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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα Σεχνικι Περιγραφι περιλαμβάνει τισ Εργαςίεσ  Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ 

του Κζντρου Τγείασ  Άςτρουσ του Διμου Βόρειασ Κυνουρίασ προχπολογιςμοφ μελζτθσ 

290.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

1. Γενικά - Τφιςτάμενη Κατάςταςη 

Σο Κζντρο Τγείασ Άςτρουσ αφορά διϊροφο κτίριο ςτθν είςοδο του οικιςμοφ από Σρίπολθ. το 

κτίριο γίνεται ςχετικά επαρκισ ςυντιρθςθ και τα περιςςότερα προβλιματα κατά κανόνα 

αντιμετωπίηονται. Τπάρχουν όμωσ προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςτο πλαίςιο 

εργολαβίασ τα κυριότερα εκ των οποίων με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ που κακορίςτθκαν είναι: 

 Τπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα με τθ ςτεγανοποίθςθ και  μόνωςθ τθσ ςτζγθσ. Η ςτζγθ 

είναι πάνω ςε πλάκα αλλά μάλλον από τισ διάφορεσ παρεμβάςεισ που ζχουν γίνει κατά 

το παρελκόν είναι διάτρθτθ με αποτζλεςμα θ πλάκα να ζχει πολλζσ υγραςίεσ οι οποίεσ 

μάλιςτα ζχουν ειςχωριςει ςτο εςωτερικό του κτιρίου κακϊσ εμφαίνονται ςτθν οροφι. 

 Λόγω των γενικότερων προβλθμάτων μόνωςθσ απαιτοφνται εςωτερικοί  χρωματιςμοί 

του κτιρίου.  

 Ο υπάρχων αςφαλτοτάπθτασ ςτθν είςοδο του αςκενοφόρου ζχει φκαρεί  και υπάρχει 

δυςκολία ςτθν αποβίβαςθ των αςκενϊν από τα αςκενοφόρα με τα φορεία. Απαιτείται 

νζα διαμόρφωςθ του χϊρου ειςόδου αςκενοφόρου με νζο τάπθτα. 

 Δεν ζχει γίνει κάποια ουςιαςτικι ςυντιρθςθ ςτουσ χϊρουσ WC προςωπικοφ – 

επιςκεπτϊν – δωματίων αςκενϊν (15 ςυνολικά). Τπάρχουν φκορζσ ςτα πλακίδια 

επιςτρϊςεων δαπζδου και επενδφςεωσ τοίχων και ςτα είδθ υγιεινισ και απαιτείται 

αντικατάςταςι τουσ. 

 Σα εξωτερικά κουφϊματα είναι παλιά ξφλινα με απλά τηάμια και δεν εξαςφαλίηουν 

ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ κερμομόνωςθσ και προςταςίασ από τθν υγραςία και ςυνεπϊσ 

απαιτείται αντικατάςταςι τουσ. το κτίριο ζχουν αντικαταςτακεί οριςμζνεσ μόνο είςοδοι 

με αλουμίνιο.  
 

2. υνοπτική Περιγραφή Προτεινομζνων Ζργων -Αντικείμενο τησ Εργολαβίασ  

Οι εργαςίεσ και Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάκμιςθσ του Κζντρου Τγείασ  Άςτρουσ διακρίνονται 

ςε επτά (7) κφριεσ ομάδεσ ωσ ακολοφκωσ: 

Αντικατάςταςθ κουφωμάτων: Προβλζπεται αντικατάςταςθ επιλεγμζνων εξωτερικϊν κυρϊν 

που ζχουν υποςτεί φκορά για αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτασ τουσ. Θα αντικαταςτακοφν 

πζντε (5) ςυνολικά πόρτεσ, δφο (2) ςτον ιςόγειο χϊρο και τρεισ (3) ςτον όροφο του κτιρίου. 

Προβλζπεται επίςθσ αντικατάςταςθ εξιντα ενόσ (61) εξωτερικϊν ξφλινων υαλοςταςίων με νζα 

από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ και διπλοφσ κερμομονωτικοφσ υαλοπίνακεσ. 
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Επιςκευι ςτζγθσ - Ξφλινεσ καταςκευζσ – Μονϊςεισ - Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροϊν: Αφορά 

εργαςίεσ επζμβαςθσ ςτθν υφιςτάμενθ ςτζγθ του Κζντρου Τγείασ για τθν αποτελεςματικι 

υγρομόνωςθ και κερμομόνωςθ του κτιρίου. Προβλζπεται προςεκτικι κακαίρεςθ  τθσ 

κεραμοςκεπισ, τοποκζτθςθ νζασ ξυλείασ και καταςκευι νζασ κεραμοςκεπισ είτε με ακζραια 

κεραμίδια από τθν υπάρχουςα ςτζγθ είτε με νζα κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου.  

Ανακαταςκευι Επιχριςμάτων - Εςωτερικοί χρωματιςμοί: Προβλζπεται μερικι ανακαταςκευι- 

επανατοποκζτθςθ επιχριςμάτων, για αποκατάςταςθ ςακρϊν τμθμάτων που αφοροφν τουσ 

εςωτερικοφσ τοίχουσ του κτιρίου. Προβλζπεται επίςθσ ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν ςτουσ 

εςωτερικοφσ χϊρουσ ιςογείου και ορόφου.  

Νζα δαπεδόςτρωςθ των χϊρων του ιςογείου του κτιρίου με επικάλυψθ τθσ υπάρχουςασ με 

τάπθτα από linoleum. 

