδνληίσζεο, αλαξηεκέλνπ κε γαιβαληζκέλνπο ήινπο κεραληθά ή
ρεκηθά αγθπξσκέλνπο, θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, ήινη
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 'HILTI', ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο
θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.

6.

ΟΡΟΦΔ – ΣΔΓΖ – ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ – ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ – ΜΟΝΧΔΗ

ηέγε μχιηλε, γηα επηζηέγαζε κε θχιια ιακαξίλαο, κε κία ή πνιιέο θιίζεηο θαη κε νπνηνδήπνηε
ζρήκα ζε θάηνςε θαη νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, κε δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά
απιήο κνξθήο, κε ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη εγθάξζηνπο,
ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη‟ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά
ην πξφηππν ΔΝ 338, κε ηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο ζηαηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά δηαζηάζεηο, κε
επηηεγίδεο 4Υ6 cm θαη κε ζαλίδσκα πάρνπο 18 mm απφ μπιεία πξηζηή, κε ζηδεξνχο ζπλδέζκνπο
(ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθά κε πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα επί
ηφπνπ θαζψο θαη κε εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή.
Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεηα πειεθεηή ή πξηζηή , δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ
ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο ή θαη κεηαμχ ηνπο θαη γεληθά πιηθά,
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή.
αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε , κε κηζφηαβιεο πάρνπο 1,8 cm, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά,
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή.
Δπηηεγίδσζε ζηέγεο, γηα επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ ή θνίια ζπξκαηφδεηα θεξακίδηα,
κε θαδξφληα 4X6 cm ζηεξενχκελα ζηελ ππάξρνπζα ηεγίδσζε νηαζδήπνηε ζηέγεο, θαη ζε
απαηηνπκέλεο απνζηάζεηο γηα ηελ έδξαζε ησλ θεξακηδηψλ, κε ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα
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θαζψο θαη κε ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Πεξηιακβάλεηαη κφλν ε αμία ηεο επηηεγίδσζεο
(πιήξεο εξγαζία θαη πιηθά).
Γηαθνζκήζεηο - Δηδηθέο Καιύςεηο
Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ πάρνπο 15 έσο 20 mm, δηαζηάζεσλ 600x600
mm ή 625x625 mm επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ έηνηκεο πιάθεο ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ
αλαξηεκέλε απφ ππάξρνληα ζθειεηφ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη
νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Πεξηιακβάλνληαη:
α)

Η ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.

β)

Η ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ
ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ
απνηειέζκαηνο

γ)

Η ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο
Τπεξεζίαο.

δ)

Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.

Μνλώζεηο Τγξαζίαο - Ήρνπ - Θεξκόηεηαο
Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε (εηδηθά γηά ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο) απφ
κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ αζθαιησκέλεο θαη ζηηο δχν φςεηο, βάξνπο 0,5 kg/m2.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε κεραληθά κέζα, κεζσ πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ
ή κε δηραισηέο αγξάθεο. Οη ισξίδεο θάζε ζηξψζεο κεκβξάλεο ζα αιιεινθαιχπηνληαη θαηά 20 cm.
Σα άθξα ηνπο θαιχπηνληαη κε εηδηθή απηνθφιιεηε κεκβξάλε, ζπκβαηή κε ην πιηθφ.
7.

ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ

Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ πάρνπο 5 cm θαη επηθαλείαο άλσ ησλ 0,10 m2,
επί ππνζηξψκαηνο απφ αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1 : 2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 3 cm, κε
αξκνχο κέζνπ πάρνπο 2 cm αξκνινγνχκελνπο κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg, κε ηα πιηθά, πιάθεο,
ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε έγρξσκν επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα ηξηψλ
ζηξψζεσλ, ζπλνιηθνχ πάρνπο 8,0 - 10 mm, κε θνθθψδε πθή θαη εκθάληζε αλάγιπθε, ζχκθσλα κε
ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. α) Πεξηιακβάλεηαη ε
πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα: ΄Ηηνη θξεδάξηζκα κε εηδηθε θξέδα
δαπέδσλ (δχν θνξέο ζηαπξσηά) ή κε κεραλή ζθαηξηδηνβνιήο εηδηθά γηα δάπεδν). ηε ζπλέρεηα
αλαξξνθάηαη ε παξαγφκελε ζθφλε, θαη θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά ην δάπεδν.
ηνθάξνληαη ηπρφλ ξσγκέο θαη νπέο κε επνμεηδηθά πιηθά. Μεηά ηνλ έιεγρν φηη ην δάπεδν είλαη
θαζαξφ θαη ζηεγλφ κε πγξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 3% θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλζεηηθνχ
δαπέδνπ, ηνπνζεηείηαη εηδηθή ζηεγαλνπνηεηηθή ζηξψζε, φηαλ ε πγξαζία ηεο πθηζηάκελεο πιάθαο
μεπεξλά ην 3%. β) Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε πξνκήζεηα θαη ε δηάζηξσζε ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ
ζε ηξεηο ζηξψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: Αζηάξσκα, βαζηθή ζηξψζε πάρνπο 8 – 10 mm, ηειηθή
ζθξάγηζε θιεηζηφπνξε, κε αγψγηκε, νκνηνγελή, δηαθαλή, καη, επηθάλεηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
θαη ηίο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο. Η δηάζηξσζε ζα γίλεη ζε δψλεο, ζχκθσλα κε ηελ
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κειέηε, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη αξκνί δηαθνπήο εξγαζίαο δηάζηξσζεο. ηνπο αξκνχο πξνβιέπεηαη ε
αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ γσληψλ αινπκηλίνπ, φπσο επίζεο γσλίεο ή ιάκεο αινπκηλίνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηειεηψκαηα ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθφ
πιηθφ, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ) θαη νησλδήπνηε δηαηνκψλ. εκεηψλεηαη φηη
ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε ηα θξεάηηα ζα ππάξμεη ην παξαπάλσ
θαηαζθεπαζηηθφ ηειείσκα. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο θαη γηα επηά
εκέξεο, κε ηελ θάιπςε απηήο κε λάυινλ.
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή
κειέηε, ηηο πξνδηαγαθέο ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο,
θαη ησλ απαηηνχκελσλ κεραληθψλ αληνρψλ.
Πεξηζψξηα (ζνπβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ δηαζηάζεσλ 7,5 x40 cm ή 7,5
x 30 cm ή 7,5x20 cm, κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm. Η δφκεζε θαη ε
αξκνιφγεζε, ζα γίλεη κε θαηάιιειε ηζηκεληνθνλία ή θφιια. Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία,
ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ, πιηθά, πιαθίδηα, κηθξνυιηθά, θιπ, επί ηφπνπ, θαη ηελ
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP
1", νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ. Πεξνιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ
πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ (ην νπνίν
απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα) κε πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο, ή
κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ
600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ
κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε
δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ζρεδίνπ, ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ, πιηθά,
πιαθίδηα, κηθξνυιηθά, θιπ, επί ηφπνπ, θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε.
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο έσο 35 cm, κε ηελ κφξθσζε
εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν ηνπο θαη θαηά ηα ινηπά φπσο ζην άξζξν 74.30. Τιηθά
θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
8.

