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Α01 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Η.Π.
ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

Α0.1.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
ΔΡΓΟ : Ανέγερση ΘΡΗΟΗΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ηνπ Η.Ξ. (ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΡΟΗΝΟΝΦΝ
ΘΡΗΟΗΝ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ)
ΓΗΔΤΘΤΝΖ : 2Ζ ΞΑΟΝΓΝΠ Γ.ΘΔΝΡΝΘΖ – ΘΔΟΘΟΑ – ΝΡ 379 – ΡΘ 49132
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΗΝΛΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Η.ΘΔΝΡΝΘΖ 72 – ΘΔΟΘΟΑ – ΡΘ 49132
ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. : Γ. ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ
Α0.1.2. ΓΔΝΗΚΑ
Ζ κειέηε αθνξά ζην Λέν Θηηξηαθό Ππγθξόηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Κνπζηθώλ Ππνπδώλ ηνπ Ηόληνπ Ξαλεπηζηήκηνπ, ζην
νηθόπεδν ΔΑΠΘ ζηελ πεξηνρή «Ξαιιάδα» ηνπ Γήκνπ Θέξθπξαο. Ρν ζπγθξόηεκα ζα ζηεγάδεη ηνπο ρώξνπο
δηνίθεζεο, ηα γξαθεία δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηνπο ρώξνπο άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, ηελ
αίζνπζα εθδειώζεσλ θαη ηνπο ινηπνύο εηδηθνύο ρώξνπο (δειαδή ηνπο ρώξνπο θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ρξήζεσο)
ζύκθσλα κε ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα.
Α0.1.3. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ - ΟΗΚΟΠΔΓΟ
Ρν νηθόπεδν ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, ηδηνθηεζίαο Ηόληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, βξίζθεηαη εληόο ζρεδίνπ
πόιεο, ζηελ πεξηνρή «Ξαιιάδα», θάησ από ην λέν Φξνύξην, θαηαιακβάλεη δε νιόθιεξν ην Ν.Ρ.379. Πηελ παξνύζα
θάζε ηα Ν.Ρ. 379 θαη 379Α είλαη ελνπνηεκέλα θαη δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε δξόκν, ζύκθσλα κε ην ξπκνηνκηθό
ζρέδην. Ζ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 2.938,80 κ2.
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ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Η.Π.

Α02 ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α02.1.

ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην έξγν είλαη 2.938,80 κ2.


Ρν θηίξην απνηειείηαη από 3 ππέξγεηνπο νξόθνπο + 1 ππόγεην, πνπ δηαηάζζεηαη ζε 2 δηαθνξεηηθά επίπεδα.



Έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα δόκεζεο 3513,41 κ2 θαη έρεη 15.878,78 κ3 ζπλνιηθό όγθν.



To ππόγεην έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 2.134,05 κ2, ελώ ππάξρνπλ θαη 188,23 κ2 εκηππαίζξηνη ρώξνη.



Πην ππόγεην πξνβιέπεηαη θιεηζηόο ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα 24 απηνθίλεηα.



Ρν θηίξην έρεη ηελ παξαθάησ θύξηα ρξήζε : Κηίπιο ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πεξηιακβάλεη δε αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, ακθηζέαηξα, εηδηθνύο ρώξνπο κνπζηθώλ εθδειώζεσλ, γξαθεία πξνζσπηθνύ, θπιηθείν,
απνζήθεο θιπ..



Ζ θαηαθόξπθε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη δηα ησλ 1 θεληξηθνύ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ησλ 2 θιεηζηώλ
θιηκαθνζηαζίσλ δηαθπγήο.



Α02.2.

