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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας και χώρων υγιεινής στο
ισόγειου του δημοτικού καταστήματος. Ειδικότερα στην αίθουσα θα γίνει επίστρωση δαπέδων
με πλακίδια, σοβατίσματα, χρωματισμοί, τοποθέτηση ψευδοροφής, τοποθέτηση κουφωμάτων
και ηλεκτρική εγκατάσταση. Στους χώρους υγιεινής θα γίνει επίστρωση δαπέδων με πλακίδια
αφού προηγηθεί διάστρωση τσιμεντοκονίας, επένδυση τοίχων με πλακίδια, τοποθέτηση ειδών
υγιεινής, πλήρης ηλεκτρική (15 διακόπτες, 15 πρίζες, 30 κουτιά διακλαδώσεων, 250 μέτρα
καλωδιώσεων, 30 φωτιστικά σώματα) και υδραυλική (2 νιπτήρες, 2 λεκάνες πλήρεις, 2
καθρέπτες, 2 σιφώνια δαπέδου, 20 μέτρα σωληνώσεων αποχέτευσης, 30 μέτρα σωληνώσεων
ύδρευσης με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια) εγκατάσταση, τοποθέτηση κουφωμάτων.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
1 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ54.40.1)
2 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ61.30)
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, θύρες πυρασφαλείας,
3
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min (ΟΙΚ62.60.1)
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
4
ράβδους (ΟΙΚ64.1.1)
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,
5
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ65.17.4)
6 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5)
7 Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ65.25)
8 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.22)
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4,
9
διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.33.3)
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
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GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.34.2)
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
11
σε δύο στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm (ΟΙΚ73.37.2)
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
12
(εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.31.1)
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm (εργασία
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και υλικά) (ΟΙΚ75.36.1)
Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό
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ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού (ΟΙΚ77.102)
15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας
16 πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm
(ΟΙΚ78.30.3)
17 ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 39.112,90 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 48.500,00 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
2229/94 και τον Ν2372/96.





Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96.
Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89.
Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη
μελετών - προμήθειες.
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