
 1/1 

     

ΘΕΜΑ : Αντικατάςταςθ Υαλοςταςίων και λοιπϊν εργαςιϊν ςτο αίκριο του 

Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ». 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρακάτω τεχνικι περιγραφι αφορά ςτθν πλιρθ αντικατάςταςθ υαλοςταςίων και ςτισ λοιπζσ 

εργαςίεσ ςτο αίκριο του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ του Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ».  

Τα ανωτζρω υαλοςτάςια λόγω τθσ πολυκαιρίασ ζχουν φκαρεί με αποτζλεςμα τθν διάλυςθ 

αρκετϊν από αυτά, τθν μετακίνθςι τουσ και τθν ειςροι ομβρίων. Το προκείμενο αίκριο ζχει 

κάτοψθ 7,30m * 5,20m περίπου και είναι κεκλιμζνο με πλαϊνά αετϊματα ςτθν μικρι πλευρά, 

φψουσ περίπου 0,70m. Οι διαςτάςεισ των κεκλιμζνων υαλοςταςίων τθσ κάτοψθσ είναι:  2,70m * 

0.75m (4 τεμάχια), 2,70m * 0.55m (24 τεμάχια). Τα δφο αετϊματα φζρουν τζςςερισ (4) 

τριγωνικοφσ υαλοπίνακεσ και τζςςερισ (4) τραπζηιουσ υαλοπίνακεσ. Οι υαλοπίνακεσ εδράηονται 

ςε μεταλλικό ςκελετό, ο οποίοσ με τθν ευκαιρία τθσ αντικατάςταςθσ τουσ, πρζπει να 

ςυντθρθκεί από τον ανάδοχο. 

Η ςυντιρθςθ του ςκελετοφ να γίνει μετά τθν αφαίρεςθ των παλαιϊν υαλοπινάκων και των 

παλαιϊν ελαςτικϊν ςτιριξθσ. Να διεξαχκεί ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ και τρίψιμο του 

μεταλλικοφ ςκελετοφ, αςτάρωμα, μία ςτρϊςθ αντιςκωριακισ βαφισ και δφο τουλάχιςτον χζρια 

εποξειδικισ βαφισ μεταλλικϊν επιφανειϊν όμοιασ απόχρωςθσ με τθν υπάρχουςα. Τθσ βαφισ 

του ςκελετοφ, να προθγθκεί θ αποκατάςταςθ των μεταλλικϊν ‘τακουνιϊν stop’ κφλιςθσ των 

υαλοςταςίων που ζχουν ςπάςει. Κατόπιν να τοποκετθκοφν οι νζοι Υαλοπίνακεσ τρίπλεξ 

αςφαλείασ πολλαπλϊν ςτρϊςεων (laminated - 5mm+5mm), οι οποίοι δεν αποκολλοφνται ςε 

περίπτωςθ κραφςθσ αλλά διακζτουν εςωτερικι ςτρϊςθ αςφαλείασ κακϊσ και εξωτερικι 

αντθλιακι μεμβράνθ. 

Η διπλοφ καιροφ αντθλιακι μεμβράνθ να είναι από διάφανο υλικό νανοτεχνολογίασ που δεν 

περιζχει μζταλλα, δεν παρεμβάλλεται ςτα ςιματα των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, δεν 

διαβρϊνεται και δεν αλλοιϊνει τθν αιςκθτικι των υαλοπινάκων. Η αντθλιακι μεμβράνθ, 

ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, όταν εφαρμόηεται ςε κακαρό γυαλί 6 χιλιοςτϊν (1/4’’) να 

ελζγχει το φάςμα τθσ ειςερχόμενθσ θλιακισ ακτινοβολίασ κατά 30% ςτο ορατό (να περνά 

τουλάχιςτον το 70% τθσ ορατισ ακτινοβολίασ), κατά 99,9% ςτο υπεριϊδεσ και κατά 97% ςτο 

υπζρυκρο (μετρθμζνο ςτο εφροσ 900-1000 nm), με ςυνολικι μείωςθ τθσ ειςερχόμενθσ θλιακισ 

ενζργειασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% και μείωςθ τθσ ειςερχόμενθσ κερμότθτασ κατά 
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τουλάχιςτον 35%. Όταν εφαρμόηεται ςε διπλό, αντίςτοιχο, γυαλί να μειϊνεται θ ειςερχόμενθ 

θλιακι ενζργεια κατά τουλάχιςτον 60% και θ κερμότθτα κατά 45% με ταυτόχρονο ζλεγχο τθσ 

ορατισ ακτινοβολίασ κατά 40% (να περνά τουλάχιςτον το 60% τθσ ορατισ ακτινοβολίασ). Η 

υπεριϊδθσ ακτινοβολία να μειϊνεται τουλάχιςτον κατά 99,9% και θ υπζρυκρθ κατά 97%. Ο 

ςυντελεςτισ φωτεινισ αποτελεςματικότθτασ (ο λόγοσ του ποςοςτοφ του ειςερχόμενου ορατοφ 

φωτόσ προσ το ςυντελεςτι του θλιακοφ κερμικοφ κζρδουσ) να είναι 1,5 για το μονό (όπωσ 

αναφζρεται παραπάνω) υαλοπίνακα και 1,6 για το διπλό. Οι παραπάνω αρικμοί να 

επιτυγχάνονται όπωσ περιγράφονται κατά τα πρότυπα του NFRC 100/200/304 και μετρϊνται 

κατά το ASTME E-308 χρθςιμοποιϊντασ πρότυπθ πθγι CIE “C” για μζςο θλιακό φωσ.   

