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ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ   ΔΡΓΟ:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   

ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ                 ΥΩΡΟΤ ΝΔΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

Λ  Α  Μ  Ι  Α    

ΣΜΗΜΑ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ   

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 245.000,00 € 

ΑΡ. ΜΔΛ.: 18/2017 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνχζα εξγνιαβία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαθάησ έξγσλ: 

 Σνηρίν πεξηηνίρηζεο ζηελ βνξηλή θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ λένπ 

θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ 

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο ηεο πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ 

βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ , επί ηεο νδνχ Παπαπνζηφινπ θαη εθ λένπ 

θαηαζθεπή θαη επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 Καηαζθεπή ελφο ζηληξηβαληνχ ζηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζθίαζεο ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ λένπ 

θηηξίνπ. 

 Δγθαηάζηαζε δπν ζπζηεκάησλ ζθίαζεο κε ζηαζεξέο πεξζίδεο αινπκηλίνπ. 

 Δγθαηάζηαζε δπν εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ πξνθίι 

αινπκηλίνπ , παινπίλαθεο αζθαιείαο SECURIT θαη δίθπιιεο παιφζπξεο απφ 

θξχζηαιιν ηχπνπ SECUTIT 

 Δπέθηαζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ βαξέσλ απηνθηλήησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ 

 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα , θχηεπζε θπηψλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο θαη θσηηζκνχ ζηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ.  

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ θαπαθηψλ ζε θξεάηηα ηνπ 

δηθηχνπ ηεο γεσζεξκίαο ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ 

θνπφο ηεο εξγνιαβίαο είλαη θαηαζθεπή απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηεο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο.  
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2. Περιγραφή των Προτεινομένων Έργων 

2.1 Τοητίο περηηοίτηζες  

ηελ βνξηλή θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ ζα θαηαζθεπαζηεί 

ηνηρίν πεξίθξαμεο - αληηζηήξημεο πξαλψλ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο θαηαζθεπήο είλαη 

52,93κ θαη απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα . Σν πξψην ηκήκα κήθνπο 18,14κ απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ πεξίθξαμεο , έρεη επζεία φδεπζε θαη ζην άλσ ηκήκα 

ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή πεξίθξαμε ηχπνπ ASCO . Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηνηρίνπ 

έρεη κήθνο 34,79κ θαη ε φδεπζή ηνπ είλαη θακπχιε γξακκή.  

Σν ηνηρίν πεξίθξαμεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζθπξφδεκα C25/30 θαηεγνξίαο θάζεζεο S4 

θαη ζηδεξφ νπιηζκφ θαηεγνξίαο Β500C. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ ηειηθή 

επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ μπιφηππνη εκθαλψλ 

ζθπξνδεκάησλ. Με βάζε ηελ Μειέηε ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ 

επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηελ δηθή ηνπ εμεηδηθεπκέλε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε Ξπινηχπνπ, γηα 

ηα αλεπίρξηζηα ηνηρία. 

 ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρίνπ ζα επηθνιιεζνχλ γεσζπλζεηηθά θχιια 

απνζηξάγγηζεο ελψ ζηελ βάζε ηνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα απφ 

δηάηξεηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο κε πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο.  

Σέινο ε επηθάλεηα ηνπ ηνηρίνπ πξνο ηελ νδφ Παπαπνζηφινπ ζα επαιεηθζεί κε 

αληηγξαθηζηηθφ πιηθφ ελψ ε επηθάλεηά ηνπ πξνο ην νηθφπεδν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ ζα 

απαιεηθζεί κε ζηιηθνλνχρν πιηθφ πξνζηαζίαο έλαληη ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.   

 

2.2 Καηαζθεσή πεδοδροκίωλ  

ηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ , επί ηεο νδνχ Παπαπνζηφινπ  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  

θαζαίξεζε ηκήκαηνο ηεο πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη εθ λένπ 

θαηαζθεπή ηεο θαζψο θαη επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ πξνο ηνλ λέν θπθιηθφ θφκβν ζηελ 

είζνδν ηεο πφιεο. ην ηκήκα ηεο επέθηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εξγαζίεο εθζθαθήο θαη επίρσζεο  ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε απαξαίηεηε επηθάλεηα πξνο 

ζθπξνδέηεζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ . Σν δάπεδν ζα θαηαζθεπαζηεί απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 νπιηζκέλν κε νηθνδνκηθφ πιέγκα θαηεγνξίαο Β500C. Η 

ηειηθή επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα απνηειείηαη απφ  ηζηκεληφπιαθεο πάρνπο 5cm 

επηινγήο ηεο επίβιεςεο.  

