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ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1. Σν έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα αθνξά: α) ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί
νη θεξακνζθεπέο ηνπ θηηξίνπ ηνπ . . Αζελψλ, φπσο θαη γηα ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη
πγξνκνλψζεηο ησλ ηαξαηζψλ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην θηίξην ηνπ ζηαζκνχ Αζελψλ
έρεη ηξεηο αλεμάξηεηεο θεξακνζθεπέο. Σελ θεξακνζθεπή ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ, ε νπνία είλαη
ππεξπςσκέλε έλαληη ησλ δχν άιισλ θαη ησλ δχν αθξαίσλ (αξηζηεξά θαη δεμηά απηήο). Μεηαμχ ησλ
θεξακνζθεπψλ απηψλ πθίζηαληαη πιάθεο απφ ζθπξφδεκα. Οη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ηερληθήο
πεξηγξαθήο αθνξνχλ ηελ πιήξε αλαθαίληζε ηεο κίαο απφ ηηο ηξεηο θεξακνζθεπέο (ηελ αξηζηεξή),
θνηηάδνληαο απφ ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Γειηγηάλλε, ηελ ζπληήξεζε ηκεκάησλ ησλ ππνινίπσλ
θεξακνζθεπψλ (θεληξηθήο θαη δεμηάο), θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο πγξνκφλσζεο ησλ πιαθψλ
απφ ζθπξφδεκα ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ζην ίδην θηίξην ζα ζπληεξεζνχλ ηα πεξηκεηξηθά ζηεζαία
εγθηβσηηζκνχ ησλ ηαξαηζψλ ηεο νξνθήο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ζηνπο ζνβάδεο, φπσο θαη νη
πδξνξξνέο θαη ηα θξεάηηα νκβξίσλ ηνπ θηηξίνπ. Σέινο ζα απνθαηαζηαζνχλ νη δεκηέο ηεο
ςεπδνξνθήο ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ησλ επηβαηψλ. Δπί πιένλ ζα απνθαηαζηαζνχλ νη ζπαζκέλεο
πιάθεο ζηα δάπεδα ησλ απνβαζξψλ, φπσο επίζεο ζα ζπληεξεζνχλ ηα ζθαινπάηηα θαη ζα
αληηθαηαζηαζνχλ ηα ζπαζκέλα πιαθίδηα ζηηο ππφγεηεο ζθάιεο ζηελ θάησ δηάβαζε πεδψλ ηνπ
ζηαζκνχ, ζηελ νπνία
ζα θαζαξηζζνχλ θαη ηα θξεάηηα απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ
θαη
β) ηελ βειηίσζε ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ ππφγεηα δηάβαζε πεδψλ ζηνλ
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Κηάηνπ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ιηκλάδνπλ ηα
φκβξηα χδαηα θαη νη επηβάηεο αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο απνβάζξεο ηνπ ζηαζκνχ.
2. Ο ΟΕ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, θαη γηα ηνλ ιόγν
απηό ζα ππάξρεη απζηεξή παξαθνινύζεζε ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.