Χϊροσ ςτάκμευςθσ αςκενοφόρου: Προβλζπεται διαμόρφωςθ νζου χϊρου ςτάκμευςθσ 

αςκενοφόρου~ 50m2 με καταςκευι βαρζωσ τφπου βιομθχανικοφ δαπζδου. 

Επιςκευι - ανακαίνιςθ χϊρων WC: Αποξιλωςθ πλακιδίων επενδφςεωσ τοίχου και δαπζδου και 

αντικατάςταςθ τουσ  με νζα κεραμικά πλακίδια διαςτάςεων 20cm x 20cm ςε δζκα πζντε (15) 

ςυνολικά χϊρουσ WC.  

Προβλζπεται επίςθσ αποξιλωςθ και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ειδϊν υγιεινισ ςτουσ  

χϊρουσ υγιεινισ και πλιρθσ εγκατάςταςθ ενόσ (1) ςετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. ςτο χϊρο 

του ιςογείου. 

Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα τφπου LED. 

 

3. Αναλυτική Περιγραφή Προτεινομζνων Ζργων 

Αναλυτικότερα και ανά κατθγορία οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνουν ςτθ Κζντρο Τγείασ 

Άςτρουσ περιλαμβάνουν: 

Αντικατάςταςη θυρών και εξωτερικών υαλοςταςίων του Κ.Τ. 

Σα υφιςτάμενα παλαιά ξφλινα εξωτερικά παράκυρα του κτιρίου (τριάντα (30) ςτον ιςόγειο 

χϊρο και τριάντα ζνα (31) ςτον όροφο του κτιρίου) κα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν 

από νζα υαλοςτάςια με κερμομονωτικοφσ-θχομονωτικοφσ και ανακλαςτικοφσ υαλοπίνακεσ.  

Η αποξιλωςθ των κουφωμάτων και καςςϊν πρζπει να γίνει εντζχνωσ και με επιμζλεια ϊςτε 

να περιοριςτοφν κατά το δυνατό οι φορζσ ςτθν τοιχοποιία- επιχρίςματα.  

Θα αποξθλωκοφν και κα αντικαταςτακοφν επίςθσ πζντε (5) κφρεσ δφο ςτον ιςόγειο χϊρο και 

τρεισ (3) ςτον όροφο του κτιρίου.  

Οι εξωτερικζσ πόρτεσ (πλάτουσ από 0,9m ζωσ 1,5m και φψουσ 2,4m) κα αντικαταςτακοφν με 

ανοιγόμενεσ υαλόκυρεσ από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο, δίφυλλεσ χωρίσ φεγγίτθ.  

τισ εξωτερικζσ κφρεσ προβλζπεται απλι κλειδαριά αςφαλείασ χωρίσ γλωςςίδι, χωνευτι και 

χειρολαβζσ.  
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Σα υφιςτάμενα παράκυρα (ποικίλων διαςτάςεων) κα αντικαταςτακοφν με αλουμινζνια 

υαλοςτάςια δίφυλλα(ι μονόφυλλα), με ςτακερό φεγγίτθ, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ι 

οριηόντιο άξονα. τα παράκυρα κα τοποκετθκοφν επίςθσ κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ από 

γαλβανιςμζνο ςφρμα λεπτοφ βρόχου για τθν παρεμπόδιςθ ειςόδου εντόμων, τοποκετοφμενεσ 

ςε ςκελετό από διατομζσ αλουμινίου. 

Οι προβλεπόμενοι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί 

ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, (κρφςταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρφςταλλο 5 mm). 

φμφωνα και με το με αρικμό πρωτοκόλλου 334/2013 ζγγραφο του υμβουλίου 

Αρχιτεκτονικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αρκαδίασ κατόπιν τθσ με αρικμό 2/2014 

υνεδρίαςθσ τθσ 31θσ-1-2014 τα νζα κουφϊματα από αλουμίνιο κα ζχουν βαφι απόχρωςθσ 

ξφλου ϊςτε να είναι ςυμβατά από αιςκθτικισ άποψθσ με τα υπόλοιπα κουφϊματα του κτιρίου 

που δεν αντικακίςτανται.  

Σα προσ αντικατάςταςθ εξωτερικά κουφϊματα παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α2 (ιςόγειο) και Α5 

(όροφοσ) τθσ μελζτθσ και ςυνοπτικά ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 

 

 

Επιςκευή - Αντικατάςταςη ςτζγησ 

Η ςτζγθ του κτιρίου του Κ.Τ. Άςτρουσ δεν ζχει πζτςωμα και υγρομόνωςθ. Αποτζλεςμα είναι να 

μπαίνουν όμβρια από τα ςπαςμζνα κεραμίδια, και ζτςι αφενόσ να ςυςςωρεφεται υγραςία 

ςτθν πλάκα τθσ οροφισ του κτιρίου και αφετζρου να ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ φκορζσ θ 

κερμομόνωςθ από υαλοβάμβακα που υπάρχει πάνω από τθν πλάκα.  