Πην νηθόπεδν ζα εθηειεζηνύ θαη έξγα αληηζηήξημεο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

Πην θηίξην θαη’ αξρήλ ζα γίλεη πεξηκεηξηθόο ηνίρνο αληηζηήξημεο από αιιεινηεκλόκελνπο παζζάινπο θαη ελ ζπλερεία
εξγαζίεο εμπγίαλζεο θαη εθζθαθώλ. Ρν θηίξην πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδεηαη από ζθειεηό νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο κε ζηνηρεία πιήξσζεο εμσηεξηθά από νπηνπιηλζνδνκή. Νη εμσηεξηθνί απηνί ηνίρνη θαη ν θέξσλ
νξγαληζκόο ζα είλαη θαηαξρήλ ζπλνιηθά επελδεδπκέλνη κε ζεξκνκνλσηηθό πιηθό (νξπθηνβάκβαθα κεγάιεο
ππθλόηεηαο) ελώ ε εμσηεξηθή επηθάλεηα κνξθώλεηαη από επίρξηζκα κεγάιεο αληνρήο κε ζπλζεηηθέο ειαζηνκεξείο
ξεηίλεο, θαηάιιεινπ γηα ζεξκνπξνζόςεηο. Ρα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά παινζηάζηα θαη ηα παινπεηάζκαηα ζα
αξζξώλνληαη από ζεξκνδηαθνπηόκελεο δηαηνκέο αινπκηλίνπ θαη ζα έρνπλ δηπινύο ζεξκν-ερνκνλσηηθνύο
παινπίλαθεο.
Νη εζσηεξηθνί ηνίρνη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ερνκόλσζεο θαη ππξαζθάιεηαο ζα
θαηαζθεπάδνληαη από δξνκηθή ε κπαηηθή θνηλή επηρξηζκέλε νπηνπιηλζνδνκή ή από ηνηρνπνηία μεξήο δόκεζεο κε
πξόζζεηε ερνκόλσζε. Όπνπ ππάξρεη απαίηεζε κεηαβιεηόηεηαο ησλ ρώξσλ, ζα ππάξρνπλ θηλεηά ειεύζεξα
ρσξίζκαηα ή ηνίρνη από γπςνζαλίδα ζε ζθειεηό ειαθξώλ γαιβαληζκέλσλ δηαηνκώλ.
Ρα ηειεηώκαηα ησλ ρώξσλ ζα θαζνξηζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. Πε όινπο ηνπο ρώξνπο
πξνβιέπνληαη θνιπκβεηά δάπεδα κε ειαζηηθό ππόζηξσκα. Ζ ηειηθή επίζηξσζε ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηα γξαθεία,
όπσο άιισζηε θαη ζηνπο δηάδξνκνπο, ηα δάπεδα ζα είλαη από δάπεδν βηλπιηθό, θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθώλ. Πηνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηα δάπεδα, όπνπ δελ ππάξρεη απαίηεζε κόλσζεο, ζα είλαη από καξκάξηλεο πιάθεο
κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ελώ ζηα ππόγεηα πξνβιέπεηαη ιείν δάπεδν βηνκεραληθνύ ηύπνπ. Αληίζηνηρεο πνηόηεηαο
καξκάξνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηα θιηκαθνζηάζηα.
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Πε ρώξνπο κε ηδηαίηεξεο αθνπζηηθέο απαηηήζεηο ζα πξνβιέπνληαη μύιηλα δάπεδα (π.ρ. αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη
εμάζθεζεο νξγάλσλ, δνθηκώλ κηθξώλ ζπλόισλ θιπ.). Ρέινο γηα ηελ απόδνζε όγθνπ ζηνλ ήρν ή γηα ιόγνπο
κεηαβνιήο ησλ δαπέδσλ, ζα πξνβιεθζνύλ ςεπδνδάπεδα ζηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο.
Τεπδνξνθέο ζα πξνβιέπνληαη ελ γέλεη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο.
Ρα εζσηεξηθά θνπθώκαηα ζα είλαη μύιηλεο πξεζζαξηζηέο ζύξεο αλεξηεκέλεο από μύιηλεο θάζεο, αλαιόγσλ
πξνδηαγξαθώλ αθνπζηηθήο κόλσζεο. Όπνπ πξνβιέπνληαη από ηελ κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, ζα
ηνπνζεηεζνύλ ππξάληνρεο ζύξεο. Ρα θηγθιηδώκαηα ζα είλαη από ραιύβδηλεο δηαηνκέο.
Από πιεπξάο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο :
Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο
Ζιεθηξνδόηεζεο
Θιηκαηηζκνύ
Ξπξόζβεζεο
Ξπξαλίρλεπζεο
Αζζελώλ Οεπκάησλ
Δηδηθώλ ερεηηθώλ ζπζηεκάησλ
Ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ
Γηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ θηηξίνπ
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Α03. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΔΡΓΑΗΔ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
Α.1