ΔΡΓΑΗΔ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ
Γεληθά
Η εγθαηάζηαζε Ιζρπξψλ Ρεπκάησλ ζθνπφ έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα
γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδνηήζεσο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Κηηξίνπ.
Η εγθαηάζηαζε Ηιεθηξνθσηηζκνχ - Κίλεζεο πεξηιακβάλεη:
1. ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ (εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ)
2. ηελ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ
3. ηελ εγθαηάζηαζε ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ θαη ηηο θαισδηψζεηο ηζρχνο θαη ειέγρνπ ησλ
θπθισκάησλ
4. ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο
5. ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γεηψζεσλ πξνζηαζίαο
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6. „Όια ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα θαη πιηθά ζχλδεζεο, πξνζηαζίαο, δεχμεο απφδεπμεο,
φδεπζεο θαη ζηήξημεο πνπ απαηηνχληαη γηα κία πιήξε, αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε.
Φσηηζκόο
Σν θχθισκα θσηηζκνχ απνηειείηαη απφ Φσηηζηηθά ζψκαηα LED (panel) ςεπδνξνθήο,
ηεηξάγσλα, δηαζηάζεσλ 60x60cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PHILIPS RC065B LED32S/840 PSU W60L60 θαη
επηκήθε, δηαζηάζεσλ 120x30 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PHILIPS RC120B373012U84, κε βαζκφ
πξνζηαζίαο IP 20, ηζρχο εηζφδνπ 42W, θσηεηλήο ξνήο 3700lm, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Κ.
Όιε ε εγθαηάζηαζε ζα πινπνηεζεί κε θαιψδην δηαηνκήο 3x1,5mm2 ΝΤΜ ή εχθακπην ην νπνίν ζα
„‟ηξέρεη‟‟ πάλσ ζηελ ςεπδνξνθή, ελψ ζηα θαηεβάζκαηα πξνο ηνπο δηαθφπηεο εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο,
ζα ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ, πιαζηηθφο εχθακπηνο, βαξέσο ηχπνπ, ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ DUROFLEX.
Φωηιζμός Αζθαλείας
Γηα ηνλ εθεδξηθφ θσηηζκφ πξνο απνθπγή παληθνχ πξνβιέπεηαη θσηηζκφο αζθαιείαο κε απηφλνκα
θσηηζηηθά εμφδνπ θαη ζήκαλζεο κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ηζρχνο 0,3 LUX θαη κε κπαηαξίεο Ni-Cd
δηάξθεηαο 1½ ψξαο. Η αιιαγή ηνπο απφ ηελ κία πεγή ελέξγεηαο (ΓΔΗ) ζηελ άιιε (κπαηαξία), ζα
δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 5 δεπηεξφιεπηα.
Ρεπκαηνδόηεο
Σν θχθισκα ησλ ξεπκαηνδνηψλ απνηειείηαη απφ ρσλεπηνχο ξεπκαηνδφηεο ηχπνπ SCHUKO απινχο
ή ζηεγαλνχο, κε πιεπξηθέο επαθέο γεηψζεσο, 16Α - 250V γηα φιεο ηηο γεληθέο ρξήζεηο, ζπλδεκέλνπο
κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα κε θαιψδην 3x2,5mm2 ΝΤΜ ή εχθακπην ην νπνίν ζα „‟ηξέρεη‟‟ πάλσ ζηελ
ςεπδνξνθή, ελψ ζηα θαηεβάζκαηα εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζα ηνπνζεηείηαη ειεθηξνινγηθή ζσιήλα.
ε θάζε θαιψδην ζα ζπλδένληαη 3 ξεπκαηνδφηεο (max) ελψ έλαο ζην θαξκαθείν θαη έλαο ζηελ
θνπδίλα ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηνλ ππνπίλαθα ηεο θνπδίλαο.
Κενηρικός ηλεκηρικός πίνακας
Ο θεληξηθφο ειεθηξηθφο πίλαθαο είλαη 4 ζεηξψλ, επίηνηρνο, πιαζηηθφο, κε θάιιπκα, θαη απνηειείηαη
απφ:


1 γεληθφ ηξηθαζηθφ δηαθφπηε



3 αζθάιεηεο ηήμεσο ηχπνπ neozed



3 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο



1 ηξηθαζηθφ ξειέ δηαξνήο



1 ηξηθαζηθφ αζθαιεηνδηαθφπηε γηα ηνλ ππνπίλαθα ηεο θνπδίλαο



1 24σξν ρξνλνδηαθφπηε κε απηνλνκία γηα ηα εμσηεξηθά θσηηζηηθά



Μηθξναπηφκαηνπο 10Α γηα ην θχθισκα θσηηζκνχ



Μηθξναπηφκαηνπο 16Α γηα ην θχθισκα ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ
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Τπνπίλαθαο
Ο ππνπίλαθαο ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο είλαη 2 ζεηξψλ, επίηνηρνο, πιαζηηθφο κε θάιιπκα, ζπλδέεηαη
κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα κέζσ θαισδίνπ 5x2,5mm2 ηχπνπ ΝΤΜ θαη απνηειείηαη απφ:


1 γεληθφ ηξηθαζηθφ δηαθφπηε



3 αζθάιεηεο ηήμεσο ηχπνπ neozed



3 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο



Μηθξναπηφκαηνπο 16Α γηα ην θχθισκα ησλ ξεπκαηνδνηψλ



Μηθξναπηφκαην 20Α γηα ην ζεξκνζίθσλν

ύλδεζε κε ΓΔΖ - Κεληξηθή παξνρή
Η παξνρή ηεο ΓΔΗ είλαη ηξηθαζηθή Νν2, ην θαιψδην παξνρήο είλαη δηαηνκήο 5x10mm2 ηχπνπ ΝΤΤ
θαη νδεχεη απφ ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΗ ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ππφγεηα κέζα ζε γαιβαληζκέλν
ζηδεξνζσιήλα.
Δγθαηάζηαζε γείσζεο
Έμσ απφ ην θηίξην πξνβιέπεηαη λα γίλεη ηξίγσλν γεηψζεσο πνπ ζα ζπλδεζεί ππφγεηα κε ηνλ κεηξεηή
ηεο ΓΔΗ κέζσ γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ δηαηνκήο 25mm2.
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππφ ηάζε ζα
γεηψλνληαη.
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΛΔΦΧΝΧΝ – data
ην θηίξην ζα εγθαηαζηαζεί θαισδίσζε θαηάιιειε γηα ηελ πιήξε θάιπςή ηνπ ζε κεηάδνζε θσλήο
θαη data, “δνκεκέλν θαισδηαθφ ζχζηεκα”. Όια ηα επηκέξνπο πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
(θαιψδηα, ιήςεηο θιπ) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6.
Πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ δηπιέο πξίδεο ηχπνπ RJ45, ρσλεπηέο, ζπλδεκέλεο κε δηπιά
θαιψδηα 2x4 δεπγψλ ηχπνπ FTP, ηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ ζην ρψξν ηεο απνζήθεο κέζα ζε
θαηάιιειν ηθξίσκα ην νπνίν ζα γεησζεί θαηάιιεια. Δπίζεο ζην ίδην ηθξίσκα ζα θαηαιήγεη θαη ην
θαιψδην απφ ην εμσηεξηθφ θνπηί ηνπ ΟΣΔ.
Δγθαηάζηαζε θεξαίαο ηειεόξαζεο
Γηα ην θχθισκα ηεο θεξαίαο ηεο ηειεφξαζεο πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί κία θεληξηθή θεξαία, έλαο
δηαθιαδσηή ζην ρψξν ηεο απνζήθεο θαη 5 ηεξκαηηθέο πξίδεο ρσλεπηνχ ηχπνπ. Όιν ην θχθισκα ζα
πινπνηεζεί κε θαιψδην νκναμνληθφ 75Χ ην νπνίν ζα „‟ηξέρεη‟‟ πάλσ ζηελ ςεπδνξνθή, ελψ ζηα
θαηεβάζκαηα εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζα ηνπνζεηείηαη ειεθηξνινγηθή ζσιήλα.
Δγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ
Πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί έλα θέληξν ζπλαγεξκνχ 16 δσλψλ, κε κπαηαξία γηα πεξηπηψζεηο
δηαθνπήο ξεχκαηνο, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ζε θαηάιιειν ηθξίσκα, έλα
πιεθηξνιφγην επίηνηρν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί δίπια ζηελ θεληξηθή είζνδν, κία ζεηξήλα εμσηεξηθή κε
κπαηαξία, κία ζεηξήλα εζσηεξηθή, 7 αληρλεπηέο θίλεζεο (radar) γηα θάιπςε πεξίπνπ 15 κέηξσλ κε
άλνηγκα 90 κνηξψλ θαη 9 καγλεηηθέο επαθέο (παγίδεο) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πφξηεο θαη
παξάζπξα.
Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζεί ηειεθσλεηήο κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο κελχκαηνο θαη θιήζεο ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ. Η φιε θαισδίσζε ζα πινπνηεζεί κε ζσξαθηζκέλν θαιψδην θαη ζα
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„‟ηξέρεη‟‟ πάλσ ζηελ ςεπδνξνθή, ελψ ζηα θαηεβάζκαηα εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο ζα ηνπνζεηείηαη
ειεθηξνινγηθή ζσιήλα.
Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ – Δμαεξηζκνύ
Γηα ηελ ςχμε θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 5
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο νξνθήο, ηχπνπ θαζέηαο, απνηεινχκελεο απφ δχν θεληξηθέο εμσηεξηθέο
κνλάδεο θιηκαηηζκνχ (multi), επί πιένλ δε ζηνπο θηλεηήξεο ηζρχνο άλσ ησλ 4,5 KW ζα ηνπνζεηεζεί