Διαςτάςεισ εξωτερικών θυρών ιςογείου 
Κ.Τ. προσ αντικατάςταςη 

(ςφνολο 2) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών θυρών ορόφου 
Κ.Τ. προσ αντικατάςταςη 

(ςφνολο 3) 

Πόρτα Θ1 (1 τεμάχιο): 1*1.40m*2.50m Πόρτα Θ3 (2 τεμάχια): 2*1.00m*2.50m 

Πόρτα Θ2 (1 τεμάχιο): 1*1.50m*2.50m Πόρτα Θ4 (1 τεμάχιο): 1*0.90m*2.10m 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παραθφρων  
ιςογείου Κ.Τ. προσ αντικατάςταςη 

(ςφνολο 30) 

Διαςτάςεισ εξωτερικών παραθφρων 
ορόφου Κ.Τ. προσ αντικατάςταςη 

(ςφνολο 31) 

Παράκυρα Π1 (3 τεμάχια): 3*(1.50*1.50) Παράκυρο Π2 (1 τεμάχιο): 1*(0.80*2.00) 

Παράκυρο Π2 (1 τεμάχιο): 1*(0.80*2.00) Παράκυρα Π4 (1 τεμάχιο): 25*(1.50*1.50) 

Παράκυρα Π4 (10 τεμάχια): 10*(1.50*1.50) Παράκυρο Π5 (1 τεμάχιο): 1*(0.50*0.90) 

Παράκυρα Π5 (3 τεμάχια): 3*(0.50*0.90) Παράκυρα Π8 (4 τεμάχια): 4*(0.90*0.90) 

Παράκυρα Π6 (2 τεμάχια): 2*(0.60*0.90) 

 

Παράκυρο Π7 (1 τεμάχιο): 1*(0.90*1.00) 

Παράκυρα Π8 (7 τεμάχια): 7*(0.90*0.90) 

Παράκυρο Π9 (1 τεμάχιο): 1*(1.80*1.50) 

Παράκυρο Π10 (1 τεμάχιο): 1*(2.70*0.90) 

Παράκυρο Π5 (1 τεμάχιο): 1*0.60*1.40 
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Οι εργαςίεσ επιςκευισ τθσ ςτζγθσ του Κ.Τ. περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων ςτζγθσ: Προβλζπεται κακαίρεςθ των επικεραμϊςεων τθσ 

υφιςτάμενθσ ςτζγθσ με επιμζλεια για τθν εξαγωγι ακεραίων κεράμων ςε ποςοςτό 

μεγαλφτερο από 50%. Η επιφάνεια κάτοψθσ τθσ ςτζγθσ υπό ςτοιχεία (α-β-γ-δ-ε-η-θ-κ-ι-κ) 

είναι ~553,2m2και θ κεκλιμζνθ επιφάνεια ~586,4m2. 

 Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ τθσ ςτζγθσ. 

 Πλιρωςθ οριηοντίου αρμοφ διαςτολισ με ελαςτομερζσ αςφαλτικό υλικό ςε μικοσ 

20,5m. 

 Καταςκευι νζασ ςτζγθσ. Η τεγίδωςθ κα γίνει με πριςτι δομικι ξυλεία αποτελοφμενθ 

από τον ςκελετό τθσ επιςτζγαςθσ από τεγίδεσ και επιτεγίδεσ τοποκετθμζνεσ ςτα ηευκτά 

τθσ ςτζγθσ. Προβλζπεται καταςκευι ςανιδϊματοσ με τάβλεσ πάχουσ 1,8cm. το δυτικό 

τμιμα τθσ κεραμοςκεπισ με ςτοιχεία κορυφϊν *α-β-γ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-κ-ι+ (ςχζδιο Α7) 

(κεκλιμζνθ επιφάνειασ 312,60m2) θ επικεράμωςθ κα γίνει με επανατοποκζτθςθ των 

ακζραιων κεράμων από τθν υφιςτάμενθ κεραμοςκεπι ενϊ ςτο ανατολικό τμιμα με 

ςτοιχεία κορυφϊν *γ-δ-ε-η-θ-κ-ρ-π-ο-ξ-ν-μ-λ+ (κεκλιμζνθ επιφάνεια 273,80m2) θ 

επικεράμωςθ κα γίνει με νζα κεραμίδια ρωμαϊκοφ τφπου. Επί των ακμϊν τθσ 

κεραμοςκεπισ (δ-μ)=5.40m, (η-π)=6.40m, (κ-ο)=6.30m κα τοποκετθκοφν ντερζδεσ. Οι 

επιςτεγάςεισ προβλζπονται με γαλβανιςμζνθ επίπεδθ λαμαρίνα πάχουσ 1,00 mm με 

επικάλυψθ των φφλλων με ςτερζωςθ των φφλλων με γαλβανιςμζνεσ ξυλόβιδεσ. 

 Ανακαταςκευι-ενίςχυςθ υφιςτάμενων υδρορροϊν: Προβλζπονται δζκα (10) νζεσ 

κατακόρυφεσ υδρορροζσ μικουσ 7,2m ζκαςτθ. Οι υδρορροζσ προβλζπονται πλθςίον των 

κορυφϊν α,β,γ,δ,ε,θ,κ,ι τθσ κεραμοςκεπισ και επί των πλευρϊν (α-β) και (κ-α) όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο Α7 τθσ μελζτθσ. Οι κατακόρυφεσ υδρορροζσ κα είναι από 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ορκογωνικισ κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm με ςτερζωςθ με 

ειδικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν νζεσ οριηόντιεσ υδρορροζσ (ι κα ςυμπλθρωκοφν οι 

υφιςτάμενεσ) επί των πλευρϊν (α-β, β-γ, γ-δ, δ-ε, ε-η, θ-κ, κ-ι, ι-κ) ςυνολικοφ μικουσ 

119,15m. Οι οριηόντιεσ υδρορροζσ κα είναι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1.5mm 

ενϊ προβλζπονται και εγκάρςιεσ απολιξεισ.  

