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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Η παρούσα τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο της Ανάπλασης του χώρου της  βρύσης 
«ΔΕΣΗ» στην Τ.Κ. Κριατσίου, του Δήμου Δωρίδος, του Νομού Φωκίδας 

 
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τις εργασίες αναπαλαίωσης της υπάρχουσας 

παλιάς βρύσης «ΔΕΣΗ», καθώς και τις διαμορφώσεις ανάπλασης του χώρου στον οποίο 
βρίσκεται η βρύση, δηλαδή την διαμόρφωση του πεζόδρομου που υπάρχει στο Ανατολικό 
τμήμα της βρύσης και του πεζόδρομου (Δυτικά της βρύσης), που οδηγεί από τον κεντρικό 
πολεοδομικό ιστό του οικισμού του Κριατσίου, στο χώρο της βρύσης, καθώς και όλοτον χώρο 
μπροστά από τη βρύση –παλιά χώρος υδροληψίας- σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 
Ο χώρος στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια μελέτης. 

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του έργου, διαχωρίζονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες - ομάδες:  

1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις 
2. Σκυροδέματα 
3. Λιθοδομές – Επιστρώσεις 
4. Λοιπά 

 
 

Α.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
Για την προετοιμασία του προς διαμόρφωση χώρου, θα απαιτηθούν: 

1. Καθαίρεση των υφισταμένων λιθοδομών στο βόρειο μέρος. 
2. Καθαίρεση τμημάτων της υφισταμένης –παράπλευρα της βρύσης- λιθοδομής, όπου 

αυτή εμποδίζει την διαμόρφωση, την κατασκευή των επιπέδων που προβλέπονται 
στη μελέτη. 

3. Καθαίρεση τμημάτων αόπλων σκυροδεμάτων στο υπάρχοντα ανηφορικό διάδρομο.  
4. Αποξήλωση όλων των μεταλλικών κατασκευών (κιγκλιδωμάτων, 

συρματοπλεγμάτων, πασσάλων κλπ) που βρίσκονται εντός των ορίων του χώρου 
διαμόρφωσης.  

5. Καθαίρεση των επιχρισμάτων των λιθοδομών της κυρίως βρύσης, καθώς και των 
λοιπών επιχρισμάτων των λιθοδομών που δεν θα καθαιρεθούν. 

6. Αμμοβολή – καθαρισμός των επιφανειών των υπαρχουσών λιθοδομών, μετά την 
καθαίρεση των επιχρισμάτων. 

7. Αποξήλωση κάθε ξένου και πλεονάζοντος στοιχείου στην περιοχή της 
διαμόρφωσης. 

 
 
Όλες οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν με οποιοδήποτε μέσον (χειρονακτικά ή 
μηχανικά), τόσο των εκσκαφών, όσο και των επιχώσεων, θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή. 
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Η εκτέλεση των εργασιών αυτών, θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου και αναγκαίου, -για την εκτέλεση του έργου- παρέμβαση στο 
φυσικό περιβάλλον. 

 
Συγκεκριμένα έχουμε: 

1. Γενικές εκσκαφές σε κάθε φύσεως έδαφος, με οποιοδήποτε μέσο και οποιοδήποτε 
βάθος που προβλέπονται να κατασκευασθούν. Θα προηγηθεί η εκσκαφή των 
επιφανειακών χαλαρών εδαφών, σε βάθος μέχρι 30 εκ. και θα απομακρυνθούν από 
το εργοτάξιο. 

2. Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιονδήποτε τρόπο 
ή μέσο και σε βάθος, σύμφωνα με τη μελέτη για τη θεμελίωση -των προβλεπόμενων 
από τα σχέδια της μελέτης- τοιχίων εκ σκυροδέματος. 

3. Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιονδήποτε τρόπο 
ή μέσο και σε βάθος, σύμφωνα με τη μελέτη για τη θεμελίωση των λιθοδομών. 

4. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές καταλλήλων προϊόντων  εκσκαφών και 
καθαιρέσεων, τα οποία απαιτούνται για τη μόρφωση επιχωμάτων, από οπουδήποτε 
και οποιοδήποτε μέσο, από τις θέσεις εξαγωγής τους, σε θέσεις μέσα στο χώρο του 
έργου, είτε: (α) θα διαστρωθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων του υπάρχοντος 
χώρου, (β) θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (μετά την κατασκευή 
των θεμελίων) θα χρησιμοποιηθούν, με την ίδια διαδικασία, στις θέσεις επιχώσεων.  

5. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές πλεοναζόντων προϊόντων  εκσκαφών και 
καθαιρέσεων, από  τις οποιοδήποτε θέσεις εξαγωγής τους, με οποιοδήποτε μέσο 
και σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις εκτός του χώρου του εργοταξίου, όπου 
επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές η απόρριψή τους, όπου και θα διαστρωθούν.  

6. Επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα δοθεί στη συμπύκνωση της επιφάνειας που θα προκύψει, ώστε να αποτελέσει 
κατάλληλη επιφάνεια έδρασης των προβλεπομένων υπερκείμενων κατασκευών, 
κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ. Η συμπύκνωση θα γίνει με οποιοδήποτε 
μέσο (δονητικές πλάκες κλπ) των ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγιών 
προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων του χώρου του έργου, με την βέλτιστη υγρασία σε 
ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας, η οποία 
λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής 
εργασίας – πυκνότητας, AASHO: T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) , Ε.ι.Σ. , 
αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί τοις % ποσοστό 
χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾ (19,1 mm) με βάσει τον 
τύπο της παρ. 2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής ΧΙ του ΥΔΕ. 

7. Επιχώσεις των τάφρων και θεμελίων, μετά την κατασκευή των οικοδομικών 
στοιχείων (θεμέλια τοιχείων, θεμέλια τοίχων λιθοδομών κλπ) που κατασκευάζονται 
μέσα στα ορύγματα, οι οποίες περιλαμβάνουν την εναπόθεση, τη διάστρωση κατά 
στρώσεις των 30 εκ., το κατάβρεγμα και τη συμπύκνωση, με οποιοδήποτε μέσο και 
με κατάλληλα και υγιή προϊόντα. Η συμπύκνωση των επιχώσεων θα γίνει με 
οποιοδήποτε μέσο (δονητικές πλάκες κλπ) των ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και 
υγιών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων του χώρου του έργου, με την βέλτιστη 
υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας, η 
οποία λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της 
σχετικής εργασίας – πυκνότητας, AASHO: T180/D (τροποποιημένη μέθοδο 
AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί τοις % 
ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾ (19,1 mm) με 
βάσει τον τύπο της παρ. 2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής ΧΙ του Υ.Δ.Ε 
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8. Επιχώσεις – κατασκευή στρώσης από θραυστό υλικό 3Α για τη διαμόρφωση των 
επιπέδων των βάσεων έδρασης των σκυροδεμάτων και δαπέδων. Η συμπύκνωση 
θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο (δονητικές πλάκες κλπ) των ήδη διαστρωμένων 
καταλλήλων και υγιών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων του χώρου του έργου, με 
την βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής 
πυκνότητας, η οποία λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο 
προσδιορισμού της σχετικής εργασίας – πυκνότητας, AASHO: T180/D 
(τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα 
διορθωθεί για το επί τοις % ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από 
κόσκινο ¾ (19,1 mm) με βάσει τον τύπο της παρ. 2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΧΙ του Υ.Δ.Ε. (το πάχος της στρώσης αυτής καθορίζεται στα σχέδια 
της μελέτης). 

9. Διαμόρφωση, με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις, της επιφανείας των σκαφών του 
χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί, για την απόκτηση του επιθυμητού 
γεωμετρικού σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων και συμπύκνωση με 
οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον 
ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας, η οποία λαμβάνεται εργαστηριακά με 
την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής εργασίας – πυκνότητας, AASHO: 
T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα 
διορθωθεί για το επί τοις % ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από 
κόσκινο ¾ (19,1 mm) με βάσει τον τύπο της παρ. 2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΧΙ του Υ.Δ.Ε. 

