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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 

       

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υπεβλήθησαν δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις: 
  
 

α) Οι υαλοπίνακες των υαλοπετασμάτων  θα είναι όπως αναγράφεται στην προδιαγραφή 

Εξωτ.  =  laminate  6+4 low e, securite   (Low e  θα είναι η έξω πλευρά του μέσα υαλοπίνακα) 

Εσωτ. = laminate  4+6 securite 

Διάκενο 3εκ ,  πλήρωση με  argon 

Οι απαιτήσεις  ηχομείωσης και οι επιδόσεις του ενεργειακού (low-e) υαλοπίνακα θα αξιολογηθούν από 
την επιτροπή.  

 

β) Οι  πόρτες είναι  structural  και θα κατασκευαστούν στη λογική των υαλοπετασμάτων, δηλ. με γυαλί 
κολλητό μπροστά από το πλαίσιο αλουμινίου και κρυφούς μεντεσέδες (από μέσα ορατά τα αλουμίνια - 
όπως και στο υαλοπέτασμα),   

Αντί για γλωσίδι θα έχουν βαρελάκι και κλειδαριά, αντί για πόμολο θα έχουν μπάρα   

Δεν είναι επιθυμητές  απλές υαλόθυρες 10χλστ securite  

 

γ) Η γυάλινη οροφή  θα είναι  βατή από έναν  συντηρητή (όχι από κοινό)  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα  πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υαλοπίνακα triplex 6+6 
laminated  . και πρέπει να έχει περιμετρική στήριξη συνεχή (όχι σημειακή στήριξη) αλλά οι υποψήφιοι 
μπορούν με την προσφορά τους να υποβάλουν αναλυτικές προτάσεις π.χ. σημειακής στήριξης με 
μεγαλύτερο πάχος υαλοπινάκων 

 

Οι υαλοπίνακες της γυάλινης οροφής  δεν  θα επικαλυφθούν με μεμβράνη 
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δ) Στην οροφή η τσιμεντοσανίδα δημιουργεί μία περιμετρική φάσα 36εκ ύψος . Στα οριζόντια   τέρματα 
αυτών των τσιμεντοσανίδων θα τοποθετηθούν (από άλλο συνεργείο)   πλαστικά  τερματικά γωνιόκρανα 
.   Το κανάλι 4 που βλέπετε στο σχέδιο είναι προβαμμένο RAL 1015 structura 

 

Η επένδυση των μεταλλικών  υποστυλωμάτων  και στα σταθερά πάνελ  καταλήγει κάτω από την οριζόντια 
φάσα με αρμό όπου θα τοποθετηθεί (από άλλο συνεργείο) προκατασκευασμένος πλαστικός αρμός 

 

 

ε)  Λόγω :  καθυστερημένης υποβολής των ερωτημάτων σας (ουσιαστικά την προηγούμενη της λήξης), της 
τοπικής έκτασης/φύσης των ερωτημάτων και δεδομένου ότι η παρούσα απάντηση δεν ανατρέπει τα 
αναφερόμενα στις προδιαγραφές και αναρτάται την επόμενη εργάσιμη από τα ερωτήματα, δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

  

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 