 Θερμομόνωςθ των κεκλιμζνων πλευρϊν τθσ ςκεπισ με πλάκεσ από αφρϊδθ εξθλαςμζνθ 

πολυςτερίνθ πάχουσ 50 mm, με επικόλλθςθ των πλακϊν με κερμι άςφαλτο. Για τθν 

υγρομόνωςθ τθσ ξφλινθσ ςτζγθσ προβλζπεται επίςτρωςθ με ελαφρά ελαςτομερι 

αςφαλτικι μεμβράνθ βάρουσ 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατι, ειδικι για ςτεγάνωςθ ξφλινθσ 

ςτζγθσ, με πυρινα από μθ υφαντζσ ίνεσ πολυπροπυλενίου. 

Ανακαταςκευή Επιχριςμάτων  και Εςωτερικοί χρωματιςμοί 

τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του Κ.Τ. κα πραγματοποιθκεί ανακαίνιςθ των χρωματιςμϊν ςτο 

ςφνολο των δωματίων με χρϊματα υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ 
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βάςεωσ κατάλλθλα για εςωτερικοφσ χϊρουσ. Πριν τισ εργαςίεσ ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν 

κα προθγθκεί κατάλλθλθ προετοιμαςία απόξεςθσ των παλαιϊν χρωμάτων. Οι επιφάνειεσ 

ανακαίνιςθσ των χρωματιςμϊν ςε δφο πλιρεισ διαςτρϊςεισ ςτουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ και 

ςτισ οροφζσ των δωματίων του Κ.Τ. παρουςιάηονται ςτα ςχζδια Α3 και Α6 και ςυνοπτικά ςτουσ 

ακόλουκουσ πίνακεσ.  
 

α) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ιςογείου (ςχζδιο Α3) 

Είςοδοσ: 24.30m2 Χϊροσ (0.8): 10.44m2 Χϊροσ (0.18): 34.24m2 

Διάδρομοσ Α: 57.28m2 Χϊροσ (0.8α): 6.98m2 Χϊροσ (0.19): 16.64m2 

Διάδρομοσ Β: 94.08m2 Χϊροσ (0.8β): 5.52m2 Χϊροσ (0.19α): 16.64m2 

Διάδρομοσ Γ: 36.80m2 Χϊροσ (0.9): 55.68m2 Χϊροσ (0.20): 6.12m2 

Χϊροσ (0.3): 59.20m2 Χϊροσ (0.10): 7.20m2 Χϊροσ (0.21): 32.96m2 

Χϊροσ (0.4): 35.84m2 Χϊροσ (0.11): 55.68m2 Χϊροσ (0.21α): 52.64m2 

Χϊροσ (0.5: 52.48m2 Χϊροσ (0.12): 56.32m2 Χϊροσ (0.22): 59.52m2 

Χϊροσ (0.5α: 32.64m2 Χϊροσ (0.13): 43.52m2 Χϊροσ (0.23): 26.24m2 

Χϊροσ (0.6): 6.48m2 Χϊροσ (0.14): 46.40m2 Χϊροσ (0.24): 22.40m2 

Χϊροσ (0.7): 10.44m2 Χϊροσ (0.15): 37.44m2 Χϊροσ (0.25): 13.44m2 

Χϊροσ (0.7α): 6.96m2 Χϊροσ (0.16): 35.52m2 Χϊροσ (0.26): 52.16m2 

Χϊροσ (0.7β): 5.52m2 Χϊροσ (0.17): 73.60m2 Χϊροσ (0.27): 22.70m2 

φνολο: 1.212.02m2 
 

β) Επαναχρωμαςτιςμοί οροφήσ ιςογείου (ςχζδιο Α3) 

Είςοδοσ: 11.50m2 Χϊροσ (0.9): 18.02m2 Χϊροσ (0.19): 1.60m2 

Διάδρομοσ Α: 17.65m2 Χϊροσ (0.10): 2.00m2 Χϊροσ (0.19α): 1.60m2 

Διάδρομοσ Β: 17.65m2 Χϊροσ (0.11): 18.02m2 Χϊροσ (0.20): 1.52m2 

Διάδρομοσ Γ: 45.34m3 Χϊροσ (0.12): 18.55m2 Χϊροσ (0.21): 6.49m2 

Χϊροσ (0.3): 54.60m2 Χϊροσ (0.13): 11.55m2 Χϊροσ (0.21α): 12.90m2 

Χϊροσ (0.4): 7.35m2 Χϊροσ (0.14): 13.12m2 Χϊροσ (0.22): 18.55m2 

Χϊροσ (0.5): 16.45m3 Χϊροσ (0.15): 10.75m2 Χϊροσ (0.23): 4.14m2 

Χϊροσ (0.5α): 19.70m2 Χϊροσ (0.16): 20.70m2 Χϊροσ (0.24): 2.76m2 

Χϊροσ (0.6): 1.82m2 Χϊροσ (0.17): 32.67m2 Χϊροσ (0.25): 7.75m2 

Χϊροι (0.7+0.7α+ 0.7β: 7.55)m2 Χϊροσ (0.18): 6.93m2 Χϊροσ (0.26): 21.65m2 

Χϊροσ (0.8+0.8α+ 0.8β: 7.55)m2 
 

φνολο: 438.43m2 

 

γ) Επαναχρωματιςμοί εςωτερικών τοίχων ορόφου του κτιρίου (ςχζδιο Α6) 

