ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ
ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: “Καταςκευι αίκουςασ πολλαπλϊν
χριςεων ςτον οικιςμό Επιςκοπισ ΔΕ
Λαππαίων Δ. Ρεκφμνθσ”
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 190.000,00€

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παροφςα μελζτθ, ζχει ςκοπό τθν καταςκευι αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων, ςτον οικιςμό Επιςκοπισ,
Διμου Ρεκφμνθσ. Η αίκουςα που πρόκειται να καταςκευαςτεί, κα γίνει ςτον Αϋ Όροφο Νομίμωσ
υφιςταμζνου Δθμοτικοφ κτιρίου, ςφμφωνα με τθν με αρ. 242/2010 οικοδομικι άδεια.
Η με αρ. 242/2010 περιλαμβάνει τον προτεινόμενο Α’ οροφο.
Ο Α΄οροφοσ, εμβαδού 188,00μ2 κα ζχει τουσ εξισ επιμζρουσ χϊρουσ:
1)αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων
2)χϊρουσ υγιεινισ με προκάλαμο
3)κουηίνα
4)Μικρό γραφείο
Ο προϋπολογιςμόσ εργαςιϊν είναι :190.000,00€

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
1. Η φζρουςα καταςκευι κα γίνει από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με μπετόν κατθγορίασ c20/25 και
χάλυβα S500s.
2. Οι τοιχοποιίεσ κα:
είναι διπλζσ δρομικζσ οπτοπλινκοδομζσ με μόνωςθ ( εξωτερικζσ)
δρομικζσ οπτοπλινκοδομζσ (εςωτερικζσ).
3. Οι τοιχοποιίεσ κα επιχριςτοφν με αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα τριπτά τριϊν ςτρϊςεων.
4. τα δάπεδα, αφότου καταςκευαςτεί τςιμεντοκονίαμα μζςου πάχουσ 6-7 εκ, κ τοποκετθκοφν
κεραμικά πλακίδια 40Χ40, θ επιλογι των οποίων κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/ςα Τπθρεςία.
5. Οι τοίχοι των χϊρων υγιεινισ κα επενδυκοφν με πλακίδια πορςελάνθσ , κι επίςθσ θ επιλογι κα
γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/ςα Τπθρεςία.
6. τα κατωκάςια, τισ ποδιζσ των κουφωμάτων κακϊσ και ςτα ςτθκαία των εξωςτϊν, κα
τοποκετθκοφν μάρμαρα πάχουσ 2εκ, χρϊματοσ λευκοφ και εξαιρετικισ ςκλθρότθτασ.
7. Σα εξωτερικά κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν από προφίλ αλουμινίου με κερμοδιακοπι, ςε
απόχρωςθ –απομίμθςθ ξφλου, και το οποίο κα επιλεγεί ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου με τθν
Επιβλζπουςα Τπθρεςία
8. Οι υαλοπίνακεσ που κα πλθρϊςουν τα υαλοςτάςια και τισ υαλόκυρεσ, κα είναι κατθγορίασ
:διπλοί , ανακλαςτικοί, κερμομονωτικοί , όπωσ περιγράφονται ςτο τιμολόγιο μελζτθσ
9. Οι εςωτερικζσ κφρεσ κα είναι πρεςςαριςτζσ, και βαμμζνεσ με ελαιοχρωματιςμοφσ ςε χρϊμα
που κα επιλεγεί από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία
10. Σα ερμάρια που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν , κα είναι ςφμφωνα με το τιμολόγιο μελζτθσ
και κα βαφοφν με ελαιοχρωματιςμοφσ ςε χρϊμα που κα επιλεγεί από τθν Επιβλζπουςα
Τπθρεςία
11. Οι εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ κα χρωματιςτοφν με πλαςτικοφσ ακρυλικοφσ χρωματιςμοφσ, και οι
εςωτερικοί χϊροι με πλαςτικοφσ χρωματιςμοφσ.
12. το δϊμα κα καταςκευαςτεί τμιμα κεραμοςκεπισ μιασ κλίςθσ, ςφμφωνα με τθν οικοδομικι
άδεια, θ οποία κα εδραςτεί πάνω ςτθν πλάκα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.
13. Οι μονϊςεισ που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν αφοροφν
τισ εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ , για τισ οποίεσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν πλάκεσ
εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ πάχουσ 5εκ

