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ΣΜΗΜΑ Α 
 

Γεληθά 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
ΣΟΤ ΠΓ 99/2017 – ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

2. 
Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

Παηδηθόο ζηαζκόο νπθιίνπ – Βαο. Γεσξγίνπ 186 – 68400 νπθιί 

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο: 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ 

(θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη 

ζπκπιεξώλνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε 

ζπλνιηθή ή ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο): 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 

ππάξρεη ηδηνθηεζία 

Κζντρο Κοινωνικής 
Προστασίας 
Αλληλεγγφης και 
Παιδείας 
(ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) 

Βας. Γεωργίου 186 – 68400 
Σουφλί 

  

    

    

    

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ: 

6. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο 
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ΣΜΗΜΑ Β 
 

 Μηηρώο ηοσ έργοσ - Σσμπληρώνεηαι καηά ηη θάζη ηης μελέηης 

1. 
Τετνική περιγραθή ηοσ έργοσ: Το έργο θα αποηελείηαι από: 

I. Καζαηξέζεηο 

II. Πόξηεο – Παξάζπξα – Ταινζηάζηα από μπιεία 

ΙΙΙ. Κηγθιηδώκαηα ζηδεξά - πεξηθξάγκαηα 

ΙV. Καηαζθεπέο ζπλζεηηθέο (PVC) 

V. Δπηζηξώζεηο – Δπελδύζεηο 

VI. Ταινπξγηθά 

V. Γηαθνζκήζεηο – Δηδηθέο επηθαιύςεηο 

VI. Λνηπά 

VII. Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε 

VIII. Γηάθνξα Η/Μ 

 

2. Παραδοτές μελέηης 

  

 

 

Α. ΤΛΙΚΑ 
 

2 Α 1 Σσιήλεο από Ρ. Ε 6 Atm 

2.Α.2 Σσιήλεο από PVC 6 Atm, 

2 A3 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο C8/10, C12/15,016/20 

2.Α.4 Καηεγνξίεο ράιπβα B500C 

2. Α. 5 Σηδεξηθά ειάζκαηα  

2. Α. 6 Ταινία ζηεγάνωζης  

2Α7 Ληζνξξηπέο πάρνπο 30 εθ.  

2.Α.8 Ογθόιηζνη θαηεγνξίαο Α  

2 Α 9 Σαθόιηζνη από ηζηκεληόδεκα  

2.Α.10 Ακκνράιηθν  

2.Α.11 Σηεγαλσηηθό κάδαο  

2.Α.12 Τζηκεληνθνλία γηα επηρξίζκαηα  

2 Α. 13 Επνμεηδηθά πιηθά γηα επάιεηςε  

2 Α14   
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3. "Ως καηεζκεσάζθη" ζτέδια ηοσ έργοσ και ηων εγκαηαζηάζεων, επιζσνάπηονηαι ζε παράρηημα, μεηά ηην 

ολοκλήρωζη ηης καηαζκεσής. 

 

 

 

 

 

Β. ΔΓΑΦΟ 
 

2 Β 1 Επηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο Mpa 0,25 

2.Β 2 Δείθηεο εδάθνπο Ks( KPa /cm) 300 

2 Β 3 Σπληειεζηήο ηξηβήο εδάθνπο - ζθπξνδέκαηνο 0,70 

2 Β 4   

 
Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Γ.1 Σεηζκηθόηεηα πεξηνρήο II 

2.Γ 2 Σεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο α=0,16 

2.Γ.3 Καηεγνξία εδάθνπο Α 

2.Γ 4   

 
Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Γ.1 Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25.00 KN/m
2
 

2.Γ.2 Ίδην βάξνο γαηώλ 20.00 KN/m
2
 

2 Γ 3   
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ΣΜΗΜΑ Γ 
 

Δπηζεκάλζεηο 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο 

ηνπ. 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1. Θέζεηο δηθηύσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

παξνρήο αηκνύ Κελνύ 

αλίρλεπζεο ππξθαγηάο Ππξόζβεζεο Κιηκαηηζκνύ Θέξκαλζεο 

ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ) 

ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο 

εξγαζίεο 

Όια ηα έξγα είλαη επθόισο νξαηά. 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 

3 Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ 

Ταινβάκβαθα 

Πνιπνπξεζάλε 

Πνιπζηεξίλε  

άιια πιηθά 

Σε πεξηθξαγκέλν ρώξν απνζήθεπζεο εληόο ηνπ ρώξνπ παξέκβαζεο. 

4 Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ 

εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο 

πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θιπ.) 

Οπδεκία 

5 Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 

Οπδεκία 

6 Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Οπδεκία 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Οπδείο 
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8 Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Οπδεκία 

9 Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. 

εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) 

Οπδεκία 
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ΣΜΗΜΑ Γ 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ 

θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ - π.ρ. - 

θαηά πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ ζηηο 

εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε 

πνηα ζεκεία, θιπ.) 

10 Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 

Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ πηώζεο από ηα πέξαηα ηεο 

ζηέγεο ή δηακέζνπ απηήο, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά αλεπαξθνύο αληνρήο. 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

1 Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο 
Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

2 Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ 
Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

3. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, 

πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

4 Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 
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ΣΜΗΜΑ Δ 

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

 
 
 

Σε εηήζια βάζη θα επιθεωρούνηαι από ειδικεσμένο ζσνεργείο οι ηλεκηρομητανολογικές εγκαηαζηάζεις. Οι βλάβες ποσ ηστόν θα 

διαπιζηώνονηαι ζηις εγκαηαζηάζεις θα πρέπει να αποκαθίζηανηαι άμεζα από ηον ζσνηηρηηή ή άλλο ειδικεσμένο ζσνεργείο. 

ΟΤΦΛΙ 01/08/2019 

   

ΟΤΦΛΙ 01/08/2019 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η πληάμαζα  

Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. Τπεξεζηώλ 

    Γήκνπ νπθιίνπ 

    

     

     ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

Γξ. Πνι. Μερ. - Αξρ/γνο 

   

         Πνιηηηθόο Μεραληθόο  