Χϊροσ (1.1) είςοδοσ: 41.54m2 Χϊροσ (1.9): 55.49m2 Χϊροσ (1.18): 7.70m2 

Χϊροσ (1.2α): 119.04m2 Χϊροσ (1.10): 54.25m2 Χϊροσ (1.19): 55.49m2 

Χϊροσ (1.2β): 84.01m2 Χϊροι (1.11+1.11α+ 1.11β): 23.54m2 Χϊροσ (1.20): 7.05m2 

Χϊροσ (1.3): 52.24m2 Χϊροι (1.12+1.12α+ 1.12β): 23.54m2 Χϊροσ (1.21): 55.49m2 

Χϊροσ (1.4): 43.71m2 Χϊροσ (1.13): 35.19m2 Χϊροσ (1.22): 7.05m2 

Χϊροσ (1.4α): 57.04m2 Χϊροσ (1.14): 28.36m2 Χϊροσ (1.23): 55.49m2 

Χϊροσ (1.5): 65.41m2 Χϊροσ (1.15): 32.86m2 Χϊροσ (1.24): 7.05m2 

Χϊροσ (1.6): 44.02m2 Χϊροσ (1.16): 87.42m2 Χϊροσ (1.25): 55.49m2 

Χϊροσ (1.7): 44.02m2 Χϊροσ (1.17): 63.40m2 Χϊροσ (1.26): 7.05m2 

Χϊροσ (1.8): 54.25m2  φνολο: 1267.19m2 
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Η ςυνολικι επιφάνεια ανακαινίςεων χρωματιςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ανζρχεται ςε 3.375m2. 

 

Δαπεδόςτρωςη των χώρων του ιςογείου 

Προβλζπεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ιςογείου επικάλυψθ του δαπζδου με επίςτρωςθ με 

τάπθτεσ από linoleum πάχουσ 2mm. 

Ανακαίνιςη- Επιςκευή χώρων WC 

τουσ χϊρουσ χϊροι υγιεινισ (WC) του Κζντρου Τγείασ Άςτρουσ (ζξι κοινά και ζνα (1) WC 

ΑΜΕΑ ςτο ιςόγειο (χϊροι 0.6, WC ΑΜΕΑ, 0.8α, 0.8β, 0.10, 0.20, 0.25), επτά κοινά ςτον όροφο 

(χϊροι 1.11, 1.12, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26)) κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ανακαίνιςθσ 

που περιλαμβάνουν τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων πλακιδίων δαπζδου και τοίχων 

όπωσ επίςθσ και τθν αντικατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ.  

 Αντικατάςταςθ πλακιδίων 

ε όλουσ χϊρουσ υγιεινισ κα γίνει κακαίρεςθ (χωρίσ απαιτιςεισ για εξαγωγι ακζραιων 

τεμαχίων) και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων πλακιδίων επίςτρωςθσ δαπζδου και 

επζνδυςθσ τοίχου. το δάπεδο των χϊρων (~66m2 ςυνολικά) κα τοποκετθκοφν κεραμικά 

πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε 

απότριψθ “GROUP 4”, διαςτάςεων 20cmx20cm ενϊ ςτουσ τοίχουσ και ςε φψοσ 2,0m 

προβλζπονται επενδφςεισ  με πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ 

“GROUP 1”, διαςτάςεων 20cmx20cm ςε ςυνολικι επιφάνεια ~292.00 m2).O χρωματιςμόσ των 

πλακιδίων κα είναι κατάλλθλοσ για νοςοκομειακό χϊρο. 

Οι επιφάνειεσ τοποκζτθςθσ νζων κεραμικϊν πλακιδίων παρουςιάηονται ακολοφκωσ:  

α) Αντικατάςταςη πλακιδίων δαπζδου ςτουσ 
 χώρουσ υγιεινήσ (WC) του ιςογείου (ςχζδιο Α1) 

β) Αντικατάςταςη πλακιδίων δαπζδου ςτουσ 
 χώρουσ υγιεινήσ (WC) του ορόφου (ςχζδιο Α4) 

Χϊροσ (0.6): 1.82m2 Χϊροι (1.11+1.11α+1.11β): =7.87m2+2.04m2+2.04m2 

Χϊροι (0.7+0.7α+0.7β): 7.54m2 Χϊροι (1.12+1.12α+1.12β): =7.87m2+2.04m2+2.04m2 

δ) Επαναχρωματιςμοί οροφήσ ςτον όροφο του κτιρίου (ςχζδιο Α6) 

Χϊροσ (1.1) είςοδοσ: 24.48m2 Χϊροσ (1.13): 14.73m2 Χϊροσ (1.13): 14.73m2 

Χϊροσ (1.2α: 35.91m2 Χϊροσ (1.14): 9.94m2 Χϊροσ (1.14): 9.94m2 

Χϊροσ (1.2β: 21.60m2 Χϊροσ (1.15): 5.92m2 Χϊροσ (1.15): 5.92m2 

Χϊροσ (1.3): 25.74m2 Χϊροσ (1.16):39.81m2 Χϊροσ (1.16):39.81m2 

Χϊροσ (1.4): 12.42m2 Χϊροσ (1.17): 16.64m2 Χϊροσ (1.17): 16.64m2 

Χϊροσ (1.4α): 22.52m2 Χϊροσ (1.18): 2.70m2 Χϊροσ (1.18): 2.70m2 

Χϊροσ (1.5): 24.85m2 Χϊροσ (1.19):20.60m2 Χϊροσ (1.19):20.60m2 

Χϊροσ (1.6): 12.60m2 Χϊροσ (1.20): 2.70m2 Χϊροσ (1.20): 2.70m2 

Χϊροσ (1.7): 12.60m2 Χϊροσ (1.21): 20.60m2 Χϊροσ (1.21): 20.60m2 

Χϊροσ (1.8): 18.19m2 Χϊροσ (1.22): 2.70m2 Χϊροσ (1.22): 2.70m2 

Χϊροσ (1.9): 19.26m2 Χϊροσ (1.23): 20.60m2 Χϊροσ (1.23): 20.60m2 

Χϊροσ (1.10): 18.19m2 Χϊροσ (1.24): 2.70m2 Χϊροσ (1.24): 2.70m2 

Χϊροι (1.11+1.11α+ 1.11β): 12.43m2 Χϊροσ (1.25): 20.60m2 Χϊροσ (1.25): 20.60m2 

Χϊροι (1.12+1.12α+ 1.12β): 12.43m2 Χϊροσ (1.26): 2.70m2 Χϊροσ (1.26): 2.70m2 

φνολο: 456.16m2 
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Χϊροι (0.8+0.8α+0.8β): 7.54m2 Χϊροσ (1.18): 2.70m2 