ε ζεκεία ηνπ λένπ πεδνδξνκίνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επίβιεςε ζα 

παξεκβάιινληαη λεζίδεο θχηεπζεο. 

 

2.3 Καηαζθεσή ζηληρηβαληού 

ηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί έλα ζηληξηβάλη 

δπν δαθηπιίσλ κε γξακκηθνχο πίδαθεο δπν επηπέδσλ. Η δεμακελή ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα 

είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο κε δηάκεηξν 8m θαη ζα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα C20/25 θαηεγνξίαο θάζεζεο  S4 θαη ραιχβδηλν νπιηζκφ θαηεγνξίαο  Β500C 

. Η εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο δεμακελήο ζα επηζηξσζεί κε ζηεγαλσηηθά ηζηκεληνεηδή 

πιηθά ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δηαξξνέο. Σν δάπεδν θαη ην ηνηρίν ηεο δεμακελήο ζα 
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επηζηξσζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα θαη ζα αξκνινγεζνχλ κε θαηάιιειν ζηεγαλσηηθφ 

πιηθφ. 

Η πδξαπιηθή θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα απνηειείηαη  

απφ δπν ζεηξέο αθξνθπζίσλ  θπθιηθήο  θαη νκφθεληξεο δηάηαμεο εθ ησλ νπνίσλ ε κελ 

θεληξηθή δηακέηξνπ 120cm ζα εθηνμεχεη θαηαθφξπθα ειαθξψο ζπγθιίλνληεο γξακκηθνχο 

πίδαθεο   ζε  χςνο  3.5m   , ε δε  εμσηεξηθή δηακέηξνπ 600cm  ζα εθηνμεχεη επίζεο 

ειαθξψο ζπγθιίλνληεο γξακκηθνχο πίδαθεο   πξνο ηα ηνηρψκαηα   ηεο δεμακελήο  θαη   ζε  

χςνο 1,5-1,8 m  πεξίπνπ , ρσξίο λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν ζχζηεκα ησλ δπν 

νκφθεληξσλ δαθηπιίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα 

(ΙΝΟΥ) , κε ζσιήλα δηαηνκήο Φ63mm θαη ζα δηαζέηεη ξπζκηδφκελα κπέθ – αθξνθχζηα 

Φ4mm αλά 18cm έσο 20cm ζηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην θαη αλά 15cm ζηνλ εζσηεξηθφ 

δαθηχιην.  

Οη δαθηχιηνη ζα θέξνπλ ζχζηεκα κε ξπζκηδφκελα θαζ’ χςνο αλνμείδσηα   ζηεξίγκαηα  

κε πέικαηα βηδσηά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ηνπ ζηληξηβαληνχ  θαζψο επίζεο θαη 

ζηεξίγκαηα γηα ηα θσηηζηηθά . 

 

Ο εμσηεξηθφο δαθηχιηνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ αληιεηηθνχο 

κεραληζκνχο ειάρηζηεο παξνρήο 30m3/h ζε χςνο 4m  ,  ν δε εζσηεξηθφο ζα 

ηξνθνδνηείηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ αληιεηηθφ κεραληζκφ ειάρηζηεο παξνρήο  30m3/h ζε 

χςνο 4m . Σα αληιεηηθά ζπζηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα 

θαη ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπνζεηεκέλα ηφζν ζε θάζεηε φζν θαη ζε νξηδφληηα 

ζέζε .Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ ζηφκην εμφδνπ 2΄΄ , κεραληζκφ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο θαη 

θινηέξ . Οη απαηηνχκελεο ζσιελψζεηο πνπ ζα ζπλδένπλ ην αληιηηηθφ ζπγθξφηεκα   κε 

ηνπο δαθηπιίνπο  , ζα είλαη απφ PVC βαξέσο ηχπνπ 16 atm Φ- 63 θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ  

βάλεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηνπ λεξνχ. Η ζχλδεζε κε ην αληιηηηθφ ζα γίλεηαη κε 

απνζπψκελν ξαθφξ κε θιάληδεο 2΄΄ inch.  

Γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο ζηεξεψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ δαθηπιίσλ θαη ηεο πδξαπιηθήο 

εγθαηάζηαζεο   ηνπ ζηληξηβαληνχ ν θάζε αληιεηηθφο κεραληζκφο ζα πξνζηαηεχεηαη κε 

εηδηθφ δηάηξεην θπιηλδξηθφ αλνμείδσην θίιηξν. 

Γηα ην  θσηηζκφ  ηνπ  πδάηηλνπ ζρεδίνπ (πίδαθα)  ζα  ηνπνζεηεζνχλ  πάλσ ζηνπο   δπν  

δαθηπιίνπο  ηνπιάρηζηνλ  δέθα έμε  ηεκάρηα  θσηηζηηθά ζψκαηα , ηχπνπ  LED 

UNDERWATER LIGHT κε   6  EDISON LED 3 watt  έθαζην   ήηνη 18 watt  αλά  

θσηηζηηθφ ,  κε  ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 VOLT θαη δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

45.000 ψξεο. Σα θσηηζηηθά ζα δηαζέηνπλ βαζκφ ζηεγαλφηαηνο ΙΡ68 θαη ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ρξσκάησλ θσηηζκνχ (RGB color) . Σν ζψκα ησλ θσηηζηηθψλ ζα 

είλαη   εμ    νινθιήξνπ  απφ  αλνμείδσην ράιπβα  ( ΙΝΟΥ ) θαη ζα ζηεξίδεηε ζε αξζξσηή  

βάζε  ΙΝΟΥ γηα ξχζκηζε ηεο ζέζε θσηηζκνχ .  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξηθφο πίλαθαο κε φια ηα 

απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο , κεηαζρεκαηηζηέο , πξνγκακκαηηζηέο θαη φηη άιιν 

απαηηεζεί  ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη πιήξεο. 

 

2.4 Εγθαηάζηαζε ζσζηήκαηος ζθίαζες ασηοθηλήηωλ 

ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζχζηεκα ζθίαζεο κε ζηέγε ηχπνπ πέξγθνιαο ή ζθεπήο  απνηεινχκελε 

απφ δηάηξεην πιέγκα πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) πςειήο ππθλφηεηαο θαη αληνρήο. Σν 

πιέγκα ζθίαζεο ζα έρεη ζπληειεζηή ζθίαζεο 90% - 95%  , ζπληειεζηή πξνζηαζίαο UV 

95% - 98%  θαη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ην Δπξσπατθφ πξφηππν DIN EN. 13501-1 

πεξί βξαδπθιεμηκφηεηαο . Η ζπγθξάηεζε ηνπ πιέγκαηνο ζθίαζεο ζηνλ κεηαιιηθφ 

θέξνληα νξγαληζκφ ησλ ζηεγάζηξσλ ζα γίλεηαη κε ζειηέο ζρνηληνχ νη νπνίεο ζα πεξλνχλ 
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κέζα απφ ην πιέγκα  αλά κέγηζηε απφζηαζε 27cm . Ο κεηαιιηθφο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζθίαζεο ζα απνηειείηαη απφ ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ κε 

ειάρηζην πάρνο γαιβαλίζκαηνο 0,75mm νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Οη θαη΄ ειάρηζην δηαηνκέο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ 

ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 ππνζηπιψκαηα – δνθνί  : Φ160mm κε πάρνο 4mm  

 αληεξίδεο θαη πιαίζην νξνθήο : Φ60mm κε πάρνο 2,5mm 

 ηεγίδεο – κεθίδεο νξνθήο : Φ60mm κε πάρνο 2,0mm 

 ζχλδεζκνη ελψζεσο : πάρνο 3mm 

Οη νξζνζηάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απέρνπλ έσο 5κ ην κέγηζην κεηαμχ ηνπο θαη ζα 

παθησζνχλ ζε πθηζηάκελεο βάζεηο απφ ζθπξφδεκα νη νπνίεο δηαζέηνπλ νπή Φ200. Γηα 

πάθησζε ησλ νξζνζηαηψλ ζηηο βάζεηο απφ ζθπξφδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζηηο νπέο ησλ βάζεσλ (θαζαξηζκφο , δηάλνημε , θαζαηξέζεηο θιπ)   

Σν θαζαξφ σθέιηκν χςνο ησλ ζηεγάζηξσλ είλαη 2,4m .  