το δϊμα, για το οποίο προβλζπεται να καταςκευαςτεί μόνωςθ αποτελοφμενθ από:
φράγμα υδρατμϊν επί τθσ πλάκασ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ελαφρομπετόν ρφςεων,
αςφαλτόπανο, πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ κι επικάλυψθ από ρθτινοφχα τςιμεντοκονία
Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ
1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ – ΟΜΒΡΙΩΝ
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ ςε λειτουργία των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (αποχζτευςθ- όμβρια)
του κτιρίου .Πλιρθ δίκτυα απορροισ oμβρίων, αποχζτευςθσ, εξαεριςμοφ με πλαςτικοφσ ςωλινεσ,
αποχζτευςθ ςυμπυκνωμάτων κλιματιςμοφ, χαλυβδοςωλινεσ του δικτφου ομβρίων με τουσ υδραυλικοφσ
υποδοχείσ και τα εξαρτιματα τουσ (νιπτιρεσ, λεκάνεσ ευρωπαϊκοφ τφπου, καηανάκια πλφςεωσ,
νεροχφτεσ, όπου και όπωσ θ μελζτθ προβλζπει, κάνουλεσ, ςιφϊνια κάκε τφπου, βαλβίδεσ, εταηζρεσ,
κακρζπτεσ, χαρτοκικεσ. ςαπουνοκικεσ, κ.λ.π.),
2. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΗ
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ ςε λειτουργία των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (φδρευςθ – ηεςτό
νερό χριςθσ) του κτιρίου. Περιγραφικά (και όχι περιοριςτικά) θ εγκατάςταςθ τθσ κατθγορίασ του
παρόντοσ άρκρου είναι :
Πλιρθ δίκτυα φδρευςθσ, με τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ και τα εξαρτιματα τουσ (αναμικτθκζσ
μπαταρίεσ όπου και όπωσ θ μελζτθ προβλζπει, κάνουλεσ), τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα, τισ απαραίτθτεσ
ςωλθνϊςεισ (ενδοδαπζδιοι πλαςτικοί ςωλινεσ PEX μζςα ςε ςωλινεσ προςταςίασ HDPE, δίκτυα νεροφ
από ευκφ ι εφκαμπτο επενδεδυμζνο ι κερμομονωμζνο ςωλινα PPR, προδιαγραφϊν όπωσ θ τεχνικι
περιγραφι και οι προδιαγραφζσ ορίηουν), ςφαιρικζσ βαλβίδεσ BALL VALVE, βαλβίδεσ ανεπίςτροφθσ,
βαλβίδεσ διακοπισ, τα ερμάρια εντοιχιςμοφ, τα ρακόρ, τουσ διακόπτεσ, τα διαςτολικά κ.λ.π., φίλτρα
νεροφ, αντικραδαςμικά, τα υδρόμετρα, ςυλλζκτεσ κάκε τφπου, αυτόματα εξαεριςτικά, κρουνοί εκροισ,
ςωλθνϊςεισ, εξαρτιματα και μικρουλικά, φρεάτια και καλφμματα φρεατίων χυτοςιδθρά, τα διάφορα
εξαρτιματα και μζςα ςφνδεςθσ (γωνίεσ, ταυ, μοφφεσ, διακόπτεσ,), κερμικι μόνωςθ ςωλινων, κάκε
λογισ ςτθρίγματα και εςχάρεσ και επζνδυςθ με γυψοςανίδεσ όπου και όπωσ από τθν μελζτθ, τθν τεχνικι
περιγραφι και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ προβλζπεται, τουσ χρωματιςμοφσ και κάκε άλλθ εργαςία,
υλικά και μικροχλικά όπωσ απεικονίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και περιγράφονται ςτα
ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. τθν παροφςα εγκατάςταςθ περιλαμβάνεται και το πυροςβεςτικό ερμάριο
που περιζχει κρουνό με εφκαμπτο ςωλινα διαμζτρου 19 χιλ. με κατάλλθλο ακροφφςιο, ςυνδεδεμζνοσ με
το δίκτυο φδρευςθσ
3. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΧΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ ςε λειτουργία των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (ιςχυρά
ρεφματα ) των κτιρίων του ζργου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ , τθν τεχνικι περιγραφι
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ Η/Μ εγκαταςτάςεων του ζργου.
Περιγραφικά οι εγκαταςτάςεισ τθσ κατθγορίασ του παρόντοσ άρκρου
είναι :
Πλιρθσ καταςκευι και εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν πινάκων (χωνευτοί ι επίτοιχοι) (μετά των
απαραιτιτων διακοπτϊν, αςφαλειϊν, αςφαλειοδιακοπτϊν, μικροαυτόματων, χρονοδιακόπτεσ, ρελζ
διαφυγισ, ρελζ ιςχφοσ, κυρϊν, ερμαρίων, απαγωγϊν φάςεων, ενδεικτικϊν λυχνιϊν, και γενικά όλων των
οργάνων λειτουργίασ και χειριςμοφ ςφμφωνα με τθν μελζτθ), πλιρθσ καταςκευι δικτφων (ιςχυρά ρεφματα)
ςωλθνϊςεων και καλωδιϊςεων, κουτιά διακλαδϊςεων, εξαρτιματα ςφνδεςθσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά
ςϊματα κάκε κατθγορίασ με ι χωρίσ κάλυμμα για εγκατάςταςθ επί οροφισ ι ψευδοροφισ, με
θλεκτρονικό εκκινθτι και λυχνίεσ υψθλισ κλάςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, φωτιςτικά με λυχνίεσ FLC
τοίχου ι οροφισ ι εξωτερικά ςτεγανά, φωτιςτικοί προβολείσ με τουσ λαμπτιρεσ, φωτιςτικά τφπου χελϊνασ
με λαμπτιρεσ , κανάλι διανομισ πλαςτικά (τφπου DLP), κουτιά με ρευματοδότεσ Shucko, προβολείσ
περιμετρικοφ φωτιςμοφ ςτεγανοί με λαμπτιρεσ, ςωλινεσ θλεκτρικϊν γραμμϊν, φρεάτια με τα χυτοςιδθρά
καλφμματα, βάςεισ, εςχάρεσ και κάκε λογισ ςτθρίγματα

4. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ ςε λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ αςκενϊν ρευμάτων (φωνισ, δεδομζνων,
ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ) του κτιρίου του ζργου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ , τθν
τεχνικι περιγραφι και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ Η/Μ εγκαταςτάςεων του ζργου. Περιγραφικά οι
εγκαταςτάςεισ τθσ κατθγορίασ του παρόντοσ άρκρου
είναι :
Πλιρθσ καταςκευι δικτφων (φωνισ δεδομζνων) ςωλθνϊςεων και καλωδιϊςεων, κουτιά διακλαδϊςεων,
εξαρτιματα ςφνδεςθσ, κανάλι διανομισ πλαςτικά (τφπου DLP), τθλεφωνικοί κατανεμθτζσ , ερμάρια
μικτονόμθςθσ, πεδία βυςματικισ διαχείριςθσ (patch panel) , πρίηεσ DATA VOICE , πλιρεσ δίκτυο
καλωδίωςθσ (UTP/CAT.6)μετϊπεσ διζλευςθσ καλωδίων, καλϊδια μικτονόμθςθσ, τθλεφωνικό Πλιρθσ
καταςκευι και εγκατάςταςθ για το δίκτυο καλωδιϊςεων ψθφιακοφ τθλεοπτικοφ ςιματοσ, πρίηεσ TV-RDSAT διζλευςθσ και τερματικζσ, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ εγκατάςταςθσ ΣV, κεραία TV, δορυφορικι κεραία,
βάςεισ, ςτθρίγματα, εςχάρεσ και ςωλινεσ προςταςίασ, κυτία κλπ και γενικά πλιρθσ καταςκευι τθσ
εγκατάςταςθσ ραδιοφϊνου – τθλεόραςθσ

ΡΕΘΤΜΝΟ 30/10/2015
ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΕ

1)Σηανακάκθ Πόπθ
Πολ. Μθχανικόσ

2)Πετρουλάκθσ Γιϊργοσ
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κατερίνα Καμθλάκθ
Πολ. μθχανικόσ

