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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου 

 

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου 

 

Η μελέτη με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» αναφέρεται σε εργασίες 

ανακατασκευής και διαμόρφωσης του Δημοτικού Καταστήματος του Πρώην Δήμου Κόζιακα, το οποίο 

βρίσκεται στο Πρίνος, στη Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων. 

 

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση 

το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες κατασκευής: 

 Ανακατασκευή κτιρίου συνολικής δόμησης 599,67τ.μ με υπόγειο ισόγειο και όροφο. 

 

1.2 Γενικά 

Για την ανακατασκευή του Δημοτικού Καταστήματος σε Ασκληπιείο έχουν επιλεγεί υλικά, οι 

προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά, μη 

τοξικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά (ΕΛΟΤ, CE). 

Στην μελέτη του έργου καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος 

τοποθέτησης τους. 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει: 

■ Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και της επιστήμης 

■ Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΨΗΦΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» 
Α.Μ 12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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Τις μελέτες του έργου συνέταξαν οι: 

Αρχιτεκτονική μελέτη:  Αφροδίτη Κωτή, Ευαγγελία Γιαννούλα, 

Πολ. Μηχ/κοί 

Η/Μ μελέτη: Θεμιστοκλής Καραμούστος, Ηλ. Μηχ/κός 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Το σύνολο των εργασιών του έργου θα αποζημιωθούν με τιμές μονάδας: 

Στις αποζημιούμενες εργασίες με τιμές μονάδας, περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκτέλεση του συνόλου 

των οικοδομικών εργασιών, κατασκευής και πλήρους αποπεράτωσης του κτιρίου και των στεγασμένων 

χώρων του έργου, μετά των πάσης φύσεως λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών προεξοχών (προεκτάσεων 

τους), ανεξάρτητα από τη στάθμη κατασκευής τους. 

Δηλαδή στις οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται: 

 

 Καθαίρεση υφιστάμενων πλινθοδομών και θυρών στο ισόγειο και στον όροφο και  αποκατάσταση 

δαπέδων και οροφών 

 Καθαίρεση δαπέδων στους εξώστες και στους ημιυπαίθριους και επανατοποθέτηση δαπέδου από 

μάρμαρο 

 Καθαίρεση υφιστάμενης στέγης 

 Κατασκευή νέας στέγης με θερμομόνωση και υγρομόνωση 

 Χρωματισμοί με αδιαβροχοποίηση για τα στηθαία στους εξώστες 

 Χρωματισμοί εσωτερικοί, εξωτερικοί με σπατουλάρισμα  

 Υδροχρωματισμοί οροφής 

 Βερνικοχρωματισμοί θυρών 

 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων 

 Πλήρης αντικατάσταση υδρορροών 

 

Στις εργασίες ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως συμπεριλαμβάνονται: 

Κλιματισμός: εγκατάσταση ψύκτη και σύνδεσή του με το δίκτυο κλιματισμού, επέκταση του 

δικτύου FCU στον χώρο του υπογείου (Επίπεδο 1), ολοκλήρωση του δικτύου αεραγωγών (Επίπεδο 3),  

επισκευή και συντήρηση όλων των FCU, μετατόπιση κάποιων εξ αυτών. 

Θέρμανση: συντήρηση λέβητα, νέος καυστήρας. 

Υδραυλικά: νέα εγκατάσταση για το αναψυκτήριο στο υπόγειο (Επίπεδο 1), αποξήλωση ειδών 

υγιεινής υφιστάμενου WC (Επίπεδο 3), έλεγχος και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων-ομβρίων. 

Ηλεκτρολογικά: Έλεγχος-επισκευές ηλεκτρικής εγκατάστασης, νέα εγκατάσταση ισχυρών-

ασθενών για το κυλικείο και τους χώρους του υπογείου. 

Πυροπροστασία: φορητοί πυροσβεστήρες, φωτιστικά ασφαλείας, πυρανιχνευτές. 
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ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής των στο 

εργοτάξιο, στους ελέγχους και δοκιμές των κατασκευών και εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιμέτρησης 

και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

Τυχόν εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. επί πλέον αυτών που προβλέπονται στο 

Τιμολόγιο, δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 

Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" που αναφέρονται στο τμήμα αυτό ισχύουν για όλες τις εργασίες. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Τ.Π. ισχύουν και οι συμβατικοί όροι του 

ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης και για όσες περιπτώσεις την 

συμπληρώνουν. 

