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Α. Γενικά 
 

ε νηθφπεδν επηθάλεηαο 2.207,00 m2, εληφο ηνπ νηθηζκνχ ησλ Καηαπφισλ Ακνξγνχ (ζέζε ΄΄Μαξαζθάο΄΄), 

πθίζηαηαη ην θηίξην επηθάλεηαο 59,09 κ2 , ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ην Νεπηαγσγείν γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

Καηαπφισλ. 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ θαηά 138,72 κ2, έηζη ψζηε ην λέν θηίξην 

πνπ ζα έρεη επηθάλεηα ζπλνιηθή 197,81 κ2 λα θαιχπηεη ηηο λέεο απμεκέλεο αλάγθεο ζηέγαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ην θηίξην ζα επεθηαζεί πξνο ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ, ελψ ζηνλ λέν πξναχιην 

ρψξν, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θπηεχζεηο, πιαθνζηξψζεηο θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο (πέξγθνιεο). 

 

 

Β. Αναλσηική περιγραθή ηων εργαζιών 
 

Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 

1) Οικοδομικές εργαζίες: 
 

1.1 Υωμαηοσργικά – Καθαιρέζεις – Φορηοεκθορηώζεις - Μεηαθορές: Θα θαζαηξεζνχλ ε 

ππάξρνπζα πιαθφζηξσζε ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ, νη μχιηλεο θαηαζθεπέο (πέξγνια, πχξγνο – 

παηρλίδη), νη ιηζνδνκέο πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο 

εθζθαθέο βάζνπο 1,20 m πεξίπνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θηηξίνπ (ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ιακβάλεηαη απηφ ην βάζνο, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θα πηζαλφηεηα ραιαξφηεξνπ 

εδάθνπο). Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο (Επαξρεηαθή νδφο Καηαπφισλ – Υψξαο – 

Θνιαξίσλ). 
 

1.2 Σκςποδέμαηα – Οπλιζμοί - Ξςλόηςποι:  

Γηα ηε ζηξψζε θαζαξηφηεηαο, πάρνπο 0,10 m, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/15.   

Γηα ηε ζηξψζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ, πάρνπο 0,15 m, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα πνηφηεηαο 

C16/20, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζκίθηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο έλαληη ηεο 

πγξαζίαο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ  (ζεκειίσζε, πεξηκεηξηθά ηνηρία, πιάθεο θηι) ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C25/30.  
 

1.3 Λιθοδομέρ - Τοισοποιίερ: Θα θαζαηξεζεί ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο φςεο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, 

ψζηε λα πξνθχςεη ε απαξαίηεηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ παιαηνχ θηηξίνπ θαη ηεο πξνζζήθεο.  Οη 

εζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο ηνηρνπνηίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 

0,20 m θαη ζα έρνπλ έλα ζελάδ (ππέξζπξν). Η εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ζα θαηαζθεπαζζεί κε δηπιή 

δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή, ε νπνία ζα θέξεη δχν ζελάδ, έλα ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ θαη έλα ζην 

ελδηάκεζν χςνο. 

 

1.4 Ξςλοςπγικέρ επγαζίερ – Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ: ηα αλνίγκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ μχιηλα 

αλνηγφκελα θνπθψκαηα, ηππνπνηεκέλα, ΄΄γεξκαληθνχ΄΄ ηχπνπ. Θα ππάξρνπλ δηπινί παινπίλαθεο 

(ελεξγεηαθφ θξχζηαιιν κε κεκβξάλε γηα πξνζηαζία απφ αθηίλεο UV), ζπλνιηθνχ πάρνπο 16 mm 

(απνηειείηαη απφ δπν θξχζηαιια 4,0 ρηι θαη 4,0 ρηι αληηζηνίρσο, κε δηάθελν πάρνπο 8 mm πνπ 

πεξηέρεη αέξην αξγφ) θαη μχιν δηαηνκήο 68 mmx 82 mm, κε φινπο ηνπο κεραληζκνχο αλάθιεζεο. 

Σα θνπθψκαηα ζα είλαη απφ μχιν κεξάληη, ηξηθνιιεηφ / αληηθνιιεηφ, κε ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

700 kgr/m3. Η εγγχεζε γηα ην ρξψκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ρξφληα. Οκνίσο θαη νη ζχξεο 



 

εηζφδνπ ζην θηίξην. Οη εζσηεξηθέο ζχξεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη νη 

θάζζεο απφ μχιν θαξπδηάο. Επίζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ εξκάξηα θαη πάγθνη γηα ηε θχιαμε ησλ 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ λεπίσλ.  

1.5 Επιζηπώζειρ – Επενδύζειρ - Χπυμαηιζμοί: Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ ζα επηρξηζζεί 

θαη βαθεί κε ιεπθφ ρξψκα.  Όιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη ζα βαθνχλ κε ρξψκα θαηάιιειεο 

απφρξσζεο. Η εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ wc ζα επηρξηζζεί θαη κέρξη ζε χςνο 2,00 m ζα θαιπθζεί 

κε θεξακηθά πιαθίδηα, ελψ ην ππφινηπν χςνο ζα βαθεί. ηα εζσηεξηθά δάπεδα παληνχ ζα 

δηαζηξσζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα.  

1.6 Μονώζειρ ςγπαζίαρ - θεπμόηηηαρ: ε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο θαη ηνλ αέξα, ζα ηνπνζεηεζεί ε αληίζηνηρε ζεξκνκφλσζε θαη 

πγξνκφλσζε.  

