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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. Γενικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση (αρ. μελέτης 1/2020) αφορά την προκήρυξη
ανοιχτού διαγωνισμού για εργασίες που θα γίνουν στους παιδικούς σταθμούς.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών
σταθμών και η εναρμόνιση τους με το ΠΔ 99/2017, με απώτερο στόχο την
ασφάλεια και προστασία των μαθητών.
Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα καλύψει τις εξής ανάγκες:
α/α

Τοποθεσία

Είδος εργασιών

1

Παιδικός σταθμός Αράχοβας

Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων

2

Α’ παιδικός σταθμός Διστόμου

Α. Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
Β. Αντικατάσταση στέγης
Γ. Επισκευή αύλιου χώρου
Δ. Εργασίες υγρομόνωσης σε τμήμα του εξώστη
Ε. Εσωτερικοί χρωματισμοί

3

Β’ παιδικός σταθμός Διστόμου (Άσπρα
Σπίτια)

Α. Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
Β. Ανακατασκευή τουαλετών
Γ. Δάπεδο pvc
Ε. Εσωτερικοί χρωματισμοί

Β. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης
Οι ανωτέρω υφιστάμενοι παιδικοί σταθμοί είναι σε καλή κατάσταση
αλλά βάση του ΠΔ 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και
λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός
νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την
αδειοδότηση τους.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση
Όλα τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2001 ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγής.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές
ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά
θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα
τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη
διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων
ελέγχου.
Αναλυτικότερα:
•

Ξύλινα κουφώματα

Τα πιστοποιητικά που θα φέρουν τα ξύλινα κουφώματα θα αφορούν την
βαφή, τους υαλοπίνακες, τους μηχανισμούς και την κατασκευή.
•

Κουφώματα αλουμινίου

Τα πιστοποιητικά που θα φέρουν τα κουφώματα αλουμίνιου θα αφορούν
την διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής, πιστοποίηση για αεροδιαπερατότητα,
υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση και τέλος πιστοποίηση
θερμοπερατότητας πλαισίου.
•

Δάπεδο PVC

Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας
•

Είδη υγιεινής

Τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη πρέπει να παράγονται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται
στις σχετικές νόρμες ΕΝ31, ΕΝ32, DIN1386, DIN19541, EN35, EN36, EN14528,
EN33, EN34, EN37, EN38, EN997, EN80, DIN19542. και συνοδεύονται από την
σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ997. Επίσης,
η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001.
Τα προϊόντα κρουνοποιϊας να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO
9001, το οποίο έγινε Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τον κωδικό ΕΝ 29001, καθώς
επίσης και με τα πρότυπα ISO 228, 3822, EN 200, 248 και 1254.
Τα πλακίδια πορσελάνης θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση βάση του ΕΝ
14411:2003.
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Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας
πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι
τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα
τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη
διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων
ελέγχου.
Β. Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο
εισαγωγέας ή ο διανομέας, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς,
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με
τις απαιτήσεις ασφάλειας. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται
στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της
εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού πριν από
την αποδοχή της προσφοράς.
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής προμήθειας και τοποθέτησης πρέπει
να υιοθετούνται τα ακόλουθα:
Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Γ. Απαιτήσεις από εγκαταστάτες
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ISO 1801:2008 και
σε περίπτωση που δεν διαθέτουν υποχρεούνται να καταθέσουν σχέδιο για την
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, για τις εργασίες που θα εκτελέσουν.
Δ. Τεχνικές περιγραφές
Εργασίες εγκατάστασης (προετοιμασία εδάφους, υποβάσεις μπετόν,
πλήρωση χώματος κλπ) και πιστοποίηση εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται η
προετοιμασία του αύλειου χώρου. Στο σκέλος της προετοιμασίας
περιλαμβάνονται: Οι εκσκαφές, φόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων
εκσκαφής, κατασκευή των υποβάσεων με τη διάστρωση των σκυροδέματος
στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η
κατασκευή υποβάσεων σκυροδέματος, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ131),
εφόσον κριθεί απαραίτητη, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
απορροή των ομβρίων υδάτων, με κλίση έως 1%. Η τελική επιφάνεια του
σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να
αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. Η συνολική κατασκευή
της υπόβασης που περιλαμβάνει εκσκαφές, σκυροδέτηση και εργασία θα
βαρύνει τον ανάδοχο εργολήπτη.
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
Α. Ξύλινα κουφώματα
Σύμφωνα με το ΠΔ
αναφέρονται τα εξής:

99/2017

άρθρο

4

«Κατασκευαστικές

Διατάξεις»,

… «3. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και όπου αυτό δεν είναι
δυνατόν πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με μπάρες ή κιγκλιδώματα μέχρι
τουλάχιστον 1,50 μ. ύψος, με κενά μικρότερα των 12 εκ., ώστε να εμποδίζεται η
προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα
ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη και να φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση
σήμανση.
4. Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφώνονται χωρίς
ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1.50 μ.
5. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, θα
κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις κατασκευές (μπάρες-κιγκλιδώματα
κ.λπ.), οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ.»…
Τα ξύλινα κουφώματα θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ξυλεία: τύπου Μεράντι Ά ποιότητάς αντικολλητό ξηραντηρίου 9-11
βαθμούς υγρασία με συνδυασμό φυσικής και τεχνικής ξήρανσης για
την εργοστασιακή εγγύηση κατά της στρέβλωσης δέκα ετών.
2. Κάσσα: Κάσσα αντικολλητή διατομής 68mm με εσωτερικό πρεβάζι και
αρμοκάλυπτο.
3. Λάστιχα: Διπλά λάστιχα στεγάνωσης δύο στο φύλλο και ένα στην
κάσα, με πιστοποίηση του κατασκευαστή για αξεπέραστη στεγανότητα
και θερμoηχομόνωση
4. Μηχανισμοί
κουφωμάτων
ROTO
MACO:
Μηχανισμοί
ανοιγοανακλινόμενοι περιμετρικοί, επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία,
χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την επιφάνεια. Με εγγύηση
δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή
βλαβών. Οι εξώθυρες θα φέρουν 3 σημεία κλειδώματος και κύλινδρο
ασφαλείας και νεροσταλλάκτες από ανοδειωμένο αλουμίνιο με λάστιχο,
επενδυμένος με ξύλο.
5. Βαφή: Τα κουφώματα μετά την κατασκευή τους πρέπει να εμποτίζονται
με, εντομοκτόνα και συντηρητικά και θα βαφτούν στην απόχρωση RAL
που θα επιλεχθεί. Οι βαφές πρέπει να είναι υδατοδιαλυτές μη τοξικές και
μη αναφλέξιμες αντοχή στο χαλάζι με αυξημένη αντοχή στις υπεριώδες
ακτίνες.
6. Σίτες: Οι σίτες, ρολά και οδηγοί θα είναι οριζόντιας ή κάθετης κίνησης
ανάλογα το κούφωμα
7. Υαλοπίνακας: διάφανο κρύσταλλο 4mm - κενό αέρος/αερίου - διπλά
κρύσταλλα τριών χιλιοστών (3mm) με μεμβράνη ασφαλέιας ανάμεσα.
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8. Κατωκάσι παραθύρων: Ξύλινο & νεροσταλλάκτης αλουμινίου με
κάλυμμα.
9. Κατωκάσι μπαλκονόπορτων: αλουμίνιο
10. Περβάζια: 13mm X 60mm
11. Αρμοκάλυπτρα: 9mm x 30mm
12. Μεντεσέδες: Βαρέου τύπου, σκαφτοί ρυθμιζόμενοι προς 2
κατευθύνσεις.
13. Πόμολα: Τα ανοίγματα φέρουν πόμολα κατάλληλα για το άνοιγμα τους.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των κουφωμάτων και η
ποσότητα τους, τα οποία θα τοποθετηθούν στον παιδικό σταθμό Αράχοβας.

α/α
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
Διστάσεις
Τύπος
Ποσότητα
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες
1700x2200
ΣΧΕΔΙΟ 10
4
2000x2200
ΣΧΕΔΙΟ 7
1
1000x2200
ΣΧΕΔΙΟ 8
2

1450x1450
1350x1000
1250x5000
1250x1000
1250x4000
1250x1350
600x1250

Παράθυρα
ΣΧΕΔΙΟ 1
ΣΧΕΔΙΟ 2
ΣΧΕΔΙΟ 3
ΣΧΕΔΙΟ 4
ΣΧΕΔΙΟ 5
ΣΧΕΔΙΟ 6
ΣΧΕΔΙΟ 9

1
2
1
3
1
2
2

Τα παράθυρα θα πρέπει να φέρουν σταθερό φεγγίτη στο κάτω μέρος
και το ανοιγόμενο τμήμα να είναι πάνω από το 1,50μ. έως το πρέκι. Οι
μπαλκονόπορτες θα φέρουν ταμπλά έως το 1,50μ. και από εκεί και πάνω τζάμι.
Αναλυτικά στα σχέδιο που φαίνονται στο ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Ι.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και
οι τοποθέτηση των νέων με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και θα φέρουν
τουλάχιστον 10ετή εγγύηση για την ποιότητα κατασκευής και 5ετή εγγύηση για
την ποιότητα βαφής.
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α’
Α. Κουφώματα αλουμινίου
Τα κουφώματα αλουμινίου θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, με περιμετρικό
μηχανισμό και υαλοπίνακες διπλοί ενεργειακοί τρίπλεξ ασφαλείας. Το χρώμα
θα είναι RAL λευκό και καφέ αντίστοιχα.
Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω:
-

Κράμα αλουμινίου AlMgSi – 0.5 F22

-

Σκληρότητα 12 Webster

-

Ελάχιστο πάχος βαφής 75μm

-

Πάχος προφίλ 1,4 – 2 mm

-

Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με EN 12020-02

-

Συντελεστής θερμοπερατότητας συστήματος Uf = 2,3 έως 3,2 W/(m2*K)

-

Σίτες οριζόντιας ή κάθετης κίνησης ανάλογα το κούφωμα.

