ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΨΑΜΜΙΤΗ
Οι πλάκες θα είναι υλικού ψαμμίτη-λειθρενίτη τύπου Αγρινίου με αντοχή σε κάμψη ≥ 15 Ν/mm2,
αντοχή σε θλίψη ≥ 190 Ν/mm2, αντίσταση σε τριβή ≥ 500 Ν/mm2 και με περιεκτικότητα χαλαζία ≥
65%.Η επιφάνεια των πλακών θα είναι με επεξεργασία χτυπητό ή καμένο και η απόχρωση αυτών
θα είναι γκρι ανοιχτό (70%) και γκρι βαμμένο σκούρο (30%) τοποθετημένες ανάλογα, στο 100%
συνόλου της πλακόστρωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση τους είναι η
προσκόμιση των πιστοποιητικών υλικού CE EN 1341,1342 μαζί με την ανάλυση του υλικού
με τα ανάλογα πρότυπα ΕΝ και ISO. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί υποστρώματος πάχους 2cm
τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου.
Η επίστρωση των πλακών θα γίνει σε σχέδιο Βυζαντινού τύπου με την τοποθέτηση
ορθογωνισμένων & τετραγωνισμένων πλακών μεταβλητού μήκους και πάχους τουλάχιστον 3cm.
Ακολουθεί ενδεικτικό σχέδιο πλακόστρωσης.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥ
Αποξήλωση υπάρχοντος ιστού φωτιστικού σώματος οιουδήποτε ύψους, δηλαδή αποσύνδεση
φωτιστικού σώματος, λαμπτήρα, βραχίονα, ακροκιβωτίου και μεταφορά τους στις αποθήκες του
Δήμου (παράδοση με πρωτόκολλο στον αρμόδιο αποθηκάριο του Δήμου) ως και αποξήλωση των
βάσεων των ιστών και μεταφορά των προϊόντων καταστροφής σε χώρο που επιτρέπεται η
απόρριψη τους.
Η επιμέτρηση και η πληρωμή της εργασίας θα γίνεται ανά τεμάχιο υπάρχοντος ιστού φωτιστικού
σώματος που θα αποξηλωθεί βάσει του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής υπογεγραμμένου
από τον αρμόδιο αποθηκάριο του Δήμου και εκπρόσωπο του αναδόχου.

-Υλικά και μικρο-υλικά επι τόπου, ικριώματα, εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης, πάκτωσης,
καθαρισμού
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Περιλαμβανει : αυτοανυψουμενους εκτοξευτηρες, σωληνωσεις με εκσκαφή και τοποθετηση,
προγραμματιστες μπαταριας, πηγαδακια πλαστικα αρδευσης, ηλεκτροβανες, λοιπά εξαρτηματα
συνδεσης, συμπεριλαμβανομενης της εργασίας θεσεως του συστηματος σε πληρη λειτουργια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΝΑΟΙΚ32.01.04, ΝΑΟΙΚ 32.10, ΝΑΟΙΚ 38.05, ΝΑΟΙΚ 38.18, ΝΑΟΙΚ 38.13, ΝΑΟΙΚ 38.20.03,
ΝΑΟΙΚ Ν\53.42, ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.01
Με βάση την παρούσα μελέτη προβλέπεται να τοποθετηθούν προκατασκευασμένα προϊόντα από
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 η μορφή, οι κλίσεις, και το σημείο τοποθέτησης των
οποίων αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης και στις παρακάτω τεχνικές λεπτομέρειες.
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Α2 & Α3).

Κατά την διάρκεια της κατασκευής αυτών σε συνδυασμό με τον οπλισμό θα πρέπει να προστεθούν
οποιαδήποτε απαραίτητα πιστοποιημένα πρόσθετα κλπ στοιχεία για τις ανοχές της επιφάνειας
βάση προδιαγραφών αλλά και για την επίτευξη του αποτελέσματος της υφής και του χρώματος της
τελικής επιφάνειας όπως απεικονίζεται παρακάτω. Όλα τα υλικά του σκυροδέματος καθώς και
οποιαδήποτε πρόσθετα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εμφάνισης
των επιφανειακών κενών αλλά και των διακυμάνσεων απόχρωσης της επιφάνειας.
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Η όψη και η υφή της τελικής εξωτερικής επιφάνειας μετά το πέρας όλων των εργασιών κατασκευής
που θα πρέπει να έχουν όλα τα προκατασκευασμένα στοιχεία και η οποία απεικονίζεται στην
παρακάτω φωτογραφία, θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη στο σύνολό τους και να έχει την σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
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ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
δείγμα υλικού το οποίο να παρουσιάζει
το τελικό αποτέλεσμα της όψης και της
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γνώμη.

Σε ορισμένα σημεία όπως προβλέπονται από τα σχέδια θα δημιουργηθούν εγκοπές επί των
προκατασκευασμένων κατασκευών σκυροδέματος στις οποίες θα τοποθετηθούν μετέπειτα ξύλινες
λωρίδες από ανθεκτική τροπική ξυλεία τύπου Ιρόκο διαστάσεων όπως αποτυπώνονται στα σχέδια
της παρούσας μελέτης.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν εγκοπές στην κάτω πλευρά των προκατασκευασμένων στοιχείων
(διαστάσεων βλ. σχέδιο Α3). Οι οπές αυτές, μετά την τοποθέτηση των κατασκευών με την χρήση
του απαραίτητου εξοπλισμού και μηχανημάτων επί της ήδη κατασκευασμένης βάσης με οπλισμένο
με πλέγμα σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί της επιφάνειας της πλατείας, θα γεμισθούν με
σκυρόδεμα ίδιας κατηγορίας για την πάκτωση των προκατασκευασμένων στοιχείων επί της ήδη
διαμορφωμένης βάσης. (βλ. φώτο, σχέδιο Α3).

