
 EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 
             6ου Λυκείου Βόλου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Mε την παρούσα μελέτη προβλέπεται η  κατασκευή  της υγρομόνωσης του δώματος του κλειστού 

γυμναστηρίου  του 6ου  Λυκείου Βόλου που βρίσκεται  επί της οδού Ζάχου στο σχολικό συγκρότημα 

Μουρτζούκου .

Το  κλειστό γυμναστήριο είναι  κατασκευασμένο  στο υπόγειο του κτιρίου και η οροφή του αποτελεί  

τμήμα  του  αυλείου  χώρου του κτιρίου.

 Η επιφάνεια του παραπάνω δώματος  παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες από υγρασία και ως εκ τούτου 

απαιτείται η εκ νέου κατασκευή της υγρομόνωσης .

Η κατασκευή  του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες της καθαίρεσης της υπάρχουσας  πλακόστρωσης και 

της παλαιάς  μόνωσης  και κατασκευή  νέας  μόνωσης  σύμφωνα  με το τιμολόγιο της μελέτης..

Για την κατασκευή  προβλέπονται  οι παρακάτω εργασίες :

1. Καθαίρεση της πλακόστρωσης από πλάκες τσιμέντου του δαπέδου που θα γίνει η 

υγρομόνωση, με το κονίαμα στρώσεως αυτών,καθώς και αποξήλωση της υπάρχουσας 

υγρομόνωσης (εάν απαιτηθεί), με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 

φόρτωση,χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

2. Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  επί 

παντός τύπου μεταφορικού μέσου.    

3. Μεταφορά με αυτοκίνητο των προϊόντων καθαίρεσης σε οιανδήποτε απόσταση

4. Στεγάνωση των επιφανειών σκυροδέματος της πλάκας του δώματος με πλαστομερή 

ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικές ίνες, βάρους τουλάχιστον 4,50 kg/m2, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 ''Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με 

Ασφαλτικές Μεμβράνες'' επί της υπάρχουσας εξομαλυντικής στρώσεως. 



5. Επίστρωση στην επιφάνεια της μόνωσης με γαιοϋφασμα από πολυεστερικές μη υφαντές ίνες 

βάρους 150 gr/M2,τοποθετούμενο δια απλής  στερεώσεως ,με τα υλικά και την εργασία 

πλήρους κατασκευής.

6. Επίστρωση με πλάκες τσιμέντου ομοίου ή παρομοίου σχεδίου και διαστάσεων με τις πλάκες 

που καθαιρούνται , με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,από 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες,

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.    

Οι απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια και τα σκαριφήματα της παρούσας 

μελέτης αλλά και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά την εκτέλεσή τους. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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