 

2.4 Εγθαηάζηαζε ζσζηεκάηωλ ζθίαζες κε ζηαζερές περζίδες αιοσκηλίοσ 

ηε αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ ησλ ηακείσλ (Κηίξην Κ1) ζε νηθνδνκηθφ άλνηγκα 

8.50*4.25m θαζψο θαη ζηελ λφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ ησλ εξγαζηεξίσλ (Κηίξην Κ4) ζε  

νηθνδνκηθφ άλνηγκα 3.90m*5.00m ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα ειηαθήο πξνζηαζία απφ 

ζηαζεξέο πεξζίδεο ηχπνπ Profilco , ζεηξάο Fixed Sunshade (AP050-906 & AP050-327). 

Ο ζθειεηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα  απνηειείηαη απφ  θαηαθφξπθνπο νδεγνχο αινπκηλίνπ 

πνπ ζηεξεψλνληαη επί κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ  .   

Οη πεξζίδεο ζα ζηεξεψλνληαη κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εμαξηεκάησλ αινπκηλίνπ ζηνλ 

ζθειεηφ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απαηηνχκελε αθακςία ζηελ πεξζίδα.  

Οη πεξζίδεο ζα απνηεινχληαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ειιεηςνεηδνχο δηαηνκήο ειάρηζηνπ 

πάρνπο 1.3mm κε πιάηνο θχιινπ πεξζίδαο 300mm θαη χςνο 45mm. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

πεξζίδσλ θαζ χςνο ζην ζθειεηφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη αλά 250mm. Οη πεξζίδεο , ν 

ζθειεηφο αινπκηλίνπ θαη ηα πιηθά - κηθξνυιηθά αινπκηλίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζε ρξψκα RAL7012.  

ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εθαξκνζηνχλ  αληηζθσξηαθά   

ππνζηξψκαηα κε θαηάιιεια πιηθά θαζψο θαη βαθή κε θαηάιιειν αληηζθσξηαθφ ρξψκα 

απφρξσζεο RAL7012.  

H εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεξζίδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε χςνο 2,30κ θαη 

άλσ ζε ζρέζε κε ην δάπεδν ησλ ρψξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη. 

Λφγσ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ειηνπξνζηαζίαο κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ ζην 

θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ  ζα πξέπεη νη λέεο θαηαζθεπέο λα παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα κε ηηο 

πθηζηάκελεο. 

Η θαηαζθεπή ζα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ ζηαηηθή κειέηε ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ 

ηελ επίβιεςε.  

 

 

2.5 Εγθαηάζηαζε εζωηερηθώλ τωρηζκάηωλ θαη σαιοζσρώλ  

ην ρψξν ησλ ηακείσλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ ζηηο ζηάζκεο ηνπ Α΄ νξφθνπ θαη 

Β΄ νξφθνπ ζε νηθνδνκηθά αλνίγκαηα δηαζηάζεσλ 4,12*2,95 θαη 4,1*3,08 αληίζηνηρα ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ θαη παινπίλαθεο 

αζθαιείαο ηχπνπ SECURIT πάρνπο 10mm. ην θάζε ρψξηζκα ζα ππάξρεη κηα δίθπιιε 

παιφζπξα απφ θξχζηαιν ηχπνπ SECURIT πάρνπο 10mm δηαζηάζεσλ 1.80m*2.20m 
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2.6 Επέθηαζε ηοσ τώροσ ζηάζκεσζες ηωλ βαρέωλ ασηοθηλήηωλ ηες Δ.Ε.Υ.Α.Λ 

 

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε 

ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ θαηά 170η.κ , γηα ην ιφγν 

απηφ απαηηνχληαη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ηκήκαηνο ησλ πθηζηάκελσλ θξαζπεδφξεηζξσλ , 

εθζθαθψλ , επηρψζεσλ , θαηαζθεπήο βάζεο θαη ππφβαζεο , αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο , 

δηάζηξσζεο αζθάιηνπ ζε πάρνο 5cm θαη δηαγξάκκηζεο ηεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

Δπηπξνζζέησο ζηελ βνξηλή πιεπξά ηεο επέθηαζεο ζα θαηαζθεπαζηεί ηνηρίν αληηζηήξημεο 

πξαλψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ζε κήθνο 14,79κ θαη 7,00κ.   

Γηα ηνλ μπινηχπν ηνπ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

betoform ηχπνπ FIN PLY ηεο PERI πάρνπο 18mm, κε επηθάιπςε 240gr/m2 θαηλνιηθήο 

ξεηίλεο (ή άιιεο εηαηξείαο κε αλάινγεο ηδηφηεηεο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".   