10. Προμήθεια και φορτοεκφορτώσεις από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εντός του 
οικοπέδου και σε οποιαδήποτε απόσταση από αυτό και με οποιοδήποτε μέσο, 
δανείων χωμάτων, καταλλήλων -κατά την κρίση της Υπηρεσίας- για επιχώσεις, σε 
θέσεις επιχωμάτων χώρου του έργου, όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις 
επιχώσεων, όπου θα εναποτεθούν καταλλήλως. 

 

Από την περιοχή της διαμόρφωσης θα απομακρυνθούν όλα τα περιττά και άχρηστα προϊόντα 
που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και τις χωμτουργικές εργασίες, καθώς 
και κάθε ξένο ή πλεονάζον στοιχείο και θα μεταφερθούν στις θέσεις απόρριψης που θα 
καθορισθούν από την επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία και θα εγκριθούν από τις αρμόδιες 
αρχές. 
 
 
Α.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 

1. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και Β500 s.                                                                                                 
Η κατασκευή των τειχίων και των βάσεών τους (θεμέλια) θα γίνει από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25 και Β500 s στο χώρο του έργου, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια 
μελέτης. Επίσης, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 θα κατασκευασθεί και η πλάκα 
επικάλυψης της υπάρχουσας δεξαμενής. 

2. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και Β500 c Τ131.                                                                                       
Προβλέπεται οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 σύμφωνα με τη Μελέτη για την κατασκευή των 
βάσεών των επιστρώσεων. Επί της βάσεως από θραυστό υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης, κατασκευάζεται βάση από οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20, πάχους  12 εκ., καθώς επίσης και τυχόν συμπληρωματική στρώση 
μεταβλητού πάχους, για την εξομάλυνση των κλίσεων και τη διαμόρφωση της τελικής 
επιθυμητής στάθμης.  

3. Ξυλότυποι                                                                                                                                    
Προβλέπονται: 
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- Για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων σκυροδεμάτων στη μορφή και στις 
διαστάσεις που καθορίζονται από τη Μελέτη. 

- Θα κατασκευάζονται έτσι ώστε, να φέρουν ασφαλώς το βέρος του σκυροδέματος, μετά του 
όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων 
κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 

- Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια, μεγαλύτερη από ένα τοις 
χιλίοις (1

/000). Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλότυπου ή και 
κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ’ όσον η κακοτεχνία έγινε 
αντιληπτή μετά τη διάστρωση 

- Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων με μη φέροντα τοιχώματα, θα 
τοποθετηθεί πλαστικό υλικό για να αποφεύγεται η συνεργασία τους για λόγους 
αντισεισμικής συμπεριφοράς. 

- Στην κατασκευή θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που 
απορρέουν από τις ανάγκες άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

4. Σιδηροί οπλισμοί                                                                                                                                    
Προβλέπονται: 

- Σιδηροπλισμοί Β500c (με δομικό πλέγμα Τ131), σύμφωνα με τη μελέτη και στην 
κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων C16/20. 

- Σιδηροπλισμοί Β500s στην κατασκευή των οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας 
C20/25 

- Όλοι οι σιδηροί οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους 3,5 εκ. τουλάχιστον. 
 

 

Γ. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 

1. Λιθοδομές 

Λιθοδομές θα κατασκευαστούν στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης.            
Αυτές χωρίζονται σε δύο ειδών, τις λιθοδομές μιας ορατής όψης και τις λιθοδομές δύο ορατών 
όψεων. Οι λίθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τοπικής προέλευσης και για λόγους 
αισθητικής θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόχρωσή τους και την υφή τους. 
Πριν την προσκόμιση των λίθων στο εργοτάξιο, θα προσκομίζονται οπωσδήποτε δείγματα σε 
ικανοποιητικό μέγεθος και αν είναι πρακτικό σε φυσικό μέγεθος. Τα δείγματα θα είναι 
αντιπροσωπευτικά του χρώματος, του σχήματος, του βαθμού και του είδους επεξεργασίας των 
επιφανειών τους και των τυχόν απαιτούμενων υποδοχών για συνδέσμους. 
Οι λίθοι θα προσκομίζονται χύμα και κατά την παραλαβή τους θα γίνεται έλεγχος ότι: δεν έχουν 
προσμίξεις που να επηρεάζουν τις αντοχές τους, δεν έχουν ρηγματώσεις από την εξόρυξη, τον 
τεμαχισμό, τις μεταφορές και τον παγετό, τα μεγέθη, η απόχρωση και τα σχήματα δεν 
αποκλίνουν από το δείγμα, είναι επιδεικτικά σποραδικής επεξεργασίας. 