Χϊροσ (0.10): 2.00m2 Χϊροσ (1.20): 2.66m2 

Χϊροσ (0.20): 1.52m2 Χϊροσ (1.22): 2.66m2 

Χϊροσ (0.25): 7.75m3 Χϊροσ (1.24): 2.66m2 

 
Χϊροσ (1.26): 2.66m2 

φνολο: 28.17m2 φνολο: 37.24m2 

φνολο επιςτρώςεων δαπζδου με κεραμικά πλακίδια: 65.41 m2
 

 

α) Αντικατάςταςη πλακιδίων τοίχου ςτουσ  
χώρουσ υγιεινήσ (WC) του ιςογείου (ςχζδιο Α1) 

β) Αντικατάςταςη πλακιδίων τοίχου ςτουσ 
 χώρουσ υγιεινήσ (WC) του ορόφου (ςχζδιο Α4)  

Χϊροσ (0.6): 10.80m2 Χϊροι (1.11+1.11α+1.11β): =23.00m2+11.60m2+11.60m2 

Χϊροι (0.7+0.7α+0.7β): 38.20m2 Χϊροι (1.12+1.12α+1.12β): =23.00m2+11.60m2+11.60m2 

Χϊροι (0.8+0.8α+0.8β): 38.20m2 Χϊροσ (1.18): 14.00m2 

Χϊροσ (0.10): 12.00m2 Χϊροσ (1.20): 13.50m2 

Χϊροσ (0.20): 9.80m2 Χϊροσ (1.22): 13.50m2 

Χϊροσ (0.25): 22.40m3 Χϊροσ (1.24): 13.50m2 

 

Χϊροσ (1.26): 13.50m2 

φνολο: 131.40m2 φνολο: 160.40m2 

φνολο επενδφςεων  τοίχου με κεραμικά πλακίδια: 291.80 m2
 

 

Αντικατάςταςη ειδών υγιεινήσ ςτα WC  

Αρχικά κα πραγματοποιθκεί αποξιλωςθ των υφιςτάμενων ειδϊν υγιεινισ WC. Προβλζπεται 

αποξιλωςθ των υφιςτάμενων υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, 

απομόνωςθ των δικτφων, προετοιμαςία τουσ για ςφνδεςθ με τα νζα είδθ υγιεινισ, και 

απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν ςτουσ χϊρουσ φόρτωςθσ.  

Σα νζα είδθ που κα τοποκετθκοφν περιλαμβάνουν: 

 Ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο αναμικτιρα (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ 

τοποκετθμζνο ςε νιπτιρα. 

 Ορειχάλκινεσ βαλβίδεσ διακοπισ (διακόπτεσ) κερμοφ- ψυχροφ φδατοσ. 

 Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ "Ευρωπαϊκοφ τφπου (κακιμενου)" με δοχείο 

πλφςεωσ χαμθλισ πιζςεωσ και τα εξαρτιματά του κακϊσ και πλαςτικό κάκιςμα λεκάνθσ 

λευκοφ χρϊματοσ. 

 Νιπτιρα πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cmμε βαλβίδα χρωμζ (ςταγγιςτιρα), πϊμα με 

άλυςο, ςιφὡνι χρωμἑΦ 1 1/4 ins. 

 Κακρζπτθ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτἑ διαςτάςεων 42x60cm. 

 Εταηζρα νιπτιρα πορςελάνθσ μικουσ 50cm.  

 απωνοκικθ πορςελάνθσ διαςτάςεων 7,5x15cm. 

 Διπλό εντοιχιςμζνο άγγιςτρο (γάντηοσ) αναρτιςεωσ από πορςελάνθ. 

 Πλιρθ απλι επιχρωμιωμζνθ Χαρτοκικθ  

 Επίτοιχθ πλιρωσ επιχρωμιωμζνθ κικθ και βουρτςάκι κακαριςμοφ λεκάνθσ. 

 Πλαςτικό ςιφϊνι δαπζδου με ςχάρα ορειχάλκινθ Φ10mm. 
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Διαμόρφωςθ χϊρου WC Α.Μ.Ε.Α.  
 

Προβλζπεται προμικεια προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ενόσ πλιρουσ ςετ WC για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.). 

Σο ςετ WC για Α.Μ.Ε.Α. κα περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο: 

i) τθ λεκάνθ ειδικοφ τφπου, από λευκι πορςελάνθ χαμθλισ πιζςεωσ, με το δοχείο πλφςεωσ 

(καηανάκι) και με εφχρθςτο χειριςτιριο,  

ii) μπαταρία τφπου ντουσ πλθςίον τθσ λεκάνθσ,  

iii) οριηόντιεσ χειρολαβζσ εκ των οποίων θ μία είναι ανακλινόμενθ και μία κα φζρει κικθ 

χαρτιοφ,  

iv) νιπτιρα ρθχό από πορςελάνθ, ειδικοφ τφπου, χωρίσ κολϊνα,  

v) μπαταρία νιπτιροσ με μακρφ ρουξοφνι ι με φωτοκφτταρο,  

vi) μεγάλο κακρζπτθ με τθν κάτω ακμι ςτο ζνα μζτρο από του δαπζδου, 

vii) κλιςθ βοικειασ με ςφςτθμα κλιςεωσ, που κα διακζτει και κορδόνι περιμετρικά και 
παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ 0,15m - 0,20m από αυτό. 