1 . ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΥΕ ΕΡΓΑΙΧΝ
Οη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, έρνπλ σο ζηφρν: α) Σελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ
θηηξίνπ επηβαηψλ ηνπ . . Αζελψλ, κε ηελ επηζθεπή ησλ θεξακνζθεπψλ, θαη ησλ πιαθνζθεπψλ
ηνπ, ηελ ζπληήξεζε ησλ πδξνξξνψλ, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ απηψλ, ηελ
ηνπνζέηεζε εζραξψλ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ, θαζψο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ έρεη ππνζηεί ε αίζνπζα αλακνλήο ησλ επηβαηψλ, ιφγσ ηεο
θαηεζηξακκέλεο αξηζηεξήο θεξακνζθεπήο (εηζξνή πδάησλ εληφο ηνπ θηηξίνπ). ηελ αξηζηεξή
θεξακνζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ζα γίλεη νινθιεξσηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ζηέγεο εκβαδνχ πεξίπνπ
100κ2 (μπιεία θαη θεξακίδηα) ε νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο επάλσ απφ ηελ αίζνπζα αλακνλήο ησλ
επηβαηψλ ε νπνία έρεη ππνζηεί
δεκηέο ζηελ ςεπδνξνθή. ηελ δεμηά θεξακνζθεπή θαη ζηελ
θεληξηθή ζα γίλνπλ κηθξέο παξεκβάζεηο, φπσο αιιαγή ζπαζκέλσλ ή
θζαξκέλσλ παιαηψλ
θεξακηδηψλ. Δπίζεο ζα αληηθαηαζηαζεί ή ζα βειηησζεί ε πγξνκφλσζε ησλ πιαθνζπεπψλ ηνπ
θηηξίνπ, ε νπνία ζε αξθεηά κέξε ιφγσ ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ηεο κε ζπληήξεζήο ηεο, ε παιαηά
κφλσζε έρεη θαηαζηξαθεί. Δπί πιένλ νη δεκηέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ αίζνπζα αλακνλήο θαη
εηδηθφηεξα ζηελ ςεπδνξνθή απηήο απφ ηελ εηζξνή νκβξίσλ ζα απνθαηαζηαζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
δνζεί πξνο ρξήζε ζηνπο επηβάηεο. Σέινο ζηελ θάησ δηάβαζε πεδψλ ηνπ ζηαζκνχ ζα ζπληεξεζνχλ
θαη ζα θαζαξηζζνχλ ηα θξεάηηα απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ηα νπνία έρνπλ βνπιψζεη απφ
δηάθνξα θεξηά πιηθά, φπσο επίζεο ζα γίλνπλ θαη κηθξήο έθηαζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηα
ζθαινπάηηα απηήο. β) Σελ βειηίσζε ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ θάησ δηάβαζε ηνπ .
. Κηάηνπ, κε ηελ θαηαζθεπή θαηά κήθνο ζην δάπεδν ηεο θάησ δηάβαζεο, αγσγνχ απνξξνήο
νκβξίσλ πδάησλ, δηαζηάζεσλ10x10cm, θαηεγνξίαο Α15 κε κεηαιιηθή εζράξα, πξνθεηκέλνπ ηα
φκβξηα χδαηα λα νδεγνχληαη εθηφο ηνπ δαπέδνπ ηεο δηάβαζεο ζε παξαθείκελν νρεηφ νκβξίσλ θαη
γ)Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δχν μχιηλσλ θαζηζκάησλ ζηελ . . Γήιεζη.
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2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ
πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ

είλαη νη εμήο:

I.- Κεληξηθό Κηίξην επηβαηώλ ζηνλ . . Αζελώλ