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο πξαλώλ

Α.2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ, κε ηελ
κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ

Α.3

Γεληθέο εθζθαθέο ζε βάζνο κεγαιύηεξνπ ησλ 2,00 m γηα ηηο γεληθέο εθζθαθέο

Α.4

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο πξαλώλ (βι. θαηεγνξία Ζ)

Α.5

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ

Α.6

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα

Α.7

Ξιήξεο δηαρείξεζε ησλ παληόο είδνπο Απνβιήησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ (ΑΔΘΘ)

Α.8

Γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα από δηάηξεηνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο D 160 mm κε πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο
ΟΜΑΓΑ : Β -ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - ΥΑΛΗΚΟΓΔΜΑΣΑ - ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΑ - ΛΗΘΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΚΟΝΗΟΓΔΜΑΣΑ

Β.1

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15, C16/20 θαη C25/30

Β.2

Ξιήξσζε δηαθέλσλ θνξέσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε

Β.3

Θαηαζθεπή ζηξώζεσλ από θπςεισηό θνληόδεκα βάξνπο 800 kg/m3

Β.4

Μπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ, ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ θαη Κεηαιιόηππνη ππνζηεισκάησλ θπιηλδξηθήο
δηαηνκήο

Β.5

Σαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα B500C ΚΔ ΑΞΝΠΡΑΡΉΟΔο

Β.6

Πηεγάλσζε αξκώλ κε ειαζηηθή ηαηλία (waterstop) θαη Πηεγάλσζε έλσζεο εδαθόπιαθαο κε θαηαθόξπθν
ηνηρείν (ζηελ αιιαγή ύςνπο ηεο radier) κε ειαζηηθή ηαηλία (waterbar)
ΟΜΑΓΑ : Γ - ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ – ΣΟΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ
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Γ.1

Νπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm (δξνκηθνί ηνίρνη - κπαηηθνί
ηνίρνη - ππεξκπαηηθνί ηνίρνη)

Γ.2

Νπηνπιηλζνδνκέο κε ζπκπαγείο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 7x10x20 cm, πάρνπο 1 πιίλζνπ (ζπκπαγείο
κπαηηθνί ηνίρνη)

Γ.3

Γηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ, κπαηηθώλ θαη ππεξκπαηηθώλ ηνίρσλ από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα

Γ.4

Ρππνπνηεκέλα θηλεηά δηαρσξηζηηθά ρώξσλ πγηεηλήο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπαγή από ζπλζεηηθέο
ξεηίλεο, πάρνπο 10 mm

Γ.5

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ή καξκαξνθνλίακα

Γ.6

Θεξκνκόλσζε εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θηηξίνπ, κε νινθιεξσκέλν πηζηνπνηεκέλν “ζύζηεκα” εμσηεξηθήο
ζεξκνκόλσζεο, πάρνπο κνλσηηθνύ 10 - 20 cm
ΟΜΑΓΑ : Γ - ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

Γ.1

Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο

Γ.2

Δγθαηάζηαζε Απνρέηεπζεο

Γ.3

Δγθαηάζηαζε Ξπξόζβεζεο - Ξπξαλίρλεπζεο

Γ.4

Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξσλ

Γ.5

Δγθαηάζηαζε Θιηκαηηζκνύ - αεξηζκνύ

Γ.6

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Ηζρπξώλ Οεπκάησλ

Γ.7

Δγθαηάζηαζε πνζηαζκνύ

Γ.8

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Αζζελώλ Οεπκάησλ

Γ.9

Δγθαηάζηαζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ ζθελήο

Γ.10

Δγθαηάζηαζε ζηαζεξνύ ινηπνύ εμνπιηζκνύ

Γ.11

Δγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
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ΟΜΑΓΑ : Δ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΔΠΗΣΡΩΔΗ
Δ.1