πγθεθξηκέλα: 

 

-  Γηα ην δάπεδν ε ζεηξά ησλ πιηθψλ απφ ην έδαθνο θαη πξνο ην εζσηεξηθφ ζα είλαη:  

θπαςζηό ςλικό μ. πάσοςρ 0,20 μ /  

θύλλο πολςαιθςλενίος (θπάγμα ςδπαημών) / 

ζηεγάνυζη /  

ζκςπόδεμα δαπέδυν πάσοςρ 0,15 μ /  

εξηλαζμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,05 μ /  

ελαθποζκςπόδεμα πάσοςρ 0,03 μ /  

κεπαμικά πλακίδια πάσοςρ  0,01 μ. -  linoleum 

 

-  Γηα ηελ νξνθή ε ζεηξά ησλ πιηθψλ απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην εμσηεξηθφ ζα είλαη: 

γςτοζανίδα 0,015 μ /  

κενό αέπα 0,35 μ /  

θύλλο πολςαιθςλενίος (θπάγμα ςδπαημών) / √ 

οπλιζμένο ζκςπόδεμα πάσοςρ 0,20 μ / √ 

ζηεγανυηικέρ επίζηπυζειρ / √  

εξηλαζμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,08 μ  / √ 

ελαθποζκςπόδεμα κλίζευν μ. πάσοςρ  0,06 μ / √ 

αζθαληόπανο x 2/ √ 

            ελαθποζκςπόδεμα μ. πάσοςρ  0,06 μ / √ 

κποκάλερ  0,05 μ / √ 

 

Οι έξι ηελεςηαίερ ζηπώζειρ θα ηοποθεηηθούν και ζηο δώμα ηος ςθιζηάμενος κηιπίος. 
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-  Γηα ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ε ζεηξά ησλ πιηθψλ απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην εμσηεξηθφ ζα είλαη: 

επίσπιζμα μ. πάσοςρ 0,02 μ /  

δπομική οπηοπλινθοδομή πάσοςρ 0,09 μ /  

ζηπώμα αέπα πάσοςρ 0,01 μ /  

διογκυμένη πολςζηεπίνη πάσοςρ 0,07 μ  /  

δπομική οπηοπλινθοδομή πάσοςρ 0,09 μ /  

επίσπιζμα μ. πάσοςρ 0,02 μ /  

1.7 Επγαζίερ ππαζίνος: ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα θπηεπηνχλ θαιισπηζηηθά 

θπηά κε ρακειέο αλάγθεο ζε λεξφ, ελψ ζηε βεξάληα θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ λέεο μχιηλεο πέξγθνιεο. Μέξνο ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ ζα πιαθνζηξσζεί, ελψ ην 

ππφινηπν ζα δηακνξθσζεί κε θπηηθή γε.  

2) Δργαζίες Ηλεκηρομητανολογικών: 
 

2.1 Ύδπεςζη - αποσέηεςζη: Όιεο νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεη 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ. Θα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο (ζσιελψζεηο, παξνρέο θηι) θαη ηα πξνβιεπφκελα είδε πγηεηλήο (ιεθάλεο, ληπηήξεο, 

θαζξέπηεο θηι). Σν λέν θηίξην ζα ζπλδεζεί απεπζείαο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν χδξεπζεο ηνπ θαη 

απνρέηεπζεο. 

2.2 Ηλεκηπολογικέρ εγκαηαζηάζειρ: Όιεο νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ.  

 

2.3 Σύζηημα κλιμαηιζμού - ΖΝΧ: Γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ςχμε ηεο πξνζζήθεο ζα ηνπνζεηεζεί 

θεληξηθή αληιία ζεξκφηεηαο, ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε εζσηεξηθέο κνλάδεο ςεπδνξνθήο, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε θιηκαηηζκνχ. Θα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηνη ειεθηξηθνί / ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο 

ζην δψκα γηα ηελ παξνρή Ζεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο. 

2.4 Πςποπποζηαζία: Θα εγθαηαζηαζεί θέληξν ππξαλίρλεπζεο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ θνξεηνί 

ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη θσηηζηηθά αζθαιείαο. 

2.5 Αεπιζμόρ: Θα εγθαηαζηαζεί θεληξηθή κνλάδα αεξηζκνχ, ελψ ζηελ ςεπδνξνθή ηνπ θηηξίνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηνη αεξαγσγνί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. 

 

Γ. σνολικό κόζηος 
 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζα είλαη 365.000,00 €, απφ ηα νπνία 213.047,66 € 

αθνξνχλ ηηο θαζαξέο εξγαζίεο, 38.348,58 € ηα Γ.Ε. & Ε.Ο., 37.709,44 € ηα απξφβιεπηα, 600,00 € 

ηα απνινγηζηηθά,  4.649,16 € ηελ αλαζεψξεζε θαη ηα 70.645,16 € ην Φ.Π.Α. 

 
                Οη ζπληάμαληεο                                                                                       Θεσξήζεθε 

                                                                                                      Ο πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ. ηνπ Δήκνπ Ακνξγνχ                                                                            

                                                                                     

                                                      

Υάιαξεο Γεψξγηνο           Ρνχζζνο Κσλζηαληίλνο                                                     Κσβαίνο Γεψξγηνο 

      Πνι. Μερ.                        Μερ. Μεραληθφο                                                             Ηιεθηξ. Μερ. ΣΕ   
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