
   

ΕΡΓΟ:  Αντικατάσταση 

Υαλοπινάκων Ε.Μ.Α.Κ. 

Χανίων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 

2015ΕΠ50200001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

26.612,90 € χωρίς ΦΠΑ 

33.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 
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Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση των εργασιών του έργου: 

«Αντικατάσταση υαλοπινάκων Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων». Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι 

αναγκαίες: 

1. για την αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων και 

2. για την αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων με υαλοπίνακες ασφαλείας για 

λόγους ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

Οι εν λόγω εργασίες αντικατάστασης θα εκτελεστούν στα κτίρια του Εργοστασίου 

Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων – που βρίσκεται στη 

θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανιων - όπου υπάρχουν 

μεταλλικά υαλοστάσια με μονούς υαλοπίνακες, ενώ στα κτίρια με υαλοστάσια αλουμινίου 

με διπλούς υαλοπίνακες θα αντικατασταθούν μόνο οι σπασμένοι υαλοπίνακες. 

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 

1. Αποξήλωση υαλοπινάκων σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και μεταφορά 

προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

2. Ανακαίνιση μεταλλικών υαλοστασίων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος με την 

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφάνειας των 

παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα, εργασία). 

3. Αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες ασφαλείας Laminated, 

πολλαπλών στοιβάδων από κρύσταλλα διαφανή και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου 

υλικού σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 συνολικού πάχους 6mm 

(3mm+μεμβράνη+ 3mm), στα παρακάτω κτίρια: 

 Κτίριο υποδοχής απορριμμάτων και τροφοδοσίας: βόρεια και νότια όψη. 

 Κτίριο μηχανικής διαλογής και χειροδιαλογής: σε όλες τις όψεις και εσωτερικά. 

 Κτίρια ταχείας κομποστοποίησης (γραμμή Α, Β): ανατολική και δυτική όψη. 

 Κτίριο Ραφιναρίσματος (compost): ανατολική και δυτική όψη. 

 Κτίριο τυποποίησης και ενσάκκινσης compost: βόρεια και νότια όψη. 

 Κτίριο συνεργείο αποθήκης ανταλλακτικών: όψεις Α και Β. 

4. Στο Θάλαμο χειροδιαλογής ανεπιθύμητων και στη Χειροδιαλογή ευμεγεθών 

πρωτοβάθμιας κοσκίνησης του κτιρίου μηχανικής διαλογής και χειροδιαλογής θα γίνει 

μόνο αποξήλωση των σπασμένων υαλοπινάκων και αντικατάστασή τους με διπλούς 
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θερμομονωτικούς – ηχομονωτικούς - ανακλαστικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 

22mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) σύμφωνα με τη μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-07-02. 

 

Χανιά, Ιούνιος 2017 

Ο μελετητής 

 

 

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τη υπ’ αριθμό 88/09-06-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 
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