Δπηζηξώζεηο ερνκνλσηηθώλ δαπέδσλ, κε ισξίδεο ξακπνηέ από μπιεία δξπόο, πάλσ ζε ζθειεηό από
μύιηλα θαδξόληα κε αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο θαη ζηξώζε θόληξα πιαθέ πάρνπο 15 mm θαη ζνβαηεπηά

Δ.2

Δπηζηξώζεηο ερνκνλσηηθώλ δαπέδσλ, ακζηεάηξσλ - αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κε ισξίδεο ξακπνηέ
από μπιεία δξπόο, πάλσ ζε ζθειεηό από κεηαιιηθέο θνηινδνθνύο θαη ζηξώζε θόληξα πιαθέ πάρνπο 15 mm

Δ.4

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε βνηζαισηέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Σ40 cm

Δ.5

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ - επελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα ε γξαληηνπιαθίδηα

Δ.6

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο, πάρνπο 3,0 cm θαη αληίζηνηρα
ζνβαηεπηά

Δ.7

Ξεξηζώξηα δώκαηνο (ινύθηα) - Δπηζηέςεηο ζηεζαίσλ, δεκηνπξγία ινπθηώλ θιπ. παξόκνηεο θαηαζθεπέο,
νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία

Δ.8

Θαηαζθεπή αληηνιηζζεηηθήο επηθάλεηαο ξακπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή γαξκπηιόδεκα κε
ζθιεξπληηθό πιηθό επηθαλείαο θαη δεκηνπξγία αληηνιηζζεηηθώλ ξαβδώζεσλ

Δ.9

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ πισηώλ ή κε, κε γαξκπηιόδεκα ησλ 300 Kg ηζηκέληνπ αλά m3, κε επηθαλεηαθή
επεμεξγαζία βηνκεραληθνύ δαπέδνπ θαη επνμεηδηθή βαθή πνιπνπξεζαληθνύ ηύπνπ νηνπδήπνηε ρξώκαηνο

Δ.10

Δπηζηξώζεηο ερνκνλσηηθώλ πισηώλ δαπέδσλ κε ερνκνλσηηθνύο βηλπιηθνύο ηάπεηεο (ξνιιό) αληηζηαηηθνύο
ή βηλπιηθά πιαθίδηα

Δ.11

Δπηζηξώζεηο ερνκνλσηηθώλ πισηώλ ή κε δαπέδσλ, βαζκίδσλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πιάθεο καξκάξνπ
πάρνπο 3 cm, ζνβαηεπηά καξκάξηλα, ζθαινκέξηα θιπ.

Δ.12

Ξξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα

ΟΜΑΓΑ : Σ - ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
ΠΡ.1

Δπελδύζεηο ζηεγώλ πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο κε δηπιό θαδξνλάξηζκα 5ρ5 + πεηξνβάκβαθαο 10 + θόληξα
πιαθέ πάρνπο 15 mm + πγξνκνλσηηθή κεκβξάλε + περάθηα + θεξακίδηα ξσκατθά

ΠΡ.2

Ξαξάζπξα -Θύξεο μύιηλεο κνλόθπιιεο ή πνιύθπιιεο, νηαδήπνηε ηύπνπ

ΠΡ.3

Μύιηλν πνιύθπιιν ερνκνλσηηθό πηπζζόκελν δηαρσξηζηηθό βηνκεραληθνύ ηύπνπ (θηλεηόο ηνίρνο)

ΠΡ.4

Αθνπζηηθά θίιηξά ερναπνξξόθεζεο νξνθήο ή ηνίρνπ - Δπελδύζεηο μύιηλεο ερναπνξξόθεζεο ερναλάθιαζεο