 

Διαμόρφωςη χώρου ςτάθμευςησ αςθενοφόρου 

τον περιβάλλοντα χϊρο τθσ Νότιασ πλευράσ του κτιρίου, όπου είναι θ είςοδοσ των 

αςκενοφόρων, θ υφιςτάμενθ αςφαλτόςτρωςθ ζχει εκτεταμζνεσ φκορζσ και υπάρχει κίνδυνοσ 

ςτθν μεταφορά των φορείων από και προσ το αςκενοφόρο, ςτθν κίνθςθ αμαξιδίων Α.Μ.Ε.Α. 

όςο και ςτθν είςοδο πεηϊν ι ατόμων με κινθτικά προβλιματα. Προτείνεται θ διαμόρφωςθ 

νζου χϊρου ςτάκμευςθσ αςκενοφόρου με καταςκευι βαρζωσ τφπου αντιολιςκθροφ 

βιομθχανικοφ δαπζδου με ζγχρωμο εποξειδικό ρθτινοκονίαμα τριϊν ςτρϊςεων, ςυνολικοφ 

πάχουσ 8,0 - 10 mm, με κοκκϊδθ υφι και εμφάνιςθ ανάγλυφθ, ςε επιφάνεια ~50m2 (11,3m x 

4,40m) ςφμφωνα τισ κείμενεσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του επιβλζποντα και του 

προμθκευτι του υλικοφ. 

Αντικατάςταςη φωτιςτικών ςωμάτων  

το πλαίςιο των εργαςιϊν Εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ του Κζντρου Τγείασ Άςτρουσ 

περιλαμβάνονται και εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν που αφοροφν τθν αποξιλωςθ των 

υφιςταμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων και τθν τοποκζτθςθ νζων τεχνολογίασ LED. 
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4. υνοπτικόσ Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνοπτικόσ Προχπολογιςμόσ του ζργου κατά τθ μελζτθ ζχεισ ωσ ακολοφκωσ: 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΕ 

Δαπάνθ Ομάδασ 
κατά τον 

Προχπολογιςμό 
Μελζτθσ 

Α ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 11.207,05 € 

Β ΣΟΙΧΟΠΟΙΕ, ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ 414,40 € 

Γ ΔΙΚΣΤΑ 22.343,75 € 

Δ ΕΠΕΝΔΤΕΙ- ΕΠΙΣΡΩΕΙ 35.718,60 € 

Ε ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ-ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 51.480,75 € 

Σ ΛΟΙΠΑ, ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 50.027,95 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  ς= 
(Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)+(Ε)+(Σ) = 

171.192,50 € 

Χρθματικό ποςό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, 
εγκαταςτάςεισ κλπ, για κάκε φφςθσ βάρθ ι υποχρεϊςεισόπωσ και για 

όφελοσ αυτοφ 
 (Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%)=  

                            

30.814,65 €  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  = 202.007,15 € 

Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ (ποςό κατ' εκτίμθςθ για δαπάνεσ απρόβλεπτεσ ι 
που δεν είναι δυνατό να εκτιμθκοφν από πριν)  ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%· = 

                            

30.301,07 €  

ΤΝΟΛΟ 1 = 232.308,22 € 

Κόςτοσ Απόκεςθσ Τλικϊν 250,00 € 

ΤΝΟΛΟ 2 = 232.558,22 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ = 
                             

1.312,75 €  

ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣA  ΣΗΝ ΜΕΛΕΣΗ (προ Φ.Π.Α.) 3 = 171.192,50 € 

ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Φ.Π.Α.) 24% = 
                            

56.129,03 €  

ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣA  ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ = 
                          

290.000,00 €  

 

5. Πιςτώςεισ Ζργου  

Η Πράξθ «ΕΡΓΑΙΕ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΤΓΕΙΑ ΑΣΡΟΤ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ» είναι ενταγμζνθ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννθςοσ 2014-2020», με κωδικό ΟΠ 5044862, και ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ, Π.Δ.Ε. - ΑΕΠ 

0261, κωδικόσ ενάρικμου 2019ΕΠ02610058. 
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6. Προθεςμίεσ - Ποινικζσ Ρήτρεσ 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δζκα (10) μήνεσ από τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

7. Χρονοδιάγραμμα 

Ο Ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ κα ςυντάξει και κα υποβάλλει 

ςτθν Τπθρεςία ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ- καταςκευισ του ζργου. Αυτό κα ςυνταχκεί με 

μορφι Γραμμικοφ Διαγράμματοσ και κα αναλφει ανά θμερολογιακό μινα τισ εργαςίεσ που 

προβλζπεται να καταςκευαςτοφν και κα ςυνοδεφεται από πίνακα Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

με χρονοδιάγραμμα απαςχόλθςθσ του ςτο ζργο και από Αιτιολογικι ζκκεςθ που κα αιτιολογεί 

πλιρωσ τον προτεινόμενο Προγραμματιςμό. 

8. Τλικά - Πηγζσ Τλικών 

Σα απαιτοφμενα υλικά των προβλεπόμενων εργαςιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποςότητα 

Α1 
Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ-ψυχροφ φδατοσ τοποκετθμζνοσ ςε 
νιπτιρα. 

