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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ
εζσηεξηθήο ρξώζεσο ζην θηίξην Μ-939 (θηίξην ξαληάξ) ζηνλ ηαζκό Ραληάξ RR
Νν 4 Θήξαο ΠΒΚ.
1.2. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή, θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο θαηαζθεπαζηήο
(αλάδνρνο) ηεο εξγαζίαο ππνρξενύηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη
αθνύ κειεηήζεη ηελ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε,
λα επηζθεθηεί επηηόπνπ ην έξγν, λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή θαη ιύζεηο ζε ηπρόλ
πξνθύπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα από ηελ αξκόδηα επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ
Π.Β.Κ.
2. ΑΝΑΛΤΗ
Η εξγαζία ηεο ρξώζεο πεξηιακβάλεη:
2.1. Απνμέζεηο-θαζαηξέζεηο
Καη’ αξράο ζα γίλεη απόμεζε ησλ ηνίρσλ γηα λα θαζαξηζηνύλ νη επηθάλεηεο
από θνπζθώκαηα ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ θαζώο επίζεο, όπνπ απαηηείηαη, ζα
γίλεη θαζαίξεζε ησλ θνπζθσκέλσλ θαη ξεηγκαηνκέλσλ επηθαλεηώλ ησλ
επηρξηζκάησλ, δειαδή όζεο επηθάλεηεο επηρξηζκάησλ ηνπ θηεξίνπ παξνπζηάδνπλ
ξεηγκαηώζεηο, θνπζθώκαηα γεληθά είλαη ζαζξέο, απηέο ζα απνςηισζνύλ κεηά
πξνζνρήο πξνθεηκέλνπ λα κε ππνζηνύλ βιάβε νη παξακέλνληεο πγηείο επηθάλεηεο,
όπσο είλαη νη πιίλζνη ηεο ηνηρνδνκήο πνπ ζα απνθαιπθζνύλ θαη ηα πγηή
παξακέλνληα επηρξίζκαηα ηνπ θηηξίνπ θιπ.
2.2. Απνθαηαζηάζεηο-επηδηνξζώζεηο επηρξίζκαηνο
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επηδηόξζσζε ησλ επηρξηζκάησλ (ζηνθάξηζκα
θαηάιιεια π.x. κε θόια πιαθηδίσλ θιπ.) όπνπ απαηηείηαη γηα λα θαιπθζνύλ νη
θνηιόηεηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ θαζαξηζκό ή ησλ θνηινηήησλ πνπ ήδε
ππάξρνπλ ζην επίρξηζκα. Δπίζεο ζηα ζεκεία εθείλα ηνπ θηεξίνπ πνπ ζα
πξνθύςνπλ κεγαιύηεξεο θνηιόηεηεο (ζην επίρξηζκα) νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα
επηδηνξζσζνύλ κε ζηνθάξηζκα, απηέο ζα επηδηνξζσζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή λένπ
επηρξίζκαηνο αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε κία ή δύν ή ηξείο δηαζηξώζεηο αλάινγα
κε ηελ έθηαζε ηεο επηδηόξζσζεο θαζώο θαη ζύκθσλα ηηο ππνδείμεηο ηεο
επίβιεςεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηδηόξζσζε
ώζηε λα κελ πξνθύςεη αληζνζηαζκία κεηαμύ παιαηνύ θαη λένπ επηρξίζκαηνο
(εμνγθώκαηα ή θαη εζνρέο).
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2.3. Υξώζεηο-Αζηάξσκα
πλερίδνληαο ηηο εξγαζίεο ζα αθνινπζήζεη αζηάξσκα ησλ επηδηνξζσκέλσλ
επηθαλεηώλ δηα κίαο ζηξώζεσο κε αζηάξη αξίζηεο πνηόηεηαο αθνύ πξνεγνπκέλσο
έρνπλ απαιιαγή (ζηεγλώζεη) από ηελ πγξαζία θαηαζθεπήο ησλ.
Σέινο ρξσκαηίδνληαη όιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ δηα
πιαζηηθνύ ρξώκαηνο αξίζηεο πνηόηεηαο. Η απόρξσζε ηνπ ρξώκαηνο ζα είλαη
όκνηα κε ηελ ππάξρνπζα ζην θηήξην θαη ν ρξσκαηηζκόο ζα γίλεη ζε δύν
δηαζηαπξνύκελεο ζηξώζεηο (δύν ρέξηα) ζηελ εθάζηνηε αλαινγία πνπ νξίδεη ν
θαηαζθεπαζηήο ώζηε λα έρνπκε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, απόιπηε επηθάιπςε
ρσξίο ζθηέο θαη αλνκνηνρξσκία.
3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Η πιεξσκή-εμόθιεζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ
ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ
ΠΒΚ.
4. ΓΙΑΦΟΡΑ
4.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ εξγαζία, ρξώκαηα, αζηάξη,
ζηόθνο επηζθεπήο, επηζθεπαζηηθά επηρξηζκάησλ θαη θέξνληα νξγαληζκνύ,
ραξηνηαηλίεο, ραξηί-λάηινλ θαιύςεσλ επηθαλεηώλ θιπ. θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
4.2. Όια ηα παξειθόκελα-βνεζεηηθά κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο π.x. ξνιά-πηλέια-θνληάξηα ρξώζεσο, αλακηθηήξαο ζθπξνδέκαηνοεπηρξηζκάησλ θαη ρξσκάησλ, κπζηξί-ζπάηνπιεο θιπ θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
4.3. Ο αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο ζε νπνηνδήπνηε ύςνο απηήο από ην θαηά πεξίπησζε δάπεδν
εξγαζίαο. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηθξησκάησλ αζθαιείαο θαη εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο πνπ απαηηνύληαη ή ησλ νπνηαδήπνηε άιισλ βνεζεηηθώλ κέζσλ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ηνπ έξγνπ θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Σα ππόςε ηθξηώκαηα ζα είλαη ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηελ λνκνζεζία.
4.4. Η όιε εξγαζία ζα γίλεη κεηά πξνζνρήο θαη ν αλάδνρνο ζα ιάβεη όια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κελ ιεξσζνύλ νη ππάξρνληεο ξεπκαηνιήπηεο-δηαθόπηεο,
θαζώκαηα ζπξώλ-παξαζύξσλ, παινπίλαθεο-πξνθίι αινπκηλίνπ, επηθάλεηεο ησλ
δαπέδσλ θαη ζνβαηεπί θαη γεληθά νηηδήπνηε άιιν δελ ζα πξέπεη λα ιεξσζεί. Δάλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ιεξσζεί θάπνηα επηθάλεηα ν αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα ηελ θαζαξίζεη ακέζσο κε βξεγκέλν παλί (παηζαβνύξα).
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4.5. Σέινο, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα
επηζηξέςεη όια ηα ελαπνκείλαληα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο θαη λα ηα παξαδώζεη ζηε
δηαρείξηζε ηνπ Ραληάξ. Δπίζεο ππνρξενύηαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ λα
θαζαξίζεη θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα ελαπνκείλαληα άρξεζηα πιηθά (δνρεία
κπνγηάδσλ θιπ) ζε ρώξν πνπ ζα εμεύξεη ν ίδηνο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα
Σκρεο Πξνκεζεηώλ

κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο
Τπνδηνηθεηήο

