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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και τις εργασίες 
που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση κτηρίων στο Αθλητικό Προπονητικό 
Κέντρο Καρπενησίου, στο παλιό ∆ηµαρχείο και στο Συνεδριακό Κέντρο. 
Επίσης θα γίνει επισκευή τµήµατος της στέγης του ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Παπαρουσίου.  
Τα κτίρια παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων 
λόγου υγρασίας από φθορές που προκλήθηκαν στις στέγες και στις υδρορροές τους από 
θεοµηνία .  
 Συγκεκριµένα προβλέπονται να γίνουν: 
      
Α)  Αθλητικό  Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου   
 
1. Ανακατασκευή στέγης διοικητηρίου, εµβαδού 300 µ2 περίπου, µε  αυλακωτή 
γαλβανισµένη έγχρωµη λαµαρίνα πάχους 1,0 χιλ. µε όλα τα µικρούλικα στερέωσης 
λαµαρίνας και τοποθέτηση ειδικών κοµµατιών στις πλαγιές όψεις επικάλυψης στέγης.    
2. Κατασκευή υδρορροής τραπεζοειδούς µε στηρίγµατα και κατεβατά από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα.   
3. Κατασκευή ξύλινου σκελετού στέγης µε σανίδωµα.     
 
Β)  Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου  
 
1.Έλεγχος και εντοπισµός των προβληµατικών σηµείων τµήµατος στέγης συνολικού 
εµβαδού 150,0µ2 περίπου, αποξήλωση µε προσοχή των καλών κεραµιδιών, 
αποµάκρυνση των χαλασµένων, τοποθέτηση νέων κεραµιδιών γαλλικού τύπου, και 
πλήρης αποκατάσταση των φθορών και στεγανοποίηση στέγης.   
2. Κατασκευή ξύλινου σκελετού στέγης µε σανίδωµα για επικάλυψη µε κεραµίδι.   
3. Καθαίρεση και αποξήλωση φθαρµένων στεγάστρων εµβαδού 60,0µ2 περίπου.  
4. Κατασκευή υδρορροής τραπεζοειδούς απόχρωσης µε στηρίγµατα και κατεβατά από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα.  
4. Επισκευή και στεγανοποίηση περιµετρικών εσωτερικών µεταλλικών λουκιών 
Εκθεσιακού χώρου. 
5. Επικάλυψη στέγης Εκθεσιακού χώρου µε αυλακωτή γαλβανισµένη έγχρωµη λαµαρίνα 
πάχους 1,0 χιλ. µε όλα τα µικρούλικα στερέωσης λαµαρίνας και τοποθέτηση ειδικών 
τεµαχίων στις πλαγιές όψεις επικάλυψης µε όλες απαραίτητες εργασίες στεγανοποίησης 
και στήριξης. 



6. Ελαιοχρωµατισµός εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών κτηρίου, µε αναγκαίες  
επισκευές της επιφανείας µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.  
7. Επισκευή και επένδυση µε γυψοσανίδα εµβαδού 15,0 µ2 περίπου και 
ελαιοχρωµατισµός της οροφής του Κυλικείου Συνεδριακού.  
  
Γ)  Κτήριο Παλαιού ∆ηµαρχείου Καρπενησιου 
 
1. Έλεγχος εντοπισµός και επισκευή  των προβληµατικών σηµείων κεραµοσκεπής κτηρίου 
µε πλήρη αποκατάσταση των φθορών και στεγανοποίηση στέγης.  
2. Επισκευη στεγανοποίηση περιµετρικών εσωτερικών µεταλλικών λουκιών ∆ηµαρχείου. 
3. Επικάλυψη οριζόντιων αρµών στέγης µε γαλβανισµένη έγχρωµη λαµαρίνα πάχους 
1,0χιλ. 
4. Ελαιοχρωµατισµός εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών κτηρίου, µε αναγκαίες  
επισκευές της επιφανείας µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
 
∆) Σχολείο ΤΚ Παπαρουσίου 
 
 Έλεγχος, εντοπισµός και επισκευή  των προβληµατικών σηµείων κεραµοσκεπής κτηρίου 
µε αποκατάσταση των φθορών της στέγης.  
 
Όλες οι προβλεπόµενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και στο 
τιµολόγιο της µελέτης   
 
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του προς δηµοπράτηση έργου  ανέρχεται στις σαράντα 
χιλιάδες ευρώ (40.000,00Є) µε ΦΠΑ 24%.  
 
Το έργο θα γίνει µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
O καθορισµός των τιµών µονάδας των εργασιών έγινε σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
αναλύσεις παρεµφερών έργων. 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριµένης µελέτης θα γίνουν σύµφωνα µε 
τις οδηγίες και τα σχέδια του Τµήµατος Τεχνικών έργων του ∆ήµου Καρπενησίου. 
 

              Καρπενήσι 22-03-2017 
Η  Συντάκτρια  

 
                                              Νταλλή Ιωάννα  
                                             Πολ. Μηχανικος Π.Ε 


