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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ αζθαιείαο δηαηεξεηένπ
θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Σδαβέια 23 – Αζήλα, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ, ψζηε λα αξζεί ε
επηθηλδπλφηεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο δηεξρφκελνπο, κέρξη ηελ νξηζηηθά αλαπαιαίσζε – αλαθαηαζθεπή ηνπ
θηηξίνπ.
Γεληθά ζηνηρεία γηα ην θηίξην- Αιιεινγξαθία:
α) Σν θηίξην έρεη ραξαθηεξηζζεί σο δηαηεξεηέν κε ηελ κε αξηζκφ 50722/1649/10-3-1992 Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ
(ΦΔΚ 311Γ/3-4-1992)
β) Η κε αξ. πξση. 095981/23-04-2008 έθζεζε επηθηλδχλνπ νηθνδνκήο
γ) Σν κε αξ. πξση. 178397/02-05-2014 έγγξαθν ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο επηθηλδχλσο εηνηκνξξφπσλ
θαηαζθεπψλ κε ζέκα «Απνηέιεζκα απηνςίαο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζην αθίλεην επί ηεο νδνχ Σδαβέιια 23 ζην
Γήκν αζελαίσλ, βάζεη ηνπ αξ.7 ηνπ Π.Γ/ηνο ηεο 13-04-1929 «πεξί επηθηλδχλσλ νηθνδνκψλ»
Ππιν ηην έναπξη ηυν επγαζιών ο ανάδοσορ αθού λάβει ςπότη ηα παπαπάνυ έγγπαθα, θα πποβεί ζε όλερ ηιρ
ενέπγειερ – μελέηερ για ηην έκδοζη ηυν απαπαίηηηυν εγκπίζευν – αδειοδοηήζευν πος απαιηούνηαι για ηην
εκηέλεζη ηος έπγος. (Ενδεικηικά αναθέπονηαι έγκπιζη από: απμόδιο Σςμβούλιο Απσιηεκηονικήρ,
Υπηπεζία Δόμηζηρ Δήμος Αθηναίυν, Δ/νζη Σσεδίος Πόλευρ & Δόμηζηρ Δήμος Αθηναίυν)
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ είλαη:
1.Καηαζθεπή εληαίαο βάζεο πάθησζεο απφ ζθπξφδεκα , ησλ θνηινδνθψλ – ζηχισλ ηεο πξφζνςεο ελδεηθηηθψλ
δηαζηάζεσλ 8,00Υ1,00Υ0,50.
2.Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ δηπιήο ζεηξάο θνηινδνθψλ - ππνζηεισκάησλ 100Υ100Υ4mm, φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Η θάζε ζεηξά θνηινδνθψλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζηχινπο παθησκέλνπο ζην πεδνδξφκην ζε εληαία βάζε απφ
ζθπξφδεκα θαη δχν κεηαιιηθέο δνθνχο απνηεινχκελεο απφ αληίζηνηρεο δηπιέο δηαηνκέο ζην χςνο ησλ
παξαζχξσλ νη νπνίεο αλά δνθφ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εγθάξζηα ηκήκαηα. Κάησ απφ ην πθηζηάκελν
κπαιθφλη ζα θαηαζθεπαζηεί κία νξηδφληηα δνθφο επηπιένλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί έλα παηάξη απνηεινχκελν απφ
ίδηεο δηαηνκέο θαη γσληέο 100Υ100Υ4 νη νπνίεο ζα πιαηζηψζνπλ μχιηλα καδέξηα ηα νπνία ζα πξνθπιάζζνπλ απφ
ελδερφκελεο πηψζεο ηκεκάησλ ηηο πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίαο.
3.ηελ θαηαζθεπή ζα δηαζηξσζεί θαη αγθπξσζεί, γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα πάρνπο 4,00ρηι γηα πξνζηαζία
ησλ πεδψλ απφ κεκνλσκέλεο πηψζεηο πιηθψλ.
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ θαη βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 30.7422.02 ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
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