Α.- Οξνθή (θεξακνζθεπέο, ηαξάηζεο, θιπ) ηνπ θηηξίνπ
2.1. Αλαθαίληζε αξηζηεξήο θεξακνζθεπήο εκβαδνύ 100κ2 πεξίπνπ
 Απνμήισζε ησλ θεξάκσλ, ηεγίδσλ, επηηεγίδσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ
 Αληηθαηάζηαζε ηεο δνκηθήο μπιείαο ηεο ζηέγεο
 Σεγίδσζε ησλ δεπθηψλ
 αλίδσκα ζηέγεο
 Σνπνζέηεζε αζθαιηνπάλνπ
 Δπηηεγίδσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα
2.2. Αληηθαηάζηαζε θεξάκσλ ζηηο ππόινηπεο δύν θεξακνζθεπέο ηνπ θηηξίνπ
 Απνμήισζε θαηεζηξακκέλσλ θεξάκσλ
 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θεξάκσλ
2.3. Επάιεηςε επηθαλεηώλ ηαξαηζώλ από ζθπξόδεκα κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό
γαιάθησκα
 Καζαξηζκφο επηθαλεηψλ, πξνεηνηκαζία θαη επάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα,
θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Δπίβιεςε.
2.4. Επίζηξσζε επηθαλεηώλ ηαξαηζώλ από ζθπξόδεκα κε ειαζηνκεξή κεβξάλε νπιηζκέλε κε
πνιπεζηεξηθό πιέγκα θαη κε επηθάιπςε πξπθηώλ ςεθίδσλ
 Απνμήισζε παιαηάο ππάξρνπζαο επίζηξσζεο θαη αληηθαηάζηαζε κε λέα
2.5. Απνμήισζε παιαηώλ επηρξηζκάησλ ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ησλ ηαξαηζώλ νξνθήο
 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ
2.6. Καζαξηζκόο ππαξρνπζώλ πδξνξξνώλ αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απηώλ θαη ηνπνζέηεζε
εζραξώλ
 Καζαξηζκφο πδξνξξνψλ, αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ
εζραξψλ
2.7. Γεληθόο θαζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε κπαδώλ θαη ζθνππηδηώλ από ηηο ηαξάηζεο
 Καζαξηζκφο ησλ ηαξαηζψλ ηνπ θηηξίνπ θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, φπσο
θαη ησλ παιαηψλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο.
Β.- Αίζνπζα Αλακνλήο Επηβαηώλ ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ θαη πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ θηηξίνπ
2.8. Φεπδνξνθέο
 Απνμήισζε ηεο θαηεζηξακκέλεο ςεπδνξνθήο
 Απνθαηάζηαζε ηεο θαηεζηξακκέλεο ςεπδνξνθήο κε ηδίνπ ηχπνπ ςεπδνξνθήο
2.9. Πιάθεο δαπέδνπ Απνβαζξώλ θαη επηζθεπή ησλ ζθαινπαηηώλ ηεο ππόγεηαο θάησ δηάβαζεο
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πεδώλ
 Απνμήισζε θαη απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ πιαθψλ ζην δάπεδν ησλ απνβαζξψλ,
επηζθεπή ησλ ζθαινπαηηψλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πιαθηδίσλ ζηηο
ηεο ππφγεηαο δηάβαζεο
ηνπ . . Αζελψλ.
2.10. Εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ θξεαηίσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ππόγεηαο δηάβαζεο ηνπ ηαζκνύ.
 πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ

II.- Κάησ δηάβαζε πεδώλ ζηνλ . . Κηάηνπ
2.11. Καηαζθεπή θαλαιηνύ απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηελ θάησ δηάβαζε πεδώλ ηνπ .
. Κηάηνπ
 Καηαζθεπή θαλαιηνχ απνζηξάγγηζεο δηαζηάζεσλ 10x10cm, θαηεγνξίαο Α15 κε ραιχβδηλε
γαιβαληζκέλε εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
 Παξνρέηεπζε ηνπ παξαπάλσ θαλαιηνχ ζε θαηάιιειν απνδέθηε.

III.- . . ΔΗΛΕΙ
2.12. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δύν μύιηλσλ θαζηζκάησλ κε κεηαιιηθέο βάζεηο.
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε δχν μχιηλσλ θαζηζκάησλ ζηελ . . Γήιεζη.

3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
3.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
3.1.1 Εξγαζίεο Αλαθαίληζεο ηεο αξηζηεξήο θεξακνζθεπήο ηνπ θηηξίνπ
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ είλαη νη εμήο:
1) Απνμήισζε ησλ θεξάκσλ, ηεγίδσλ θαη επηηεγίδσλ ηεο θεξακνζθεπήο θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ
απνμήισζεο ζε θαηάιιειν ρψξν απφξξηςεο. Γεδνκέλεο ηεο παιαηφηεηαο ησλ θεξάκσλ θαη
επεηδή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηά απφ απηά ζηελ αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ ζηηο ππφινηπεο δχν
ζηέγεο, ζα απαηηεζεί ε απνμήισζή ηνπο κεηά πξνζνρήο θαη ελ ζπλερεία ε δηαινγή ηνπο πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ Ο..Δ. Δηδηθά γηα ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηεο θεξακνζθεπήο,
κεηά απφ επηζεψξεζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ παξνπζία θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα απνθαζηζηεί
ε κεξηθή ή νιηθή απνμήισζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηεο ζηέγεο.ε θάζε πεξίπησζε πξίλ ηελ
θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ (Πνιενδνκία, Δθνξία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, θιπ) θαη ζα
ππνβάιεη ζηαηηθή θαη αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο ζηέγεο ζηελ Τπεξεζία. Όιεο νη αλσηέξσ
δαπάλεο ζα θαιπθζνχλ απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
2) Αληηθαηάζηαζε ηεο δνκηθήο μπιείαο (ζθειεηφο ζηέγεο), αλάινγα κε ηνλ βαζκφ βιαβψλ πνπ ζα
δηαπηζησζνχλ, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο επηθάιπςεο απφ θεξακίδηα.
3) Σεγίδσζε ησλ δεπθηψλ κε πεξίπνπ 26 ηεκάρηα ηεγίδσλ, ηνπνζεηεκέλα ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο,
φπσο ζηελ πθηζηάκελε θεξακνζθεπή, ήηνη πεξίπνπ αλά 0,50 κέηξα. Οη αθξηβείο απνζηάζεηο ζα
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία.
4) αλίδσκα ζηέγεο, κε ζαλίδεο πάρνπο 25mm, απφ μπιεία πξηζηή.
5) Σνπνζέηεζε αζθαιηφπαλνπ θαη ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο
6) Δπηηεγίδσζε θαη ελ ζπλερεία επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα «γαιιηθνχ» ηχπνπ» θαη
7) Σνπνζέηεζε πδξνξξνψλ απφ ιακαξίλα ή πιαζηηθφ
Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη πνηόηεηαο C24 θαη ζα είλαη εκπνηηζκέλε ζε θαηάιιειε
πδαηνδηαιπηή, εκπνηηζηηθή νπζία, φπσο ελδεηθηηθά βνξηθά άιαηα (CCB) ή άιαηα ραιθνχ, ψζηε λα
απνθεπρζεί ε πξνζβνιή ηνπ μχινπ απφ κχθεηεο, μπινθάγα έληνκα θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο. Σν
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ηκήκα ηεο μπιείαο πνπ ζα είλαη εκθαλέο, ζα πξέπεη λα ειαηνρξσκαηηζηεί κε ρξψκα, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή δνθηκή ρξσκαηηζκνχ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ θαη
κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν θάησζελ ηεο ζηέγεο, θαη εηδηθφηεξα
ζηελ αίζνπζα
αλακνλήο ησλ επηβαηψλ (ηνπνζέηεζε ζθαισζηάο, απνκάθξπλζε πιηθψλ, θιπ.).

3.1.2 Αληηθαηάζηαζε θεξάκσλ ζηηο ππόινηπεο δύν θεξακνζθεπέο ηνπ θηηξίνπ
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε
απνκάθξπλζε φισλ ησλ παιαηψλ θαηεζηξακκέλσλ
θεξάκσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ηνπ ηδίνπ ηχπνπ, ηα νπνία ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ηελ αλαθαίληζε ηεο αξηζηεξήο ζηέγεο.

3.1.3 Εξγαζίεο πγξνκόλσζεο ησλ ηαξαηζώλ από ζθπξόδεκα ηνπ θηηξίνπ
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: Αθ’ ελφο κελ νη εξγαζίεο επάιεηςεο κε ειαζηνκεξέο
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αθ’ εηαίξνπ δε ε ρξήζε ειαζηνκεξνχο κεβξάλεο νπιηζκέλεο κε
πνιπεζηεξηθφ πιέγκα θαη κε επηθάιπςε πξπθηψλ ςεθίδσλ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο ε νπνία
είλαη θαηεζηξακκέλε. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνχλ κεηά ηελ απνμήισζε ηεο παιαηάο
πγξνκφλσζεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο θαζαξηζζεί κε ζρνιαζηηθφηεηα ν πξνο επηθάιπςε ρψξνο.

3.1.4 Λνηπέο Εξγαζίεο
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
 Οη απνμειψζεηο παιαηψλ επηρξηζκάησλ θαη νη επηζθεπή ηνπο κε λέα
 Ο θαζαξηζκφο ησλ πδξνξξνψλ θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην ε αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ
ηκεκάησλ ηνπο είηε απηέο είλαη απφ ιακαξίλα είηε απφ πιαζηηθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Δπίβιεςεο.
 Ο γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαξαηζψλ ηνπ θηηξίνπ είηε απφ ηα απνμεισζέληα πιηθά είηε απφ ηα
δηάθνξα παιαηά θαη άρξεζηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο.