 

2. Επιστρώσεις 

    Επειδή υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό της επίστρωσης των 
δαπέδων του χώρου του έργου, λόγω παραδοσιακού χαρακτήρα, θα χρησιμοποιηθούν φυσικές 
πλάκες – χοντρόπλακες ακανόνιστου σχήματος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
    Όλες οι επιφάνειες των δαπέδων, καθώς και οι στέψεις των λιθοδομών και των χτιστών 
καθιστικών, θα επιστρωθούν με χοντρόπλακες πέτρας τοπικού τύπου, όμοιες με αυτές της 
πλατείας του χωριού, ακανόνιστου σχήματος και πάχους 4-5 εκ. 
    Η τοποθέτησή τους θα γίνεται με αρμούς, πάνω σε υπόστρωμα σκυροδέματος C16/20,  
πάχους 12 εκ., οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500c –Τ131 και με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
350 Kgr τσιμέντου και 0,04 m3

 ασβέστη, πάχους 2,5 εκ. περίπου. 
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    Οι αρμοί θα γεμίζονται με τσιμεντοκονία των 600 Kgr τσιμέντου. Πριν τη διάστρωση των 
πλακών, η επιφάνεια του σκυροδέματος θα καθαρίζεται και θα διαβρέχεται με άφθονο νερό. 
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των κλίσεων για την απρόσκοπη 
απορροή των βρόχινων υδάτων. 
    Πριν από τις εργασίες επίστρωσης, θα έχουν προηγηθεί, κατασκευαστεί και περαιωθεί, όλες 
οι εργασίες διελεύσεων των σωλήνων P.V.C. Φ63, καθώς και όποια άλλη εργασία τεχνικά 
προηγείται. 
    Μετά το πέρας των εργασιών των επιστρώσεων και μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονια-
μάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από τα υπολείμματα των υλικών με τη 
βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 
 
 

3. Πέτρινα ολόσωμα σκαλιά 

    Όπου στα σχέδια της μελέτης προβλέπονται σκάλες, αυτές θα κατασκευασθούν ολόσωμα 
από πέτρα ίδιου τύπου με την πέτρα των επιστρώσεων. 
 