τεμ 15 

Α2 
Βαλβίδα διακοπισ (διακόπτθσ) ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, γωνιακι 
διαμζτρου 1/2ins. 

τεμ 30 

Α3 ετ αποχωρθτθρίου για Α.Μ.Ε.Α. τεμ 2 

Α4 ιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με ςχάρα ορειχάλκινθ Φ10mm. τεμ 13 

Α5 
Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ "Ευρωπαϊκοφ τφπου" χαμθλισ 
πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του. 

τεμ. 13 

Α6 Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα χρϊματοσ λευκοφ. τεμ. 13 

Α7 Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 40x50cm. τεμ. 13 

Α8 Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτζ διαςτάςεων 42x60cm. τεμ 13 

Α9 Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ, πορςελάνθσ μικουσ 50cm. τεμ. 13 

Α10 απωνοκικθ πορςελάνθσ πλιρθσ, διαςτάςεων 7.5x15cm με χειρολαβι. τεμ. 13 

Α11 Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα επιχρωμιωμζνο. τεμ 13 

Α12 Άγγιςτρο αναρτιςεωσ διπλό από πορςελάνθ, εντοιχιςμζνο. τεμ 13 

Α13 Χαρτοκικθ επιχρωμιωμζνθ απλι. τεμ. 13 

Α14 
Θικθ και βουρτςάκι κακαριςμοφ λεκάνθσ, επίτοιχθ, πλιρθσ 
επιχρωμιωμζνθ. 

τεμ. 13 

Α15 Επανατοτοποκζτθςθ κεράμων. m2 315.00 

Α16 Κεραμίδια (επιςτζγαςθσ) ρωμαϊκοφ τφπου.  m2 275.00 

Α17 Επίπεδθ  επιςτζγαςθσ λαμαρίνα πάχουσ 1,00 mm. m2 11.00 

Α18 Κατακόρυφθ ορκογωνικι υδρορροι κλειςτισ διατομισ πάχουσ 1mm. μμ 72.00 

Α19 
Οριηόντια ορκογωνικι υδρορροι με εγκάρςιεσ απολιξεισ από 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1.5mm. 

m2 60.00 

Α20 
Κεραμικά πλακίδια GROUP 4επιςτρϊςεων δαπζδων, διαςτάςεων 20x20 
cm. 

m2 66.00 

Α21 Κεραμικά πλακίδια επενδφςεωσ τοίχου GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 cm. m2 295.00 

Α22 Αντιολιςκθρό βιομθχανικό δάπζδο με εποξειδικό ρθτινοκονίαμα. m2 51.00 

Α23 Ξυλεία πριςτι για τεγίδωςθ ςτζγθσ. m3 8.00  

Α24 Μιςόταβλεσ ςανιδϊματοσ ςτζγθσ πάχουσ 1,8 cm. m2 590.00 
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Α25 
Ταλόκυρεσ Αλουμινίου μονόφυλλεσ, ανοιγόμενεσ  από θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο αλουμίνιο.  

m2 7.00 

Α26 
Ταλόκυρεσ Αλουμινίου δίφυλλεσ, ανοιγόμενεσ από θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο αλουμίνιο. 

m2 8.00 

Α27 
Ταλοςτάςια Αλουμινίου μεμονωμζνα. 
Ταλοςτάςια δίφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ι οριηόντιο άξονα. 

m2 113.00 

Α28 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ. m2 113.00 

Α29 Μθχανιςμόσ απλόσ επαναφοράσ κφρασ. τεμ. 4 

Α30 
Χειρολαβζσ κυρϊν ςτρεπτζσ Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ τφπου HEWI από 
ςωλινα ναφλων ζγχρωμο.   

τεμ. 7 

Α31 Κλειδαριά αςφαλείασ κυρϊν, χωνευτι. τεμ. 5 

Α32 Διπλοί υαλοπίνακεσ ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm m2 127.00 

Α33 Προετοιμαςία επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ. m2 100.00 

Α34 
πατουλάριςμα προετοιμαςμζνων επιφανειϊν επιχριςμάτων ι 
ςκυροδεμάτων. 

m2 100.00 

Α35 
Ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ. 

m2 3380.00 

Α36 Μυκθτοκτόνεσ επαλείψεισ ξυλίνων επιφανειϊν. m2 590.00 

Α37 Λεπτι ελαςτομερισ υδρατμοπερατι μεμβράνθ. m2 590.00 

Α38 
Ελαςτομερζσ αςφαλτικό υλικό πλιρωςθ εξωτερικϊν οριηοντίων αρμϊν 
διαςτολισ. 

μμ 20.50 

Α9 Αφρϊδθσ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ 50 mm κερμομόνωςθσ. m2 590.00 

 

τθν παροφςα εργολαβία δεν κακορίηονται ιδιαίτερεσ πθγζσ για τθν προμικεια ι παραγωγι 

των αναγκαίων για το ζργο υλικϊν και ο Ανάδοχοσ μπορεί να τα προμθκευτεί από οπουδιποτε 

αρκεί αυτά να είναι κατάλλθλα και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Προδιαγραφζσ χωρίσ ο 

Ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαδιποτε πρόςκετθ αποηθμίωςθ για επί πλζον ι ζλλατον 

μεταφορζσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 

 

Σρίπολη,  Ιοφλιοσ 2020 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΛΤΜΠΕΡΙΟ ΚΟΤΝΑ 

Πολ. Μθχ. με Αϋ β. 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μθχαν. Μθχ. με Αϋ β. 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 

Αγρ. Σοπ. Μθχ. με Α’ β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 673/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΩΜ7Λ1-ΙΨΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελ/ςου 
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