ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ος
(2 ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

ΣΑΕΠ 541 / 2016ΕΠ54100000
60.000,00 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96,αρθρ.3 – παρ.3,7,8,9,10,11)
ΓΕΝΙΚΑ:
Έργο :
.
Διεύθυνση:
Ιδιοκτήτης:
Υπόχρεος Φ.Α.Υ.:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (2
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

ος

ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο κτίριο του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Καστοριάς.
Η εκτέλεση του παραπάνω έργου κρίνεται αναγκαία ,γιατί θα αντιμετωπισθούν σοβαρά
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Διοικητηρίου
λόγω των αυξημένων αναγκών σε φορτία αλλά και των πολλαπλών επεμβάσεων που έχουν γίνει κατά
καιρούς στις εγκαταστάσεις του κτιρίου .
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρη αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των
ου
υπαρχόντων ισχυρών ρευμάτων του 2 οποφου, του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
Το νέο δίκτυο θα είναι εξ ολοκλήρου εξωτερικό και θα κατασκευασθεί σε μεταλλικές σχάρες ,
πλαστικά κανάλια με καλώδια τύπου ΝΥΜ και ΝΥΥ .
Οι υποπίνακες θα αντικατασταθούν και θα τροφοδοτηθούν με νέα αυξημένη παροχή ενέργειας,
από τον Γενικό πίνακα του Ισογείου .
ΣΧΕΔΙΑ:
Για το έργο αυτό έχει γίνει η οριστική μελέτη που περιλαμβάνει : Προμέτρηση, Προϋπολογισμό,
Τιμολόγιο Μελέτης , Τεχνική Έκθεση και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ζώνες κινδύνου του έργου είναι το τμήμα επέμβασης του δρόμου.
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο μηχανικός εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στην θέση που
θα γίνονται εργασίες ή σε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς να παρεμποδίζονται οι κυκλοφοριακές
συνθήκες της περιοχής.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρο αποκομιδής
εκσκαφών ή όπου υποδείξει η υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεσή τους.
Τα υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού, θα μεταφέρονται στους δημόσιους κάδους
απορριμμάτων της περιοχής.
Θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής από το προσωπικό του εργοταξίου σε κατάλληλους
προκαθορισμένους χώρους, ενώ το προσωπικό θα αλλάζει σε βοηθητικούς χώρους.
Θα υπάρχει μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα όλες οι μικροφθορές κατά την
διάρκεια της κατασκευής.

Καστοριά 08-03-2021
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Αρετή Γραμμένου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ARETI GRAMMENOU

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καστοριά 08-03-2021
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Χαράλαμπος Δόλλας
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καστοριά 08-03-2021
Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε.

Στέλιος Κοτσάκος
Πολιτικός Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ARETI GRAMMENOU
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