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από την 

Τ.Π. ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους παραδεκτούς 

κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα 

Μηχανικού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά, όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους 

Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (εκείνους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους. Για κάθε 

είδος έργου ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους του κάθε 

κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και την φύση των 

έργων και εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες 

μηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού 

προγραμματισμού της κατασκευής). Για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και 

των συνεργείων, ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που 

θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ' αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος του Έργου, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, πρέπει να 

φροντίζει για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο όλων των απαραίτητων υλικών, τηρώντας 

καθ' όλη την διάρκεια του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής κι ασφάλειας που αφορούν στην 

εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μεργασιών. 



ΨΗΦΙΑΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Σελίδα 4 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με 

αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφόσον οι τροποποιήσεις ή 

προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής 

από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, 

κ.λπ.) ή γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου. 

Τα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, κ.λπ.) της 

Επίβλεψης και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια του έργου. Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει 

υποχρεωτικά σε 4πλούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. Μια σειρά από αυτά θα επιστρέφεται 

στον Ανάδοχο εγκεκριμένα και μόνο τότε θα μπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή των αντιστοίχων 

τμημάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν των δέκα (10) ημερών 

από την ημέρα υποβολής τους. 

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης όλων των έργων, που κατασκευάσθηκαν όπως και πλήρη 

φωτογραφική τεκμηρίωση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη και 

ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης, κάθε επισκευαζόμενου στοιχείου και των Η/Μ εγκαταστάσεων 

και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά διαγράμματα κλπ) όπως 

ακριβώς κατασκευάσθηκε. 

Όλα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε 

κανονικές διαστάσεις, σε κοινό διαφανές χαρτί με ενισχυμένο περίγραμμα (ρέλι) ή σε αδιάσταλτο 

διαφανές χαρτί. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Όλες γενικά οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο θα κατασκευασθούν με 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή υδραυλικών ή ηλεκτρικών παροχών τροφοδοσίας του 

εργοταξίου ή του υπάρχοντος κτιρίου ή μέρους αυτών προς εκτέλεση εργασιών, θα πρέπει να 

ειδοποιείται γραπτά τουλάχιστον προ 10 ημερών η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δε θα 

προβαίνει σε διακοπή παρά μόνο μετά από έγκρισή της. Εν πάση περιπτώσει η διακοπή θα γίνεται για 

όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και σε χρόνο που θα προξενεί την μικρότερη δυνατή ανωμαλία στην 

λειτουργία του εργοταξίου και του υπάρχοντος κτηρίου. Ο Εργοδότης δεν θα βαρύνεται σε καμία 

περίπτωση με υπερωριακές ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν για τον Εργολάβο κατά την 

διάρκεια της διακοπής. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από τις αρμόδιες αρχές 

(Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Τμήμα Βιομηχανίας, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Υπουργείο 

Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, κ.λπ.) κάθε άδεια που θα απαιτηθεί σύμφωνα με την 

νομοθεσία που ισχύει για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των 

εγκαταστάσεων ετοίμων για λειτουργία. Κάθε δαπάνη σχετικά με την έκδοση των αδειών αυτών όπως 

σύνταξη μελετών, έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και παράδοση 

φακέλων κ.λπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Δεν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου οι δαπάνες που κατά 

ρητή διάταξη νόμου ή άλλης διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται με 

φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι' αυτό, όλα τα ενδεδειγμένα όργανα και μέσα, 

καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα 

Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή εξουσιοδότησή του. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους 

πίνακες χαρακτηριστικών τιμών αντοχών, καμπύλών αντοχής και το τιμολόγιο. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του 

έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, βαφές 

μεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει με λινάτσες και με 

φύλλο βινιλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόμενων πλευρών του κτηρίου. Επίσης, θα καλύπτει με 

λινάτσες, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται τα υποστυλώματα στα οποία εκτοξεύθηκε σκυρόδεμα για 

τη σωστή ωρίμανση. 

