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ΣΜΗΜΑ Α'
ΓΔΝΙΚΑ
1.

Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
Τν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ.

2.

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Τν θηίξην βξίζθεηαη εληόο νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Καξύηαηλαο ηνπ Δήκνπ
Μεγαιόπνιεο Αξθαδίαο.

3.

Αξηζκόο νηθνδνκηθήο αδείαο: ..........................................

4.

ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:
........................................................................

5.

ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:
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ΣΜΗΜΑ B'
MHTPΩO TOY EPΓOY
1.

Aληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ:
Τν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ.
Τα βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη
ζπλήζε πιηθά, όπσο μύιηλα θνπθώκαηα, γπςνζαλίδεο, ζεξκνκνλσηηθά πιηθά,
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θσηηζηηθά, θαη ινηπά ΗΜ

πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ

νινθιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Σπλνπηηθά, νη πξνβιεπόκελεο θύξηεο εξγαζίεο ζην θηίξην είλαη νη εμήο:
1.

Απνμήισζε ησλ παιαηώλ θνπθσκάησλ ηνπ Ιζνγείνπ θαη ηνπ Οξόθνπ θη
αληηθαηάζηαζε ηνπο κε μύιηλα ελεξγεηαθά παινζηάζηα..

2.

Απνμήισζε ησλ παιαηώλ θνπθσκάησλ ηνπ Υπνγείνπ θη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε
λέα μύιηλα πεξζηδσηά θνπθώκαηα ρσξίο παινπίλαθα.

3.

Αλαθαηαζθεπή πνδηώλ παξαζύξσλ.

4.

Απνμήισζε ησλ παιαηώλ ζπξώλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, θη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε
μύιηλεο ελεξγεηαθέο.

5.

Θεξκηθή

κόλσζε

θελνύ

ππάξρνπζαο

θεξακνζθεπήο

κε

παξζέλν

νξπθηνβάκβαθα.
6.

Τνπνζέηεζε εζσηεξηθήο επέλδπζεο κε δηπιή γπςνζαλίδα θαη ζεξκνκόλσζε.

7.

Αλάξηεζε ζηελ Οξνθή ηνπ Ιζνγείνπ λέαο ςεπδνξνθήο από γπςνζαλίδα.

8.

Απνθαηάζηαζε κεηαιιηθνύ θνξέα εμώζηε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ μύιηλσλ
ζαλίδσλ ηνπ δαπέδνπ ηνπ.

9.

Φξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ.

10. Τνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ.
11. Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ κε λέα ηερλνινγίαο LED
2.

Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:
(βιέπε Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ 'Δξγνπ)

3.
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Θα επηζπλαθζνύλ ζε παξάξηεκα ηα ηειηθά ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ, όπσο απηά ζα
ζπληαρζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ όια ηα
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ, όπσο απηά
ζα θαηαζθεπαζζνύλ.

ΣΜΗΜΑ Γ'
EΠΙΗΜΑΝΔΙ
Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:
1.

Θέζεηο δηθηύσλ
Σηo έξγν πξνβιέπεηαη ε επέκβαζε ζηα θάησζη πθηζηάκελα δίθηπα:
1.1 Ιζρπξώλ ξεπκάησλ

2.

Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ
θίλδπλν:
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην

3.

Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ:
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην

4.

Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ
Τν θιηκαθνζηάζην θαζώο θαη νη Θύξεο ηνπ θηηξίνπ απνηεινύλ θαη νδνύο δηαθπγήο
θαη νδεγνύλ απεπζείαο ζην ύπαηζξν.

5.

Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην

6.

Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην

7.

Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην
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8.

Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία
(Γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο
πδάησλ θιπ.)
Δελ πθίζηαληαη ζην θηίξην.

ΣΜΗΜΑ Γ'
ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
1.

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο
Τν θηίξην επηθαιύπηεηαη κε θεξακνζθεπή πνπ θέξεη πεξηκεηξηθά ινύθηα ζπιινγήο ησλ
νκβξίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη κηα θνξά ηo ρξόλν (ηov κήλα
Οθηώβξην). Η πξόζβαζε ζηελ θεξακνζθεπή γίλεηαη κόλν εμσηεξηθά κε θηλεηέο ζθάιεο,
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

2.

Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ.
Λόγσ ηεο θύζεο ηou έξγνπ δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηηο όςεηο κεραληζκώλ γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Σηελ πεξίπησζε αλάγθεο εθηέιεζεο ηέηνησλ
εξγαζηώλ απηέο ζα γίλνπλ κε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ ηθξησκάησλ, ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη.
Τα παινζηάζηα ησλ όςεσλ θαζαξίδνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο
πξνβιέπνληαη κε αλνηγόκελα θύιια.

3.

Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ
Σπληζηάηαη ε

ρξήζε

θνξεηήο

θιίκαθαο

δύν

ζθειώλ κε

ζηαζεξά

κπξάηζα

ζηαζεξνπνίεζεο.
4.

Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ
ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη
βηνινγηθνύο παξάγνληεο.
Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία

5.

Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.
Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία
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ΣΜΗΜΑ E'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ
1. Η θεξακνζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη κηα θνξά ην ρξόλν (Οθηώβξην)
γηα ηπρόλ δηαβξώζεηο ζηα πιηθά επηθάιπςεο θαη ηνλ έιεγρν θαη θαζαξηζκό ησλ
πεξηκεηξηθώλ ινπθηώλ ζπιινγήο νκβξίσλ θαζώο θαη ησλ πδξνξνώλ.
2. Τα εμσηεξηθά

μύιηλα θνπθώκαηα, ιόγσ ηνπ όηη είλαη εθηεζεηκέλα ζηηο θαηξηθέο

ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη θάζε πέληε ρξόληα κε βαθή κε βεξλίθηα
εκπνηηζκνύ. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ην ελδερόκελν ζπρλόηεξεο
βαθήο, αλ ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, δηαπηζησζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν
3. Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαηά ηαθηά
δηαζηήκαηα.
4. Οη θαπζηήξεο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη θάζε Απξίιην.
5. Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη
άκεζα από ηνλ ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν.

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΪΟ 2020
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