3.1.5 Εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ςεπδνξνθήο
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: α) Ζ θαζαίξεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο αλακνλήο ησλ
επηβαηψλ ηεο θαηεζηξακκέλεο ςεπδνξνθήο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε θαηλνχξγηα, φπσο επίζεο θαη
ε θαηαζθεπή ηνηρνπεηάζκαηνο πξνθεηκέλνπ ην ηκήκα ηεο αίζνπζαο αλακνλήο πνπ ε ςεπδνξνθή δελ
επηζθεπάδεηαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο επηβάηεο ηνπ ζηαζκνχ. β) Ζ επηζθεπή ηκεκάησλ ηεο
επέλδπζεο κε μχιν ηνπ ππνζηέγνπ ηνπ ζηαζκνχ, φπνπ απηή είλαη θαηεζηξακκέλε. Σν ηκήκα ηεο
μπιείαο πνπ ζα είλαη εκθαλέο, ζα πξέπεη λα ειαηνρξσκαηηζηεί κε ρξψκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Δπίβιεςεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή δνθηκή ρξσκαηηζκνχ.

3.1.6 Εξγαζίεο ζηελ απνβάζξα θαη ηελ θάησ δηάβαζε πεδώλ ηνπ ζηαζκνύ.
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
 Οη απνμειψζεηο ησλ παιαηψλ θαηεζηξακκέλσλ πιαθψλ ηνπ δαπέδνπ ησλ απνβαζξψλ θαη νη
επηζθεπή ηνπο κε λέεο, επίζεο
ζα γίλεη επηζθεπή κηθξήο έθηαζεο ησλ ζθαινπαηηψλ ζηηο
ζθάιεο ηεο θάησ δηάβαζε ησλ πεδψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
 Ο θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ζηελ θάησ
δηάβαζε ησλ πεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ζσζηή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ.

3.1.7

Εξγαζίεο ζηελ θάησ δηάβαζε πεδώλ ηνπ .. Κηάηνπ

ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή κηθξνχ θαλαιηνχ απνζηξάγγηζεο ησλ νκβξίσλ
πδάησλ, δεδνκέλνπ, φηη θαηά ηνπ ρεηκεξηλνχο κήλεο ην δάπεδν ηεο δηάβαζεο πιεκπξίδεη απφ λεξά.
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Καηά κήθνο ηνπ δαπέδνπ, ζα θαηαζθεπαζζεί ην θαλάιη δηαζηάζεσλ 10x10 cm, θαηεγνξίαο Α15 ην
νπνίν ζα θέξεη ραιχβδηλε γαιβαληζκέλε εζράξα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ θαηάιιειε θαηά κήθνο θιήζε,
ψζηε λα νδεγεί ηα χδαηα, εθηφο ηνπ δαπέδνπ ζηνλ νρεηφ νκβξίσλ πνπ είλαη πιεζίνλ ηεο θάησ
δηάβαζεο.

3.1.8 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μύιηλσλ θαζηζκάησλ
ηελ . . Γήιεζη, ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν μχιηλα θαζίζκαηα κε κεηαιιηθέο βάζεηο, ηα θαζίζκαηα απηά
ζα πξέπεη λα είλαη ηδίνπ ηχπνπ κε φια ηα θαζίζκαηα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηηο ππφινηπεο ζηάζεηο ηνπ
πξναζηηαθνχ Οηλφε – Υαιθίδα. Σα ελ ιφγσ θαζίζκαηα ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ
Δπηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
Σν θνλδχιην ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα παξαθάησ:
 Αδεηνδνηήζεηο πνπ ζα πξνεγεζνχλ θαη απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη, αδεηνδνηήζεηο απφ Πνιενδνκηθέο
Τπεξεζίεο, Δθνξίεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Σξνραία, θιπ.
 Γηα ηελ εθπφλεζε ζηαηηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε
ηεο ζηέγεο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο.
 Γηα ηπρφλ εξγαζίεο ή κηθξνυιηθά πνπ δελ δχλαηαη λα θνζηνινγεζνχλ ζην αλαιπηηθφ
ηηκνιφγην θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.

5 ΛΗΦΗ ΜΕΣΡΧΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή εξγαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αζθαινύο Εξγαζίαο Πξνζσπηθνύ Τπνδνκήο
Ε_14.01.20 («Εγρεηξίδην αζθαινύο εξγαζίαο πξνζσπηθνύ ππνδνκήο» πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 0104-08 κε ηελ ππ΄αξηζκ.ΤΤΑΔ/6098704/14-03-2008 Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο
ΔΓΗΤ Α.Δ.).

ΑΘΖΝΑ,

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2015
ΕΚ ΣΟΤ ΟΕ
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