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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπoνται εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων
πυροφυλακίων στη θέση «Παναγία Δέσποινα - Αμανής», στη θέση «Άγιος Αρτέμιος», στη
θέση «Προβατά» και στη θέση «Ρεστά», για την ασφαλή χρήση τους.

Συγκεκριμένα στα πυροφυλάκια θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Στο πυροφυλάκιο Αμανής στη θέση «Παναγία Δέσποινα» που είναι ένα ξύλινο

σπιτάκι, θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης φθαρμένων σανιδιών τοιχοποιίας και στέγης.
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων σανιδιών με την απαραίτητη κατεργασία των επιφανειών
τους. Ενίσχυση του πλαισίου τοιχοποιίας με καδρόνια, όπου απαιτείται. Εργασία
επάλειψης όλων των σανιδιών με λινέλαιο και βερνιχρωματισμό των ορατών επιφανειών
όλων των ξύλινων επιφανειών. Το υφιστάμενο ξύλινο δάπεδο θα καλυφθεί με πισσόχαρτο
και η επισκευασμένη δίριχτη ξύλινη στέγη θα επιστρωθεί με στεγανοποιητική ελαστομερή
μεμβράνη με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. Κατασκευή δύο νέων ανοιγμάτων στην δυτική
και βορινή όψη της ξύλινης τοιχοποιίας και η σφράγιση τους με διάφανα ακρυλικά φύλλα.
Τέλος θα γίνει στερέωση με συρματόσχοινα και αγκύρωσή τους στην υφιστάμενη
τσιμεντένια βάση.

Στο πυροφυλάκιο στη θέση «Άγιος Αρτέμιος» που είναι μια προκατασκευασμένη
μεταλλική αίθουσα θα γίνουν εργασίες επισκευής στο πλαίσιο στήριξης του δαπέδου.
Πρώτα θα αποξηλωθεί το εσωτερικό υφιστάμενο δάπεδο και θα γίνει τοπικά επισκευή ή
ενίσχυση του πλαισίου στήριξης. Τέλος θα γίνει επίστρωση με μεβράνη ως ορατό
εσωτερικό δάπεδο.

Στο πυροφυλάκιο στη θέση «Προβατά» θα γίνει εργασία επισκευής στην υφιστάμενη
πόρτα αλουμινίου με προμήθεια και τοποθέτηση διάφανου μονού υαλοπίνακα.

Τέλος στο πυροφυλάκιο στη θέση «Ρεστά» θα γίνουν εργασίες επισκευής με την
αποξήλωση της σιδερένιας υφιστάμενης πόρτας και την προμήθεια και τοποθέτηση νέας
σιδερένιας. Επιπλέον θα γίνουν εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών της θύρας και η
εργασία χρωματισμού της.

Αναλυτικότερα οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν σε κάθε
πυροφυλάκιο χωριστά, για την ολοκλήρωση του έργου, φαίνονται στην αναλυτική
επιμέτρηση και στον προϋπολογισμό και σύμφωνα μ`αυτόν η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 2.924,00 € με Φ.Π.Α..

Η δαπάνη αυτή θα διατεθεί από ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015.
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