Όλα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων και 

εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και όσα έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά 

κατά την κρίση της Επίβλεψης, θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα 

αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή όταν δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε κάθε κεφάλαιο 

της Τ.Π. και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων 

διαρκείας ενός έτους. Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως 

όλες τις βλάβες που τυχόν θα παρουσιαστούν χωρίς αποζημίωση. Προεγκρίσεις της υπηρεσίας για την 
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προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις ευθύνες εγγύησης 

καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η περιγραφή του αντικειμένου πληρωμής στα διάφορα τμήματα της Τ.Π., είναι ενδεικτική με την έννοια 

ότι ενδεχόμενα δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντίστοιχων εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

έχει υπ' όψη του ότι το αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνει κάθε εργασία ή δαπάνη που αναφέρεται ή 

όχι στην έντεχνη κατασκευή του αντικειμένου που περιγράφεται σ' αυτές, απαραίτητη όμως για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται. 

Επίσης περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών, συσκευών 

μηχανημάτων στο τόπο του έργου ακόμη και όλων των βοηθητικών έργων που τυχόν θα χρειαστεί να 

γίνουν. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι επιμετρήσεις των εργασιών γίνονται όπως καθορίζονται στα άρθρα του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ. Για τον 

τρόπο επιμέτρησης των κάθε είδους εργασιών των διαφόρων έργων και εγκαταστάσεων ισχύουν όσα σε 

γενικές γραμμές αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους της Τ.Π. 

 

 

1.3 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

 

Περιγραφή υφιστάμενου κτιρίου 

Το Δημοτικό κατάστημα είχε ανεγερθεί σε δημοτική έκταση στο Πρίνος στη Δ.Ε. Κόζιακα με την υπ΄αρίθμ. 

79/2003 Οικοδομική άδεια.  

Το κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και παρουσιάζει σημαντικές φθορές. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν έχουν να κάνουν με την αλλαγή χρήσης του κτιρίου αλλά και την 

χρόνια εγκατάλειψή του. Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως έξης: 

 

Οικοδομικά 

 Οι εξωτερικές όψεις του κτιρίου έχουν φθορές από την υγρασία και ξεφλούδισμα χρωμάτων και σε 

επιχρισμένες επιφάνειες και σε επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα συνεπώς απαιτείται  

 Στα στηθαία των εξωστών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχει φθορά και στην εξωτερική όψη αλλά 

και στο πάτωμα των εξωστών υπάρχει σημαντικό πρόβλημα υγρασίας λόγω ελλιπούς αποχέτευσης των 

ομβρίων υδάτων. 

 Η στέγη έχει κάποια σημαντικά θέματα υγρασίας παρόλο που ένα τμήμα αυτής έχει αποκατασταθεί. 

Επίσης, η στέγη δεν έχει θερμομόνωση. 
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 Όσον αφορά το εσωτερικό του κτιρίου, οι τοιχοποιίες παρουσιάζουν σε αρκετά σημεία ξεφλούδισμα 

του χρώματος σε σοβατισμένες επιφάνειες λόγω υγρασίας και έλλειψης συντήρησης. 

 Τα πατώματα του κτιρίου είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 

 Τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου έχουν φθορές και βλάβες. 

 Η ψευδοροφή ορυκτών ινών που υπάρχει σε κάποιους χώρους χρήζει επανακατασκευής. 

 Οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες παρουσιάζουν φθορές. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Δεν υπάρχει ψύξη σε όλο το κτίριο 

 Το δίκτυο των αεραγωγών είναι ημιτελές 

 Δεν υπάρχει θέρμανση στο υπόγειο- Level 1 

 Τα FCU (fancoil) χρήζουν συντήρησης και μεταφοράς για τη νέα χρήση. 

 Δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής Ωφέλειας. 

 Δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πυρασφάλειας για τη νέα χρήση  

 Τα υδραυλικά δίκτυα αλλά και η αποχέτευση λυμάτων πιθανόν να χρήζουν αποκατάστασης  

 

 

Δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Υπάρχουν στην περιοχή του έργου δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και ΟΤΕ. 