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των κουφωμάτων και η
ποσότητα τους, τα οποία θα τοποθετηθούν στον παιδικό σταθμό Α’
Διστόμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
α/α

Διστάσεις

Τύπος

Ποσότητα

Περιοχή

Χρώμα

Πρόσθετα

Μπαλκονόπορτες
1

0,80x2,35

ΣΧΕΔΙΟ 1

2

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

2

1,656x2,35

ΣΧΕΔΙΟ 2

1

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

3

1,10x2,20

ΣΧΕΔΙΟ 3

1

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

1

1,35x1,40

ΣΧΕΔΙΟ 4

1

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

2

2,00x1,40

ΣΧΕΔΙΟ 5

2

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

3

1,15x1,40

ΣΧΕΔΙΟ 6

1

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

4

1,15x0,90

ΣΧΕΔΙΟ 7

2

Α' Διστόμου

Καφέ

Παντζούρια - Σίτες

Παράθυρα

Τα παράθυρα θα πρέπει να φέρουν σταθερό φεγγίτη στο κάτω μέρος
και το ανοιγόμενο τμήμα να είναι πάνω από το 1,50μ. έως το πρέκι. Οι
μπαλκονόπορτες θα φέρουν ταμπλά έως το 1,50μ. και από εκεί και πάνω τζάμι.
Αναλυτικά στα σχέδιο που φαίνονται στο ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Ι.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και
η τοποθέτηση των νέων με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και θα φέρει
τουλάχιστον 10ετή εγγύηση.
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Β. Αντικατάσταση στέγης
Η υφιστάμενη στέγη είναι από ελενίτ.
αντικατάσταση του ελενίτ από φύλλα αλουμινίου.

Θα

πραγματοποιηθεί

Γ. Επισκευή αύλιου χώρου
Στην πίσω αυλή του παιδικού σταθμού θα διαμορφωθεί χώρος 100
τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για την δημιουργία αύλιου χώρου.

Δ. Εργασίες υγρομόνωσης σε τμήμα του εξώστη
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες υγρομόνωσης σε διάφορα σημεία
του κτιρίου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ε. Εσωτερικοί χρωματισμοί
Θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017.

εσωτερικού

χρωματισμοί

κατάλληλοι

και

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Β’
Α. Κουφώματα αλουμινίου
Τα κουφώματα αλουμινίου θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, με περιμετρικό
μηχανισμό και υαλοπίνακες διπλοί ενεργειακοί τρίπλεξ ασφαλείας. Το χρώμα
θα είναι RAL λευκό και καφέ αντίστοιχα.
Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω:
-

Κράμα αλουμινίου AlMgSi – 0.5 F22

-

Σκληρότητα 12 Webster

-

Ελάχιστο πάχος βαφής 75μm

-

Πάχος προφίλ 1,4 – 2 mm

-

Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με EN 12020-02

-

Συντελεστής θερμοπερατότητας συστήματος Uf = 2,3 έως 3,2 W/(m2*K)

-

Σίτες οριζόντιας ή κάθετης κίνησης ανάλογα το κούφωμα.

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των κουφωμάτων και η
ποσότητα τους, τα οποία θα τοποθετηθούν στον παιδικό σταθμό Β’ Διστόμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
α/α