Η τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων να γίνει με χριςθ ελαςτικϊν όπωσ απαιτείται για τθν καλι, 

αςφαλι και ςτακερι προςαρμογι τουσ. Να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι και επιμζλεια ςτθν 

επίτευξθ τθσ άριςτθσ ςτεγάνωςθσ. 

 

Εικόνα 1 Αίθριο Κέντρου Ψυχικής Υγείας. 
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Εικόνα 2 Αίθριο ΚΨΥ, άποψη αετϊματος. 

 

 

 

Εικόνα 3 Αίθριο ΚΨΥ, εξωτερική πλευρά. 
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Εικόνα 4 Αίθριο ΚΨΥ, λεπτομέρεια εξωτερικής πλευράς αετϊματος. 

 

Το αίκριο βρίςκεται ςτθν Πάτρα ςτθν περιοχι μαρίνασ (Επιδαφρου 8) ςε ταράτςα διωρόφου 

κτθρίου άνω των επτά μζτρων. Τα αετϊματα κοιτοφν Ανατολι και Δφςθ. Το κτιριο βρίςκεται ςε 

απόςταςθ 220 μζτρων από τθ κάλαςςα.  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η δαπάνθ περιλαμβάνει τθν εργαςία, όλα τα υλικά και τα μικροχλικά που απαιτοφνται 

για τθν παράδοςθ του χϊρου ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

2. Η εγκατάςταςθ των μεμβρανϊν να γίνει από πιςτοποιθμζνο εγκαταςτάτθ που κα 

εφαρμόςει τθν ελλθνικι νομοκεςία, τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 356, 357, 410, 572, ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 12543,  ΕΛΟΤ ΕΝ 14449, 15434, κα κάνει διαβάκμιςθ ςφμφωνα με το ΕΝ 12600:2002 

τουλάχιςτον 1B1 ι 1C1 και γενικά κα εφαρμόςει όλα τα πρότυπα που ςχετίηονται με τθν 

παραπάνω εγκατάςταςθ. 

3. Πριν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να 

επιςκεφτοφν, παρουςία του προςωπικοφ του Τεχνικοφ Τμιματοσ, τουσ χϊρουσ και τισ 

εγκαταςτάςεισ που κα υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ και να λάβουν γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

που επικρατοφν και των υπαρχόντων υλικϊν κακϊσ και να κάνουν τισ απαραίτθτεσ 
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μετριςεισ διαςτάςεων και άλλων χαρακτθριςτικϊν. Οι αναφερόμενεσ διαςτάςεισ είναι 

προςεγγιςτικζσ. Να γίνουν μετριςεισ ςτουσ χϊρουσ από τον ανάδοχο για τθν ακρίβεια 

των διαςτάςεων και τθν καλι προςαρμογι των υλικϊν.  Ο ανάδοχοσ να κατακζςει τθν 

αντίςτοιχθ βεβαίωςθ τζλεςθσ μετριςεων από τον αρμόδιο φορζα (Τεχνικι Υπθρεςία 

Γ.Ν. Πατρϊν.)  Ο ανάδοχοσ ζχει ευκφνθ εφόςον απαιτείται να εκδϊςει τισ απαραίτθτεσ 

άδειασ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. (π.χ. χριςθ μεταλλικϊν ικριωμάτων κλπ) 

4. Να δοκεί εγγφθςθ υαλοςταςίων, μεμβρανϊν και καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τουλάχιςτον 

για επτά (7) ζτθ και τα υλικά να διακζτουν πιςτοποίθςθ CE και ζγγραφο διλωςθσ 

επιδόςεων. 

5. Η ζναρξθ των εργαςιϊν να πραγματοποιθκεί εντόσ δζκα (15) θμερϊν, μετά τθν ανάκεςθ 

του ζργου. 

6. Οι εργαςίεσ να ολοκλθρωκοφν εντόσ δζκα (10) θμερϊν και ςε ςυνεννόθςθ με το ίδρυμα.  

7. Ο ανάδοχοσ να κεωριςει ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ λειτουργία. Να 

υπάρξει πλιρθσ απομόνωςθ των χϊρων εργαςίασ και να λθφκοφν μζτρα για τθ μθ 

εκπομπι κορφβου, ςκόνθσ, οςμϊν, κλπ. Να γίνει άμεςθ απομάκρυνςθ μπαηϊν και 

αχριςτων από τουσ χϊρουσ ςτουσ κατάλλθλουσ κάδουσ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 

8. Να γίνει άρτια τοποκζτθςθ με το κατάλλθλο και προςεκτικό φινίριςμα ςε όλεσ τισ 

επιφάνειεσ, ακμζσ και γωνίεσ. 

9. Να δοκεί προςοχι ςτισ θλεκτρολογικζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ των χϊρων για να μθν 

προκλθκοφν βλάβεσ. Να γίνουν επεμβάςεισ μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ϊςτε να μθν 

δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθ λειτουργία των χϊρων. 

10.  Να λθφκοφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ, ωςότου να ολοκλθρωκοφν οι 

εργαςίεσ, για τθν προςταςία, εργαηομζνων, διερχομζνων, ςυνεργείου και του χϊρου. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (20.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 