ΠΡ.5

Δξκάξηα κεγάινπ ύςνπο, κή ηππνπνηεκέλα
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ΠΡ.6

Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο

ΠΡ.7

Θαηαζθεπή δηαβαζξώλ θαη δαπέδσλ κε κεηαιιηθέο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο

ΠΡ.8

Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνθίλεηνπ ππξάληνρνπ πξνπεηάζκαηνο (ξνιιό) αζθαιείαο, δηπινύ
ηνηρώκαηνο, θιεηζηνύ ηύπνπ

ΠΡ.9

Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο

ΠΡ.10

Θύξεο μύιηλεο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, δίθπιιεο ή κνλόθπιιεο

ΠΡ.11

Θύξεο κεηαιηθέο αζθαιείαο,αλνηγόκελεο

ΠΡ.12

Ζρναπνξξνθεηηθά κεηαιιηθά παλέια ΖΚ εγθαηαζηάζεσλ

ΠΡ.13

Θαηαζθεπή κεηαιιηθώλ θηγθιηδσκάησλ θιηκαθνζηαζίσλ

ΠΡ.14

Ξαξάζπξα αινπκηλίνπ ερνκνλσηηθά - ελεξγεηαθά, αλνηγόκελα - αλαθιηλόκελα

ΠΡ.15

αιόζπξεο Αινπκηλίνπ Αζθαιείαο (εληζρπκέλεο δηαηνκήο) Αλνηγόκελεο

ΠΡ.16

αινζηάζηα αινπκηλίνπ ελεξγεηαθά, κνλόθπιια ή πνιύθπιια, ζηαζεξά

ΠΡ.17

Φεγγίηεο αινπκηλίνπ κε ζηαζεξέο πεξζίδεο αεξηζκνύ

ΠΡ.18

Ονιιά αινπκηλίνπ ειεθηξνθίλεηα, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε παινζηάζηα αινπκηλίνπ

ΟΜΑΓΑ : Ε - ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ
Ε.1

Γηακόξθσζε πεξηκεηξηθνύ γείζνπ απόιεμεο ζηέγεο ζεξκνκνλσκέλνπ κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε

Ε.2

Γηακόξθσζε εζσηεξηθνύ αξκνύ δηαζηνιήο ηνηρνπνηίαο, δαπέδνπ ή νξνθήο, κε αξκνθάιππηξα αξκώλ
εύξνπο 100 mm

Ε.3

Γηακόξθσζε εμσηεξηθνύ αξκνύ δηαζηνιήο δαπέδνπ, ηνίρνπ κε αξκνθάιππηξα αξκώλ εύξνπο 100 mm

Ε.4

Γηακόξθσζε εμσηεξηθνύ αξκνύ δηαζηνιήο θεξακνζθεπήο
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Ε.5

Γηακόξθσζε εμσηεξηθνύ αξκνύ δηαζηνιήο ζε ζεξκνπξόζνςε κε αξκνθάιππηξα αξκώλ εύξνπο 100 mm

Ε.6

Ξάγθνο ληπηήξσλ ρώξσλ πγηεηλήο από πιάθεο καιαθνύ καξκάξνπ πάρνπο 3 cm, πξνέιεπζεο ΛΔΠΡΝ
(ιεπθό), κε θξέκαζε ζηηο όςεηο ηνπ

Ε.7

Γηπινί ελεξγεηαθνί ζεξκνερνκνλσηηθνί παινπίλαθεο, κε αεξνζηεγέο δηάθελν

Ε.8

Θαζξέπηεο ρώξσλ πγηεηλήο νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κνξθήο θαη ζρεδίνπ (νξζνγσληθνί, ζηξνγγπινί)

Ε.9

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο δύν ή ηξηώλ ζπζηαηηθώλ δηαιύηνπ, κε βάζε επνμεηδηθό,
πνιπνπξεζαληθό ή αλόξγαλν ππξηηηθό ςεπδάξγπξν