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την σύνδεση του ακινήτου με  τα υπάρχοντα στην περιοχή του Έργου δίκτυα 

κοινής ωφέλειας  (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ΟΤΕ ) θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, μέσω απολογιστικών 

εργασιών. Όσον αφορά το δίκτυο ηλεκτροδότησης απαιτείται επέκταση δικτύου διότι το υπάρχον δίκτυο δεν 

επαρκεί για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. 

 

 

 Η μελέτη με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» αναφέρεται σε εργασίες 

ανακατασκευής και διαμόρφωσης του Δημοτικού Καταστήματος του Πρώην Δήμου Κόζιακα, Στόχος της 

ανακατασκευής είναι η διαμόρφωση του υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε, σε 

διαδραστικό χώρο με θέμα την ανάδειξη της ιατρικής δράσης του Ασκληπιού και της ιστορίας της ιατρικής 

(Ψηφιακό Ασκληπιείο). Οι εργασίες αφορούν αποκλειστικά το κτίριο.  

 

Οι διαρρυθμίσεις που θα γίνουν στο κτίριο αφορούν σε: 

 

Ισόγειο- Όροφος-  

 

Θα γίνουν καθαιρέσεις των υφιστάμενων πλινθοδομών και θυρών και αποκατάσταση δαπέδων και 

οροφών με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων χώρων-εκθεσιακών ενοτήτων σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια της μελέτης. 
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Οι εργασίες αφορούν σε: 

 

1. καθαίρεση πλινθοδομών , ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

2. καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων, Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 

σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την 

συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση 

3. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων  

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

  

Επίσης θα γίνουν εργασίες που αφορούν σε  γενικότερη συντήρηση του κτιρίου η μόνιμη ύπαρξη 

υγρασίας στις πλάκες κάτω από τις στέγες οδηγεί σε αποσάθρωση των ξύλινων στοιχείων αυτών, καθώς 

και στη μεταφορά υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου: 

 

4. Καθαίρεση επιχρισμάτων,  ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

5. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς, ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" 

2. Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

 

3. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων, ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 

4. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

5. Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων" 

6. Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως, ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
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7. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού, ΕΤΕΠ 

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών" 

 

8. Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων" 

 

9. Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''  

ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". "Αντισκωριακή 

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

10. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, 

ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC,  ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

11. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας, ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Εξώστες – ημιυπαίθριοι  

Εξαιτίας του ότι στα στηθαία των εξωστών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχει φθορά και στην εξωτερική 

όψη αλλά και στο δάπεδό τους υπάρχει σημαντικό πρόβλημα υγρασίας λόγω ελλιπούς αποχέτευσης των 

ομβρίων υδάτων απαιτείται καθαίρεση των δαπέδων στους εξώστες και στους ημιυπαίθριους  

στεγανοποίηση των στηθαίων και επανατοποθέτηση δαπέδου από μάρμαρο. 

 

Οι εργασίες αφορούν σε: 

 

12. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 

φόρτωση. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
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13. Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων με ακρυλικής βάσης βαφής 

με δυνατότητα υδροφοβισμού (αδιαβροχοποίησης) επιφάνειας, συστήματος της SIKA ή 

ισοδυνάμου 

Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από 

οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, με ειδικό σύστημα βαφών προστασίας βάσεως διαλυτών, τύπου 

Sikagard®-680 S της SIKA ή ισοδύναμο σύστημα το οποίο προσδίδει παράλληλα φράγμα προστασίας 

έναντι διοξειδίου του άνθρακα (CO2), χλωριδίων κλπ., παρέχοντας παράλληλα μεγάλη διαπνοή και 

εκτόνωση υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Το σύστημα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα : 

α) Επιμελή καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. 

