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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ 

αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ πξώελ Δξγαζηεξίνπ Μαληηαξηώλ κε ζθνπό λα θηινμελεζεί ην πξνζσπηθό 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διέγρνπ Πνηόηεηαο Γάιαθηνο ηνπ ΔΛΓΟ «ΓΗΜΗΣΡΑ. Σν ελ ιόγν θηίξην βξίζθεηαη 

ζην 5ν ρι. Λάξηζαο-Σξηθάισλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. ηόρνο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα 

πινπνηεζνύλ, είλαη ε δεκηνπξγία θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 

 Καζαίξεζε εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ ελνπνίεζε ρώξσλ. 

 Καζαίξεζε ηκήκαηνο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εζσηεξηθήο ζύξαο. 

 Καηαζθεπή δπν λέσλ δηαρσξηζηηθώλ ηνηρνπνηηώλ από θνηλέο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm 

θαη κόλσζε γηα ηελ δεκηνπξγία ρώξνπ θνπδίλαο. 

 Κιείζηκν αλνηγκάησλ εζσηεξηθώλ θαηαξγνύκελσλ ζπξώλ από θνηλή γπςνζαλίδα πάρνπο 

12,5 mm κε κόλσζε. 

 Απνμήισζε ησλ εηδώλ πγηεηλήο από ην WC θαη ηνπνζέηεζε λέσλ. 

 Απνμήισζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο θαη ησλ μύιηλσλ εξκαξίσλ από ηνλ ρώξν ηνπ παιαηνύ 

εξγαζηεξίνπ. 

 Δπηζθεπή ηεο ζηέγεο θαη επηθεξάκσζή ηεο κε θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ όπνπ απαηηείηαη. 

 Αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ παινπηλάθσλ κε δηπινύο, δηαθαλείο πάρνπο 4-16-4. 



 Δπίζηξσζε δαπέδνπ κε κάξκαξν ζην ίρλνο θαζαίξεζεο ησλ ηνηρνπνηηώλ. 

 Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε μύιηλσλ εξκαξίσλ ζηνλ λέν ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζην ρώξν 

ηεο θνπδίλαο. 

 Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε λεξνρύηε θαη κπαηαξίαο ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο. 

 Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε λέσλ εζσηεξηθώλ μύιηλσλ ζπξώλ ηύπνπ νπεδίαο, κε θάζζα 

δξνκηθή. 

 πνξαδηθά επηρξίζκαηα ηξηπηά-ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ όπνπ απαηηείηαη. 

 Χξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηνπ θηηξίνπ κε αθξπιηθά ρξώκαηα. 

 Αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ κε λέα, αληίζηνηρσλ 

δηαζηάζεσλ. 

 

 

2.2. ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

 Πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ νξνθήο ζηνπο λένπο ρώξνπο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ. 

 Πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηώλ θαη δηαθνπηώλ όπνπ απαηηείηαη. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επηηνίρηνπ rack 20’’ θαη patch panel 24 port. 

 Δγθαηάζηαζε δηθηύσλ αζζελώλ ξεπκάησλ voice - data (π.ρ. θαλάιηα, θαιώδηα, 

ξεπκαηνδόηεο, θιπ.). 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ (π.ρ. θεληξηθόο πίλαθαο, θαξνζεηξήλα, αληρλεπηέο 

θίλεζεο ππέξπζξσλ, καγλεηηθέο επαθέο θιπ.). 

 Πξνκήζεηα - εγθαηάζηαζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. 

ππξνζβεζηήξεο, θσηεηλέο ελδείμεηο εμόδσλ δηαθπγήο θιπ) θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ 

ππξαζθάιεηαο. 

 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηύπνπ θισβνύ Faraday κε δηάζηαζε βξόρνπ 5X5. 

 Καηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο ρεκηθώλ απνβιήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

 

2.3. ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 Καζαξηζκόο πεξηβάιινληα ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη απνκάθξπλζε όισλ ησλ 

ζθνππηδηώλ θαη ηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο από ηηο αθύηεπηεο επηθάλεηεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο 

ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπεηαη. 

 Καηαζθεπή λένπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ ζην θηήξην ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Βηνκεραληθώλ θαη 

Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ δηαζηάζεσλ 5,00Χ7,00Χ2,25κ (εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο), εξγαζία πνπ ζα 

πξνεγεζεί ησλ ππνινίπσλ εξγαζηώλ. 

 



Όζεο εξγαζίεο δελ πξνθύπηνπλ από ηα ζρέδηα ή νη επηπιένλ εξγαζίεο πνπ πηζαλώο 

πξνθύςνπλ θαη είλαη ζπλαθείο κε ηε βέιηηζηε δηακόξθσζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 

εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Δξγαζηώλ, 

Καηαζθεπώλ θαη Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ. 

Δπηπιένλ θαηά ηελ θάζε ησλ απνμειώζεσλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα 

πξνθιεζεί ε ειάρηζηε δπλαηή όριεζε. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαηόπηλ δηελέξγεηαο κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ (κε 

δεκνπξαζία), ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαη ηηο Γηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ 

έξγσλ. 

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ησλ επηβιεπόλησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθώλ Δξγαζηώλ, Καηαζθεπώλ θαη Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΔΛΓΟ 

ΓΗΜΗΣΡΑ. Κάζε εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη ηηο 

επηκέξνπο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.. 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 90.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 

 

 

  
 

 