Ε.10

Ακκνβνιή ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ

Ε.11

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ ή κεηαιηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ,
βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ

Ε.12

Βεξλίθσκα μπιίλσλ επηθαλεηώλ παληόο είδνπο, κε καη βεξλίθη εκπνηηζκνύ ηνπ μύινπ

Ε.13

Σξσκαηηζκνί επί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή γπςνζαλίδσλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

Ε.14

Σξσκαηηζκνί επί εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξεληναθξηιηθήο βάζεσο

Ε.15

Ξξνζηαζία επηθαλεηώλ ζθπξνδεκάησλ κε εηδηθό δηάθαλν πδξναπσζεηηθό πιηθό ζηινμαληθήο βάζεο

Ε.16

Θαηαζθεπή ηνηρνπεηάζκαησλ από γπςνζαλίδεο

Ε.17

Τεπδνξνθή από πιάθεο θνηλώλ γπςνζαλίδσλ ή ηζηκεληνζαλίδσλ, πάρνπο 12,5 mm, παληόο είδνπο
ζρεδίνπ θαη κνξθήο, επίπεδε ή αληζόπεδε θιηκαθσηήο κνξθήο κε ή ρσξίο εζνρέο ηνπνζέηεζεο
θσηηζηηθώλ, κεηά ηνπ ζθειεηνύ αλάξηεζεο

Ε.18

Δπέλδπζε θαηαθνξύθσλ ή νξηδνληίσλ επηθαλεηώλ κε επίπεδε ή ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα

Ε.19

Πηεγαλσηηθέο επηζηξώζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο, αζθαιηηθά ή ειαζηνκεξή
γαιαθηώκαηα

Ε.20

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνζεξκνκόλσζεο επηπέδνπ δώκαηνο

Ε.21

Ξιήξεο θαηαζθεπή θπηεκέλνπ δώκαηνο

Ε.22

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνζεξκνκόλσζεο βαηνύ δώκαηνο
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Ε.23

Ξιήξεο θαηαζθεπή πγξνκόλσζεο νξηδόληηαο ή θαηαθόξπθεο επηθάλεηαο ζηεγαλνιεθάλεο από 2
γεσπθάζκαηα θαη 2 κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο θιπ.

Ε.24

Θεξκηθή απνκόλσζε νξνθώλ θαη δαπέδσλ κε θύιια δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο- Θεξκν-ερνκόλσζε κε
πιάθεο νξπθηνβάκβαθα

Ε.25

Φύηεπζε

Ε.26

Δμνπιηζκόο ζηαζεξώλ Ξνιπζξόλσλ ακθηζεάηξσλ θαη αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ

ΟΜΑΓΑ : Ζ - ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ
Ζ.1

Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ (θξεαηνπαζζάινπ). δηακέηξνπ Φ 0.80 m

Ζ.2

Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ (θξεαηνπαζζάινπ). δηακέηξνπ Φ 1.00 m

Ζ.3

Ξξνεληεηακέλεο αγθπξώζεηο βξαρσδώλ πξαλώλ αλνηρηώλ εθζθαθώλ κόληκεο (δηπιήο) πξνζηαζίαο,
θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο 400-500 kN θαη κήθνπο αγθπξώζεσο ≤ 20 mm

Ζ.4

Νιόζσκα κεηαιιηθά πιαίζηα ππνζηήξημεο

Ζ.5

Απνμήισζε κεηαιιηθώλ ππνζηεξηγκάησλ

Ζ.6

Bιήηξα από ξάβδνπο Φ16 mm

Ζ.7

Θαηαζθεπή αθξνβάζξσλ, ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ, δνθώλ έδξαζεο, θεθαινδέζκσλ θ.ι.π κε ζθπξόδεκα
C25/30 νπιηζκέλν

Ζ.8

Δθαξκνγή εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο εθηόο ππνγείσλ έξγσλ

