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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 

Σο Εκκλθςιαςτικό υμβοφλιο του Ιεροφ Ναοφ τθσ Αγίασ οφίασ Ν. Ψυχικοφ 

προκθρφςςει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμόγια τθν εκτζλεςθ τθσ Εϋ φάςθσ του 

ζργου αποπεράτωςθσ τθσ τζγθσ Γερόντωντου Ενοριακοφ  Φιλόπτωχου Σαμείου 

του Ι.Ν. τθσ Αγίασ οφίασ Ν. Ψυχικοφ. 

Σο ζργο αφορά τθν «5θ ΦΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ Αποπεράτωςθσ τζγθσ Γερόντων του 

Φιλόπτωχου Σαμείου του Ιεροφ Ναοφ Αγίασ οφίασ Ν. Ψυχικοφ» που 

περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ: 

1. Προεργασίες 

Προ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει περίφραξθ του χϊρου εντόσ 

του οποίου κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ. Η περίφραξθ κα γίνει με πτυχωτι 

λαμαρίνα θ οποία κα βιδωκεί ςε κοιλοδοκοφσ οι οποίοι κα ζχουν πακτωκεί με 

ςκυρόδεμα μζςα ςτο ζδαφοσ.  τθν περίφραξθ κα καταςκευαςκεί είςοδοσ 

επαρκοφσ ανοίγματοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ καταςκευισ.  Εντόσ 

του χϊρου περίφραξθσ του εργοταξίου κα υπάρχει οικίςκοσ για τα  γραφεία τθσ 

επίβλεψθσ και του αναδόχου, αποκθκευτικόσ χϊροσ , φαρμακείο, και ςε ςθμείο 

κα που κα υποδειχτεί από τθν επίβλεψθ  κα τοποκετθκεί και  μία τουλάχιςτον 

χθμικι τουαλζτα.  

2. Κουφώματα 

Όλα τα εξωτερικά κουφϊματα κα είναι αλουμινίου λευκισ απόχρωςθσ (εκτόσ 

κεντρικισ ειςόδου). Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί κερμομονωτικοί. Η κεντρικι 

κφρα ειςόδου κα είναι μεταλλικι και ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

3. Καλύψεις 

Οι ποδιζσ των παρακφρων και τα κατϊφλια κα επιςτρωκοφν με λευκό μάρμαρο 

πάχουσ 3 cm. 

το δϊμα κα γίνει διάςτρωςθ με περλομπετόν για τθν διαμόρφωςθ ρφςεων. 

4. Μεταλικά 



Θα τοποκετθκοφν ςε όλουσ τουσ εξϊςτεσ μεταλλικά κιγκλιδϊματα απλοφ 

ςχεδίου ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

5. Μονώσεις  

το δϊμα του κτιρίου κα εφαρμοςτοφν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ. 

1. Επίςτρωςθ με αςφαλτόπανο. 

2. Σοποκζτθςθ πλακϊν διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ πάχουσ 5εκ. 

3. Η τοποκζτθςθ των κερμομονωτικϊν πλακϊν κα γίνει κατά τζτοιο τρόπο 

ϊςτε ο κερμομονωτικόσ μανδφασ να είναι ςυνεχισ και να περιβάλλει  όλεσ 

τισ επιφάνειεσ του κάκε κτιρίου που ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 

κα κερμομονωκοφν, κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ 

των εργοςταςίων παραςκευισ των υλικϊν αυτϊν. 

Οι κερμομονωτικζσ πλάκεσ δεν κα ζχουν τραυματιςμοφσ ςτισ επιφάνειεσ 

και τισ ακμζσ τουσ. Σα ςόκορά τουσ όταν ζχουν πατοφρα κα είναι κομμζνα 

κάκετα και κα εφαρμόηουν μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε οι μεταξφ των πλακϊν 

αρμοί να μθν είναι μεγαλφτεροι από 3 mm. Οι αρμοί κερμομονωτικϊν 

πλακϊν κα εμπλζκονται είτε κατά το μικοσ είτε κατά το πλάτοσ, ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ. 

Σα διάφορα ςτοιχεία του ζργου, όπου απαιτείται, κερμομονϊνονται με 

κατάλλθλα για κάκε περίπτωςθ κερμομονωτικά υλικά που είναι ενδεικτικά 

πλάκεσ από διογκωμζνθ πολυςτερίνθ με δομι κλειςτϊν κυψελίδων, 

απαλλαγμζνθ από υδροχλωροφκοράνκρακεσ.  

Για τθν υγρομόνωςθ ςτοιχείων προβλζπεται επίςτρωςθ με ελαςτομερι 

αςφαλτικι μεμβράνθ τφπου ΕΧΑΝΣΙΕΝ ςυνολικοφ βάρουσ 4 kg/m2 

To θηίξην επξίζθεηαη εηο ηελ νδό Εθηαιηώηε 14ηνπ Ν. Ψπρηθνύ. Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη εηο ην πνζόλ ηωλ 96.774,19 Επξώ ρωξίο 

Φ.Π.Α. θαη ζε 120.000,00 Επξώ κε Φ.Π.Α.  

Τν ηίκεκα ζα θαηαβιεζεί εηο ηνλ Αλάδνρν εθ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

ηεο Μαξίαο (Μαξηγνύιαο) Σνύξινπ-Παπαδάθε ηκεκαηηθά κε ηελ πξόνδν ηωλ 

εξγαζηώλ. 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα ηεο εκεδαπήο. 



Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ γξαπηέο πξνζθνξέο λνκίκωο 

ππνγεγξακκέλεο κε βεβαηωκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ζθξαγηζκέλεο κε 

πιήξε ζηνηρεία ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ, όπωο νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα. Τειέθωλν, 

δηεύζπλζε επηθνηλωλίαο,αξηζκό ηαπηόηεηαο θαη Α.Φ.Μ.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη εηο ην εθθιεζηαζηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ι.Ν. Αγία 

Σνθίαο Ν. Ψπρηθνύ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο 

αλαθνίλωζεο. 

Ο Δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί εηο ηα γξαθεία ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηελ 10
ην

Μαϊου  

2019. 

Ο ρξόλνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκέξεο από ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεωο ηνπ έξγνπ.      

Ωο εγγύεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό νξίδεηαη ην 2% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Ωο εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ην 5% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 

4182/2013. 

 

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2019 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Εθθιεζηαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ  

 

Αξρηκ. π. Ιωαλλίθηνο Κνπιηαλόπνπινο  

 