Οη ζέζεηο  ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ Betoform, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 

θαζφηη ζην αλάγιπθν ηνπ εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο απηφο ν αξκφο, ζα απνηππψλεηαη σο 

επζχγξακκε αζήκαληε, πιελ φκσο νξαηή, γξακκή.   

Με βάζε ηελ Μειέηε ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ 

ηελ δηθή ηνπ εμεηδηθεπκέλε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε Ξπινηχπνπ, γηα ηα αλεπίρξηζηα 

ηνηρία. 

Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ απνζηαηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ησλ δχν επηθαλεηψλ ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ησλ  ηνίρσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ησλ μπινηχπσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ζπλδέζεηο κέζσ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ έηνηκσλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πνπ 

ζηα δχν άθξα ηνπο θέξνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο θψλνπο.  

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ μπινηχπσλ πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε ζα γίλεη ρξήζε θαηάιιεισλ 

ιηπαληηθψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κε πξφζθπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επί ηνπ Betoform. Σα 

ιηπαληηθά απηά επηιέγεηαη λα έρνπλ σο βάζε ην λεξφ θαη φρη ην ιάδη. Μπνξεί λα 

δηαζηξσζνχλ θαη κε ςεθαζηήξα κε αλαινγία 10 gr/m2, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

νπιηζκνχ. 

ηνπο αξκνχο δηαθνπήο ηεο ζθπξνδέηεζεο θαηαθφξπθνπο θαη νξηδφληηνπο, ζα ιεθζνχλ 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζηεγαλφηεηα θαη ε ζρεηηθή επηπεδφηεηα ησλ 

αξκψλ .  

Η πξνδηαγεγξακκέλε γηα ην αλεπίρξηζην ζθπξφδεκα, θαηεγνξία θάζεζεο, είλαη ε S4. Θα 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαηεγνξίαο θάζεζεο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε.  

Σν ζθπξφδεκα λα δηαζηξψλεηαη ζε δηαδνρηθέο ζηξψζεηο ησλ 50-70cm, κε ηελ ρξήζε 

δνλεηή κάδαο θαη δνλεηή επηθαλείαο μπινηχπνπ.  

Tν μεθαινχπσκα γίλεηαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

H ηειηθή επηθάλεηα ηνπ εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο κπνξεί κεηά ην μεθαινχπσκα λα 

παξακείλεη ρσξίο επεμεξγαζία ή λα ππνζηεί κφλν θάπνηα ειαθξά επεμεξγαζία 

βειηίσζεο, θάιπςεο ησλ πφξσλ θαη ησλ θελψλ  

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρίνπ ζα επηθνιιεζνχλ γεσζπλζεηηθά θχιια 

απνζηξάγγηζεο ελψ ζηελ βάζε ηνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα απφ 

δηάηξεηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο κε πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο.  

Σέινο ε επηθάλεηα ηνπ ηνηρίνπ ζα επαιεηθζεί κε ζηιηθνλνχρν πιηθφ πξνζηαζίαο έλαληη 

ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.   
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2.7 Εγθαηάζηαζε τιοοηάπεηα , θύηεσζε θσηώλ θαη επέθηαζε ηοσ ζσζηήκαηος 

άρδεσζες θαη θωηηζκού ζηελ βορηλή πιεσρά ηοσ οηθοπέδοσ 

ηελ βνξηλή πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ θαη ζε 

επηθάλεηα 600η.κ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα θαη θπηψλ ηα νπνία ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επίβιεςε. Δπηπξφζζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη θσηηζκνχ ψζηε λα θαιπθζεί ε πξναλαθεξζείζα 

επηθάλεηα εδάθνπο .  

 

2.8 Καηαζθεσή θαη ηοποζέηεζε ηεζζάρωλ κεηαιιηθώλ θαπαθηώλ ζε θρεάηηα ηοσ 

δηθηύοσ ηες γεωζερκίας ηοσ λέοσ θηηρίοσ ηες Δ.Ε.Υ.Α.Λ 

ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο θαη ηεο θχξηαο εηζφδνπ ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

ηέζζεξα κεηαιιηθά θαπάθηα γηα ηα αληίζηνηρα θξεάηηα ηεο γεσζεξκίαο  δηαζηάζεσλ 

1,70κ*1,20κ πεξίπνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. 
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