ζχζηεκα νκαιήο εθθίλεζεο.
Γηα ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ WC, ηεο θνπδίλαο θαη ησλ δχν απνζεθψλ πξνβιέπεηαη λα
ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξηθνί εμαεξηζηήξεο.
Δγθαηάζηαζε ύδξεπζεο
Η εγθαηάζηαζε χδξεπζεο έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή ζε φινπο ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ηνπ θηηξίνπ
ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ λεξνχ ρξήζεο (ζεξκνχ θαη ςπρξνχ).Η ζχλδεζε ζα γίλεη κε ην δίθηπν
χδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Καιιηάλσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δε ηνπ λεξνχ πνπ παξέρεηαη εκθαλίδνληαη ζηε
ζπλεκκέλε Έθζεζε Αλάιπζεο Νεξνχ.
ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή φισλ ησλ ζσιελψζεσλ κέρξη ηνπο πδξαπιηθνχο
ππνδνρείο ηνπ θηηξίνπ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζχλδεζε φισλ ησλ εηδψλ θξνπλνπνηταο, εηδψλ πγηεηλήο
θ.ι.π.
Σν δίθηπν μεθηλά απφ ηνλ κεηξεηή ηνπ λεξνχ εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη θαηαιήγεη ζε ζπιιέθηε
δηαλνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 4 WC. ηελ εγθαηάζηαζε πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξαζθεπή
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο έλαο ηνπηθφο ζεξκνζίθσλαο 40lt αλά 2 WC.
Σν δίθηπν χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζσιήλα αθηηλνδηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (PVE-C)
δηακέηξνπ Φ18 κε ηα θαηάιιεια πδξαπιηθά ζηεξίγκαηα.
Σα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο λεξνχ, ζεξκνθξαζίαο κέρξη 120ν C θαη
πίεζεο 10 αηκ.
Δάλ απαηηεζεί ζε φια ηα ςειά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπγθεληξσζεί αέξαο θαη λα
εκπνδίζεη ηε ξνή ζα εγθαηαζηαζνχλ απηφκαηα εμαεξηζηηθά ηχπνπ πισηήξα κε ζψκα απφ νξείραιθν
θαη πισηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Γηα ηελ δπλαηφηεηα δηαθνπήο θαη ξχζκηζεο ησλ δηθηχσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθαηξηθέο βαιβίδεο
(ball valves) νξεηράιθηλεο, ληθεινρξσκέ, θνριησηέο, νιηθήο δηαηνκήο ξνήο ΡΝ 16.
Οη δηαθφπηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ θάζε ληπηήξα, είλαη “γσληαθνί” ζθαηξηθνί νξεηράιθηλνη,
επηρξσκησκέλνη, ηχπνπ CIM.
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ
ηνπ θηηξίνπ.
Όια ηα αθάζαξηα ηνπ W.C. ζα απνρεηεχνληαη κε βαξχηεηα πξνο ηνλ πθηζηάκελν ζηεγαλφ βφζξν
πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θηηξίνπ.
Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ απνρεηεχζεσο θαη εμαεξηζκνχ ηνπο ζα θαηαζθεπαζζεί εμ'νινθιήξνπ απφ
πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC θαηά ΔΛΟΣ 686.
Οη εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ζα είλαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε ζηεγαλέο γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο πγξψλ θαζψο επίζεο ζηεγαλέο ζηα αέξηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηηο
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εγθαηαζηάζεηο. Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε εληαία θιίζε, κεηαμχ δηαδνρηθψλ
ζεκείσλ επηζθέςεσο. Όιεο νη ζπλδέζεηο θαη δηαθιαδψζεηο ζα γίλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα. 'Οιεο νη
ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε θιίζε ψζηε λα αδεηάδνπλ ηειείσο κε ηελ βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο.
Σα ζηθψληα δαπέδνπ ζα είλαη εμ'νινθιήξνπ πιαζηηθά ηξηψλ εηζφδσλ θαη κηάο εμφδνπ κε αλνμείδσηε
