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ΕΡΓΟ:”Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων”
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη του έργου
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων» που
συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά προβλήματα του
κτιρίου και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο
κτίριο της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων επί των οδών Κύπρου
-Θεσσαλονίκης και Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• Αποκατάσταση των προβλημάτων του ξύλινου πετσώματος της
οροφής στην αίθουσα μουσικών οργάνων, με κατασκευή νέας
ψευδοροφής από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, διαστάσεων
60Χ60εκατ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 “Ψευδοροφές
και γυψοσανίδες”.
• Κατασκευή ενός νέου WC από γυψοσανίδες άνθυγρες, πλήρως
εξοπλισμένο με είδη υγιεινής, σύμφωνα με την μελέτη.
• Ανακαίνιση
του
παλαιού
W.C.,
αντικατάσταση
των
συνδέσεων(ύδρευσης και αποχέτευσης), και εξοπλισμός με νέα
είδη υγιεινής, σύμφωνα με την μελέτη.
• Διάνοιξη ενός παραθύρου διαστάσεων 70Χ70εκατ. στην θέση
της νέας τουαλέτας, στο ύψος του παραθύρου της παλαιάς,
σύμφωνα με την μελέτη.
• Θα κατασκευαστεί μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς
δόμησης συνολικού πάχους 10εκατ, σε μεταλλικό σκελετό με
αμφίπλευρη επίστρωση από γυψοσανίδα τύπου Knauf-GKB
πάχους 12,5xιλ., δημιουργώντας:
α. Διαχωριστικό στην αποθήκη και
β. Κλείσιμο μιας εσωτερικής τοιχοποιίας, όπως φαίνεται
στο σχέδιο.
• Αντικατάσταση του πλαστικού πατώματος στις αίθουσες, δυτικά
του κτιρίου μέχρι και την αίθουσα των μουσικών οργάνων, με
πλαστικό δάπεδο σύμφωνα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-0307-06-02.
• Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου ο χώρος της κουζίνας, των
δύο τουαλετών και της αποθήκης θα επιστρωθεί με κεραμικά

•
•
•
•

πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, ένχρωμα, “GROOP 4”,
διαστάσεων 20cmX20cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ
03-07-02-00
“Επενδύσεις
με
κεραμικά
πλακίδια,εσωτερικές και εξωτερικές”.
Οι τοίχοι των δύο τουαλετών θα επενδυθούν με πλακίδια
πορσελάνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-0200 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια”
Κατασκευή μίας ξύλινης πόρτας σύμφωνα με την μελέτη στο
νέο τοίχο από ξηρά δόμηση της αποθήκης
Τοποθέτηση υαλοστασίων αλουμινένιων στα δύο W.C. και στο
παράθυρο της αποθήκης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00.
Χρωματισμοί στις επιφάνειες ξηράς δόνησης.

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8904,60€,
ενώ μετά τα απρόβλεπτα και το ΦΠΑ, το γενικό σύνολο ανέρχεται στο
ποσό των 12596,00 € και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
εξόδων του έτους 2013 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.15-6261.005
(μετά
την
υπ.αρ.
891/13
αποφ.
ΔΣ
αναμόρφωση
του
προϋπολογισμού 2013).
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