Διστάσεις

Τύπος

Ποσότητα

Περιοχή

Χρώμα

Πρόσθετα

Λευκό

Σίτες

Λευκό

Σίτες

Μπαλκονόπορτες
1

1,20x2,30

ΣΧΕΔΙΟ 8

2

Β' Διστόμου
Παράθυρα

1

2,40x1,50

ΣΧΕΔΙΟ 9

1

Β' Διστόμου
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2

1,60x2,30

ΣΧΕΔΙΟ 10

1

Β' Διστόμου

Λευκό

Σίτες

3

1,20x1,50

ΣΧΕΔΙΟ 11

5

Β' Διστόμου

Λευκό

Σίτες

Τα παράθυρα θα πρέπει να φέρουν σταθερό φεγγίτη στο κάτω μέρος
και το ανοιγόμενο τμήμα να είναι πάνω από το 1,50μ. έως το πρέκι. Οι
μπαλκονόπορτες θα φέρουν ταμπλά έως το 1,50μ. και από εκεί και πάνω τζάμι.
Αναλυτικά στα σχέδιο που φαίνονται στο ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Ι.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και
η τοποθέτηση των νέων με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και θα φέρει
τουλάχιστον 10ετή εγγύηση.
Β. Ανακατασκευή τουαλετών
Θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο χώρο των
τουαλετών και θα κατασκευαστούν νέες σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017 και τα
σχέδια της μελέτης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Όλα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήματά τους θα είναι Ελληνικής
προέλευσης, πρώτης διαλογής και θα παραδοθούν, μετά τις εργασίες
πάκτωσής τους και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε
άριστη κατάσταση και καλή λειτουργία.
Οι λεκάνες θα είναι λευκής πορσελάνης με πλαστικό κάλυμμα,
χαρτοθήκη και καζανάκι. Η απορροφητικότητα στην υαλώδη πορσελάνη για
είδη υγιεινής πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, μικρότερη
από 0.5% και η έπλυση των λεκανών πρέπει να είναι πάνω από 85%.
Οι μπαταρίες θα είναι ανάμεικτες επιχρωμιωμένες.
Τα πλακίδια πορσελάνης θα είναι Α’
μονόχρωμα, επιλογής χρώματος της υπηρεσίας.
Α/Α

ποιότητας,

εφυαλωμένα,

ΕΙΔΗ

ΤΕΜ

1

Λεκάνη παιδική με καζανάκι

6

2

Λεκάνη ενηλίκων με καζανάκι

1

3

Νιπτήρα παιδική με μπαταρία

6

4

Νιπτήρα ενηλίκων με μπαταρία

1

5

Μπαταρία ντους

1

6

Πλακίδια εσωτερικού χώρου Α' ποιότητας 20x20 (τ.μ.)

75τ.μ.

Η προμήθεια θα γίνει μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά εγκατάστασης
και σύνδεσης με την υδραυλική και την αποχετευτική εγκατάστασης.
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Β. Δάπεδο PVC
Στο Β’ παιδικό σταθμό Διστόμου, το δάπεδο είναι μωσαϊκό και πρέπει να
θα πρέπει να είναι επιστρωμένο με υλικό αντιολισθηρό, ζεστό στην αφή και
στην όψη, που να μπορεί εύκολα να καθαρίζεται (αν είναι δυνατό χωρίς
αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικό. Το δάπεδο PVC αποτελεί μια καλή
επιλογή τηρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις. Το εμβαδό του χώρου είναι
Ε=246,00τ.μ.
Το δάπεδο πάχους 4mm θα πληροί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω
προδιαγραφές:
•

Ειδικό βάρος: 2,70 kg/m2 EN ISO 23997

•

Θερμική αντίσταση: 0,03 m2K/W

•

Αντίδραση στη φωτιά: Cfl - s1 EN 13501

•

Χωρίς φορμαλδεΰδη και πενταχλωροφαινόλη

•

Τριβή: 80-110 EN 13036-4

•

Απορρόφηση κραδασμών: 9% EN 14808

•

Κάθετη παραμόρφωση: 0,4mm EN 14809

•

Αναπήδηση: >90 EN 12235

•

Αντανάκλαση φωτός (αντικατοπτρισμός): <30 EN 2813

•

Σταθερότητα διαστάσεων: ±0,2% ΕΝ ISO 23999

•

Αντίσταση σε χημικά: δεν επηρεάζεται ΕΝ ISO 26987

•

Κατηγορία τριβής: Τ ΕΝ 660-1

Η τοποθέτηση θα γίνει με την χρησιμοποίηση ειδικής μαγνητικής κόλλας
uzin398D και θερμοκόλληση των ρολών στην ένωσή τους με ειδικό κορδόνι
αρμών.
Ανάλυση Εργασιών:
•

Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας.

•

Εφαρμογή του δαπέδου σε ρολό πάχους 4mm, με παράλληλη
χρησιμοποίηση μαγνητικής κόλλας.

•

Θερμοκόλληση εκατέρωθεν των ρολών και ένωσή τους με ειδικό
κορδόνι.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με όλα τα μικροϋλικά
και θα φέρει τουλάχιστον επταετή εγγύηση.
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Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των
συνθηκών της προμήθειας και οι διαστάσεις να επαληθευτούν με ακριβείς
μετρήσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Να σημειωθεί ότι εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν κατόπιν της έναρξης του
σχολικού έτους, αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με τους
Διευθυντές των σχολείων, σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρακωλύουν την
λειτουργία των παιδικών σταθμών.

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Χαράλαμπος Λαγογιάννης

Ο αναπληρωτής
προϊστάμενος

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Δ/νσης Τ.Υ.Π. & Π.
Νικόλαος Μούργος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπάρχον wc

Νέο wc
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