ζράξα 100Υ100 mm ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NICOLL ή KESSEL.
Σα θξεάηηα ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα κε ηζηκεληνθνλίακα εζσηεξηθά θαη ζα θέξνπλ ζηεγαλά
ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα θιάζεσο Β125 θαηά DIN 1229.
Σα είδε πγηεηλήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιήο πνηφηεηαο παιψδε πνξζειάλε (ρσξίο
θπζαιίδεο θαη παξακνξθψζεηο) ηειεπηαίαο ζρεδηάζεσο θαη ηχπνπ αλάινγα κε ηελ πξνβιεπφκελε
ρξήζε ηνπο.
Όια ηα είδε πγηεηλήο ζα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα παξειθφκελα γηα ζηεξέσζε, ιεηηνπξγία θαη θαιή
εκθάληζε.
Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζηεξεψζεσο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή εθ'φζνλ απηφ
είλαη εθηθηφ.
Θα ηνπνζεηείηαη ζηιηθφλε ιεπθή ή δηαθαλήο γηα ζηεγαλνπνίεζε ησλ αξκψλ, κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ
θαη επηθαλεηψλ ηνίρσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ.
Απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε ησλ επηδαπέδησλ εηδψλ πγηεηλήο κε ηζηκέλην. Η ζηεξέσζε ζα γίλεηαη κε
ρξσκησκέλνπο νξεηράιθηλνπο ή αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη πεξηθφριηα κε αληίζηνηρεο ξνδέιεο.
Δγθαηάζηαζε ππξνπξνζηαζίαο
Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο
Πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ γηα ηελ ηνπηθή αληηκεηψπηζε θσηηάο
φηαλ εκθαληζζεί.
πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζε φιν ην θηίξην, νχησο ψζηε
θαλέλα ζεκείν ηεο θάηνςεο λα κελ απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 15m απφ θνξεηφ
ππξνζβεζηήξα.
Οη ζέζεηο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.
Οη ππξνζβεζηήξεο ζα αλαξηψληαη απφ ηνλ ηνίρν κε εηδηθά πξνο ηνχην ζηεξίγκαηα θαη ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1.50 m απφ ην δάπεδν. Θα είλαη μεξάο θφλεσο, ρσξεηηθφηεηαο 6 kg θαη ζα
θέξνπλ επηθνιιεκέλεο ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο.
Ππξνζβεζηηθή θσιηά
Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κηαο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο πνπ ζ‟ απνηειείηαη απφ εχθακπην ζσιήλα
κήθνπο 15κ. θαη δηακέηξνπ 19mm, ζπλδεκέλν κφληκα κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη κε αθξνθχζην,
ηνπνζεηεκέλν θαηάιιεια ζε εξπζξφ κεηαιιηθφ εξκάξην πνπ ζα αλαγξάθεη ζε εκθαλέο ζεκείν
΄΄ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΦΧΛΙΑ΄΄.
Δγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (ηελ θεθαιή κε ηελ αθίδα θαη
φιεο ηηο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ ηζηφ ζηήξημεο, ηνλ αγσγφ θαζφδνπ, ηα ειεθηξφδηα γείσζεο, ηελ
θάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο, ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα, ηνλ ζχλδεζκν ειέγρνπ γείσζεο, ηα
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ζηεξίγκαηα απφζηαζεο, ηνπο κνλσηήξεο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην εμάξηεκα γηα ηελ αζθαιή
ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο) δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζε
πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία.
5. πλνπηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
Ο πλνπηηθφο θαηά ηε κειέηε πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ έρεηο σο αθνινχζσο:
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΟΜΑΓΑ

Γαπάλε Οκάδαο
θαηά ηνλ
Πξνϋπνινγηζκό
Μειέηεο

ΔΡΓΑΗΔ

Α

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

17.826,40

Β

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ

36.269,67

Γ

ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ

13.731,50

Γ

ΓΗΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ - ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ)

43.972,20

Δ

ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ

18.888,50

Σ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ

58.356,80

ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ

10.919,10

Ε

ΑΘΡΟΗΜΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ζ=

199.964,17

Υξεκαηηθό πνζό γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ, γηα
θάζε θύζεο βάξε ή ππνρξεώζεηοόπσο θαη γηα όθεινο απηνύ (Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 18%)=

35.993,55

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  =

235.957,72

Απξόβιεπηεο Γαπάλεο (πνζό θαη' εθηίκεζε γηα δαπάλεο απξόβιεπηεο ή πνπ δελ
είλαη δπλαηό λα εθηηκεζνύλ από πξηλ) ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%· =

35.393,66

ΤΝΟΛΟ 1 =

271.351,38

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΖ ΤΛΗΚΧΝ:

1.625,00

ΤΝΟΛΟ 2 =

272.976,38

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ =

410,72

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣA ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ (πξν Φ.Π.Α.) 3 =

273.387,10

ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (Φ.Π.Α.) 24% =

65.612,90

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΣA ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ =

339.000,00

6. Πηζηώζεηο Έξγνπ- Σξόπνο Δθηέιεζεο
Γηα ην παξφλ έξγν έρεη εθδνζεί ε αξ. πξση. 67664/26-06-2019 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: ΧΓΟΓ465ΥΙ8-ΛΚΘ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ
«Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γεκεηζάλαο, Σξνπαίσλ θαη
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Λεσληδίνπ ηεο Π.Δ. Αξθαδίαο» ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 2019, ΑΔΠ 026/1,
κε θσδηθφ έξγνπ 2019ΔΠ02610006.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα (Ν. 1418/84
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν. 2229/94 θαη ηνλ Ν. 3263 /04 θαη ηα εθηειεζηηθά
ηνπο Π.Γ 609/85 θαη 171/87.)
Σν φξην πιεξσκψλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνχ απηνχ ρσξίο
ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.

7. Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο Ρήηξεο
Πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ νξίδνληαη δέκα (10) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο.
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».

8. Υξνλνδηάγξακκα
Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ
Τπεξεζία ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο- θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα ζπληαρζεί κε κνξθή Γξακκηθνχ
Γηαγξάκκαηνο θαη ζα αλαιχεη αλά εκεξνινγηαθφ κήλα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα
θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ρξνλνδηάγξακκα
απαζρφιεζεο ηνπ ζην έξγν θαη απφ Αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζα αηηηνινγεί πιήξσο ηνλ
πξνηεηλφκελν Πξνγξακκαηηζκφ.

9. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ πηλαθίδα κε ηα
ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην Γ6/62453/ 16-11-1983 ηνπ η. Τπ. ΠΔ. ΥΧ. ΓΔ.
θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο.
Μέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο
έγθξηζε ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, κε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ
δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ.
Σέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), σο απαξαίηεην
ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ (Φ.Δ.Κ. 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β').
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10. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο
εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ εξγνηαμηαθή
ζήκαλζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ θαη θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα ή δεκία πνπ ήζειε ζπκβεί ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην ε ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο
Δ..Τ.

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2019
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