β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής, με υδροαπωθητικό 

εμποτισμό σιλοξανικής βάσης, Sikagard®-700 S της SIKA ή ισοδύναμο, μεγάλης υδροαπωθητικής 

ικανότητας. Εφαρμοσμένης σε μία στρώση ως αστάρι από κάτω προς τα άνω και εκτελεσμένης επιμελώς 

και σε κατανάλωση 100-150gr/m2 

γ) Εφαρμογή τελικής βαφής, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, με Sikagard®-680 S της SIKA ή 

ισοδύναμης, για την προστασία από την ενανθράκωση και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, περατή σε 

υδρατμούς, παρέχοντας μεγάλη διαπνοή και εκτόνωση υποστρώματος, ενισχύοντας παράλληλα την 

ικανότητα αυτοκαθαρισμού των επιφανειών και αποτρέποντας παράλληλα τυχόν διείσδυση, 

εφαρμοσμένης σε δυο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 400gr/m2, εκτελεσμένης επιμελώς σε 

επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά. 

Σαν γενικές προδιαγραφές των υλικών ενίσχυσης θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω: 

i. Αστάρι υδροφοβικού εμποτισμού σύμφωνο με ΕΝ 1504-2, Κλάση Ι 

ii. Προστατευτική επίστρωση (βαφή) σύμφωνα με ΕΝ 1504-2 

iii.Τελικό ξηρό φιλμ προστατευτικής βαφής DFT > 130μm 

 

14. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε 

αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο, ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους". 

 

15. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 

cm, ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

16. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2, ΕΤΕΠ 03-07-03-00 

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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Στέγη 

Το κτίριο εμφανίζει έντονο πρόβλημα υγρασίας που οφείλεται καταρχήν στην κατάρρευση τμήματος της 

στέγης αλλά και στο γεγονός ότι όλες οι στέγες είναι εγκιβωτισμένες με προβληματικό σύστημα 

υδρορροών.  

Προβλέπεται λοιπόν η αποξήλωση των υφιστάμενων στεγών και η ανακατασκευή τους ώστε να εξέχουν 

από το περίγραμμα του κτιρίου, με τις απαραίτητες εργασίες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης και 

τοποθέτησης νέων οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών. 

Οι εργασίες αφορούν σε: 

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 

ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά 

τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση 

 

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 

άνω του 50% 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η 

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% 

 

 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη 

ανοίγματος έως 6,00 m 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες 

επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε 

κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής 

μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους 

ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με 

επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων 

κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους 

κατασκευής. 
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Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 

12,00 m 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες 

επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε 

κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής 

μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους 

ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με 

επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων 

κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους 

κατασκευής. 

 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή ολλανδικού τύπου, ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις 

στεγών ". 

 

Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές  

Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2 mm. Ορθογωνικής 

διατομής 0,10Χ0,10εκ (με γύρισμα – νεύρο εξωτερικά 2Χ2εκ) για τις οριζόντιες και διαμέτρου 3 

ιντσών για τις κατακόρυφες. Τα τεμάχια της λαμαρίνας θα έχουν την απαραίτητη αλληλοεπικάλυψη 

και η κόλλησή τους θα γίνει με τον τρόπο και τα υλικά που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά, για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, 

στερέωση (ανά 0,50 εκ για τις οριζόντιες και ανά 1,50 εκ για τις κατακόρυφες) και σύνδεση 

αυτών. 

 

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 100 

mm, ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

 

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη,  

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για 

στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων 

καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία 

των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με  το υλικό. 

 

1.4 Άλλες εργασίες 

Στις απολογιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

καθώς  και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
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Κλιματικής Αλλαγής 

Στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες που αναφέρονται στο περιγραφικό Τιμολόγιο της μελέτης και η 

πληρωμή τους περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου,  

 
 

Τρίκαλα,  12 /10 /2021   

Οι Συντάξαντες Ελέγχθηκε                  Θεωρήθηκε 

 Η αν. Προϊσταμένη  Η αν Προϊσταμένη Δ/νσης 

 Τμ. Μελετών & 
Κατασκευών 

 

 

 

 

Κατασκευών 

 

Αφροδίτη Κωτή   

Πολ/κός  Μηχ/κός    

 Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 

Ευαγγελία Γιαννούλα Τοπ. Μηχ/κός Πολ/κός  Μηχ/κός  

Πολ.  Μηχ/κός    
   

   Θεμιστοκλής Καραμούστος   
              Ηλ. Μηχ/κός   
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ΣΧΕΔΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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