 
 4. Αρμολόγημα 

     Το αρμολόγημα θα γίνεται σε διακριτά τμήματα τοίχων λιθοδομών μονοκόματα, για να μην 
εμφανισθούν διαφορές οφειλόμενες είτε στη σύνθεση του κονιάματος, είτε στον τρόπο 
κατασκευής τους. Ο καθαρισμός του αρμού από το κονίαμα δόμησης σε βάθος όσο το πλάτος 
του και όχι περισσότερο από 15χιλ., θα εκτελείται όσο το κονίαμα είναι ακόμα νωπό.  
Ο καθαρισμός θα γίνεται προσεκτικά με κατάλληλο εργαλείο για να μην προξενηθούν βλάβες 
στις ακμές των λιθοσωμάτων που θα αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα της λιθοδομής και για να 
μην λειαίνεται το κονίαμα δόμησης.  
Στη συνέχεια, ο τοίχος καθαρίζεται προσεκτικά με βούρτσα, πλένεται και οι αρμοί γεμίζονται με 
πίεση με κονίαμα που η σύνθεσή του είναι παρόμοια με εκείνη του κονιάματος που 
χρησιμοποιήθηκε στο χτίσιμο. (Ισχυρότερα κονιάματα ενέχουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού 
υγρασίας, αποκόλλησης και ρηγμάτωσης από συρρίκνωση κατά την πήξη, καθώς επίσης και 
αποφλοίωσης των λίθων από διαστολές λόγω πρόσληψης υγρασίας ή συρρίκνωσης του 
κονιάματος δόμησης από φορτία).  
Κατά το αρμολόγημα, η περιοχή του τοίχου αρμολογείται και διατηρείται νωπή. Το γέμισμα 
γίνεται με προσοχή, ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά και ο αρμός να είναι συνεπίπεδος σε 
ελαφρά καμπυλωτή εσοχή από το πρόσωπο των λίθων. 
Μόλις το κονίαμα αρχίζει να πήζει, τρίβεται με κατάλληλο εργαλείο και ελαφρά πίεση τόσο, 
ώστε να εξομαλυνθεί  χωρίς να έρθει στην επιφάνεια η συνδετική ύλη. Μετά το τρίψιμο ο τοίχος 
καθαρίζεται προσεκτικά (χωρίς να χαλάσουν οι αρμοί) με βούρτσα. 
Μετά το πέρας της εργασίας, το κονίαμα προστατεύεται για να πήξει ομαλά και να μην υποστεί 
μηχανικές κακώσεις. Όταν η θερμοκρασία είναι –ή αναμένεται να είναι- ίση ή χαμηλότερη των 
4ο C, ή ίση ή ψηλότερη των 38ο C, οι εργασίες θα διακόπτονται. 
Οι τοίχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο 
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήματα) μέχρι να πήξει το κονίαμα δόμησής τους και τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα. 
Οι τοίχοι θα διατηρούνται νωποί κατά τη διάρκεια κατασκευής και τουλάχιστον 48 ώρες μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Εργασίες στο σώμα των νέων τοίχων που μπορούν να διαταράξουν την 
αντοχή των κονιαμάτων, θα επιχειρούνται τουλάχιστον 8 μέρες μετά το κτίσιμό τους. 
Οι όψεις των λιθοδομών θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο (π.χ. τυχαία 
χτυπήματα, λερώματα, κ.λ.π.) καλυπτόμενες με κατάλληλα πετάσματα (υφασμάτινα, χάρτινα, 
κ.λ.π.) μέχρι το πέρας του έργου. 
 
 
  
Δ. ΛΟΙΠΑ 

 

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 
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- Η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καλαθιών αχρήστων, επιλογής του κυρίου και του 
έργου, μετά από προσκόμιση δειγμάτων. Αυτά θα είναι παραδοσιακού τύπου και θα 
φέρουν εσωτερικά ανοξείδωτους κάδους. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων δοκών ελάτης πελεκητής, κυκλικής διατομής και 
διαμέτρου 18 εκ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου καθιστικού από τράβα καστανιάς, διαστάσεων 
σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό θα αποτελείται από τραπέζι και δύο παγκάκια με πλάτη και 
μπράτσα, σύμφωνα με τη μελέτη. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων P.V.C. Φ63 για τη μελλοντική διέλευση 
καλωδιώσεων φωτισμού του χώρου του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας και του κυρίου του έργου. 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων P.V.C. Φ80 που θα τοποθετηθούν σε κάνναβο 
1,50μ. x 1,50μ. στις λιθοδομές για αποστράγγιση των υδάτων.  

- Θα τοποθετηθούν δύο καπάκια φρεατίων διαστάσεων 70 x 70 εκ. (φρεάτια επίσκεψης της 
υπάρχουσας δεξαμενής νερού), όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, τα οποία θα 
μπορούν να δεχθούν κάλυψη – επίστρωση με τις ίδιες χονδρόπλακες που θα επιστρωθούν 
τα δάπεδα του χώρου της βρύσης. Αυτά είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

 

Επίσης περιλαμβάνονται οι βερνικοχρωματισμοί, η αντιπυρική και μυκητοκτόνος προστασία 
όλων των ξύλινων επιφανειών και στοιχείων που θα προσκομισθούν, τοποθετηθούν και 
ενσωματωθούν στο έργο. 
 

 

Λιδωρίκι  28/09/2018 
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