Ζ.9

Σάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C εθηόο ππνγείσλ έξγσλ

Ζ.10

Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσλ κεγάιεο δηακέηξνπ ζε καιαθά πεηξώκαηα δηακέηξνπ νπήο 800 mm

Ζ.11

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα Ηζρύνο 2,0 έσο 5,0 ΖΟ

Ζ.12

Γξακκηθά ζηξαγγηζηήξηα από δηάηξεηνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο κε πεξίβιεκα γεσπθάζκαηνο D 100 mm

Ζ.13

Γαιβαληζκέλνο ραιύβδηλνο θηιηξνζσιήλαο εζση. δηακέηξνπ Φ650 mm.
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Ζ.14

Σαιηθόθηιηξν πδξνγεσηξήζεσο

Ζ.15

Eξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο ππξελνιεςίαο

Ζ.16

Γηάλνημε πηεδνκεηξηθώλ θξεάησλ

Ζ.17

Θαηαζθεπή βάζξσλ κέηξεζεο επηθαλεηαθώλ κεηαθηλήζεσλ

Ζ.18

Δγθαηάζηαζε θπςειώλ κέηξεζεο θνξηίνπ αγθπξώζεσλ βξάρνπ

Ζ.19

Ξξνκήζεηα νξγάλσλ

Ζ.20

Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ
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Α04. ΥΔΓΗΑ - ΜΔΛΔΣΔ




ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Η.Π.
ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νη παξαθάησ κειέηεο:


Αξρηηεθηνληθά



Ξεξηβάιισλ ρώξνο



Πηαηηθά



Κειέηε αληηζηήξημεο



Δλεξγεηαθή κειέηε



Ξαζεηηθή Ξπξνπξνζηαζία



Κειέηε Ζιεθηξηθώλ Ηζρ. Οεπκάησλ



Ύδξεπζε



Απνρέηεπζε



Αλπςσηηθά Ππζηήκαηα



Θιηκαηηζκόο



Δλεξγεη. Ξπξνπξνζηαζία



πνζηαζκόο



Αζζελή Οεύκαηα.

Θα πξνζαξηεζνύλ ζην Φ.Α.. κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο ηα "σο θαηαζθεπάζηεθε" ζρέδηα ηνπ έξγνπ, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζήο ηνπ.
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ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

Α05. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ


Γελ ππάξρνπλ δώλεο ηδηαίηεξνπ θηλδύλνπ ζην εξγνηάμην ηεο νηθνδνκήο, πιελ ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ
(δεδνκέλνπ όηη ηνπνζεηείηαη ην θηίξην ζε απόζηαζε από ηα όξηα ηνπ νηθνπέδνπ), θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο
ηνπ θηηξίνπ.



Θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αληηζηήξημεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζηηο
πεξηνρέο όπνπ ζα εθηεινύληαη ηα έξγα αληηζηήξημεο.



Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ.



Θέζεηο δηθηύσλ θεληξηθώλ παξνρώλ θαη θεληξηθώλ δηαθνπηώλ ζα ζεκαλζνύλ.



Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ ηπρόλ ύπαξμε δηειεύζεσλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο (ππόγεησλ , αιιά
ελδερνκέλσο θαη ππέξγεησλ), ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ από ηηο γεσηξήζεηο θαη ηα ινηπά έξγα
αληηζηήξημεο.



Θέζεηο εμόδσλ θηλδύλνπ θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζα επηζεκαλζνύλ.



Νδνί δηαθπγήο



2ε ΞΑΟΝΓΝΠ Γ.ΘΔΝΡΝΘΖ



Έμνδνη θηλδύλνπ



1 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΝ & 2
ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΑ ΓΗΑΦΓΖΠ



Ηδηαίηεξεο ζηαηηθέο κειέηεο



ΡΝΗΣΝΗ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ



Γίθηπα πξνζηαζίαο



ΛΑΗ



Θέζε πιηθώλ



ΔΘΡΝΠ ΘΡΗΟΗΝ



Εώλεο θηλδύλνπ



ΝΞΔΠ - ΞΔΟΗΚΔΡΟΝΠ ΘΡΗΟΗΝ

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ζα επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θηεξίνπ από ηνπο ρξήζηεο, ζπληεξεηέο, επηζθεπαζηέο θιπ.
1. Θέζεηο δηθηύσλ

Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο
Ζιεθηξνδόηεζεο
Θιηκαηηζκνύ
Ξπξόζβεζεο
Ξπξαλίρλεπζεο
Αζζελώλ Οεπκάησλ
Δηδηθώλ ερεηηθώλ ζπζηεκάησλ
Ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ
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Γηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ θηηξίνπ

ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Η.Π.
ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

2. Πεκεία θεληξηθώλ δηαθνπηώλ, γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1.

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν

4. Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ, όπσο πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο,

πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ θιπ.
5. Νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ, όπσο θαίλνληαη ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο.

6. Άιιεο ηπρόλ δώλεο θηλδύλνπ.
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ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Η.Π.

Α06. ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

1. Δπγαζίερ ζηο δώμα – ζηη ζηέγη.


Ζ πξόζβαζε ζην δώκα ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε θηλεηέο ζθάιεο από ρακειόηεξα επίπεδα ή κε ρξήζε
ηθξησκάησλ. Απαηηνύληαη κέηξα πξνθύιαμεο, ιόγσ ρακειώλ ζηεζαίσλ ησλ κε βαηώλ δσκάησλ θαη ηεο
θεξακνζθεπνύο ζηέγεο πνπ είλαη ειεύζεξεο θιίζεο (όρη εγθηβσηηζκέλεο).

2. Δπγαζίερ ζηιρ ότειρ ηος κηιπίος


Ρα κεκνλσκέλα παξάζπξα θαζαξίδνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο είλαη αλνηγόκελα ή
ζπξόκελα επάιιεια.



Γηα ηα ζηαζεξά παινζηάζηα ζα απαηηεζεί ρξήζε ζθάιαο ή ηθξησκάησλ. Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη
θαζαξηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηπρόλ θσηαγσγώλ πνπ απαηηνύλ ηε ρξήζε
ηθξησκάησλ ζα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ
ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ



Γηα ηπρόλ εξγαζίεο επηζθεπήο ή αλαρξσκαηηζκνύο, πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ηθξησκάησλ, ζα ρξεηαζηεί
νηθνδνκηθή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νδεγίεο αζθαιείαο θαη πγείαο. Γεληθά είηε
νη εξγαζίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο είηε όρη, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηώζεσλ, ειεθηξνπιεμίαο ή άιισλ αηπρεκάησλ.

3. Δπγαζίερ ζηοςρ εξυηεπικούρ σώποςρ


Γηα εξγαζίεο ζε ύςνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπιηόκελνο πύξγνο ή ηθξηώκαηα.
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Α07. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

ΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ Δ.Α..Κ.

Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.


Νη αλειθπζηήξεο ζα ζπληεξνύληαη κία θνξά ην κήλα.



Νη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κηα θνξά ηνλ ρξόλν θαηά ηνλ κήλα Πεπηέκβξην.



Νη εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο δύν θνξέο ηνλ ρξόλν θαηά ηνπο κήλεο Κάξηην θαη Πεπηέκβξην. Ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηα θαδαλάθηα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο γηα ιόγνπο πεξηνξηζκνύ ησλ δηαξξνώλ θαη
απνθπγήο ηεο ζπαηάιεο λεξνύ.



Ζ ζπληήξεζε ησλ δηθηύνπ θιηκαηηζκνύ, ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κόλν από εμεηδηθεπκέλνπο
ηερλίηεο, δύν θνξέο ηνλ ρξόλν θαηά ηνπο κήλεο Κάξηην θαη Πεπηέκβξην, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο



Ζ ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κόλν
από εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.



Ζ ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ ππξόζβεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο, ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν, θαηά ηνλ κήλα Κάην, κόλν από εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.



Νη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα από ηνλ
ζπληεξεηή ή άιιν εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν.

Αζήλα, 10-10-2019
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