
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Βόλος,  02.06.2020

Ταχ. Διεύθυνση: Σέκερη 1, Βόλος
Πληροφορίες:     Ελ. Βήλου
Τηλέφωνο:          2421025614
FAX:                   2421025463

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:  “Εργασίες  αποκατάστασης  φθοράς  οροφής  στο  δημοτικό  κτίριο  που
στεγάζεται η  ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου”

Με την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  αποκατάσταση  φθοράς  στην  οροφή  και
αντιμετώπιση  προβλήματος  στεγανότητας  στην  στέγη  του  Δημοτικού  κτιρίου  που
στεγάζεται η ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου, επί των οδών Αγ. Νεκταρίου και Κ. Μακρή στη Ν.
Ιωνία.   
Κατόπιν   αυτοψίας  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχουν  επιφανειακές  φθορές  σε  οροφή  του
συγκεκριμένου κτιρίου, η οποία προέρχεται από την συγκέντρωση ομβρίων υδάτων  κατά
μήκος  πλευράς  της  οποίας  καταλήγει  το  επικλινές  επίπεδο  κεραμοσκεπής  και  την
εκτόνωση αυτών εντός του κτιρίου.  Επίσης απαιτείται και η αντιμετώπιση υγρασίας σε
τμήμα  της  οροφής  από   ταρατσάκι  που  προκαλεί  φθορές  στα  επιχρίσματα  και  τους
χρωματισμούς.  

Προμέτρηση-προδιαγραφές
Κατά μήκος της πλευράς μήκους περίπου 13,00 m όπου συγκλίνουν τα δυο επικλινή

επίπεδα της στέγης, η υπάρχουσα υδρορροή δεν έχει την ικανότητα απορροής των ομβρίων
με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στο συγκεκριμένο σημείο νερό. 

Θα αποξηλωθεί  η  παλιά  υδρορροή και  η  επιφάνεια  θα  καθαριστεί  επιμελώς  από
πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα και θα είναι έτοιμη προς τοποθέτηση σφραγιστικών.
Σε όλο το μήκος του αρμού θα τοποθετηθούν τα υλικά πλήρωσης των αρμών, τα οποία
είναι  το  ελαστικό  κορδόνι  κατάλληλου  πλάτους  και  σφραγιστική  μαστίχα
πολυουρεθανικής  βάσης.  Σε  όλο  το  µήκος  και  πάνω  από  τον  αρμό  θα  τοποθετηθεί
λαμαρίνα (νεροσυλλέκτης) ελάχιστου πάχους 1mm, και μήκους περίπου 13,00 m, η οποία
θα  στερεωθεί  κάτω  από  τα  κεραμίδια  µε  την  κατάλληλη  κλίση   ώστε  τα  όµβρια  να
αποχετεύονται προς τις υδρορροές και να μην υπάρχει κατακράτηση υδάτων.

 Θα αποξηλωθεί η παλιά υδρορροή και θα τοποθετηθεί  νέα κατακόρυφη πλαστική
υδρορροή (λούκι) σε  όλο το ύψος μήκους 4,50 m, διατομής Φ110.  Το κάτω μέρος των
απορροών θα φέρει κατάλληλη µούφα ώστε τα ύδατα να απομακρύνονται από το κτίριο. 

 Η υδρορροή θα έχει επιφάνεια λεία και στιλπνή, χωρίς αυλακώσεις για ευκολία στην
απομάκρυνση των λυμάτων, θα παρουσιάζει πλήρη στεγανότητα (με ενσωματωμένο ειδικό
δακτύλιο), υψηλή αντοχή στο χρόνο και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες (χαμηλές
θερμοκρασίες και ακτίνες UV).    

                                          
 Στο ταρατσάκι διαστάσεων 4,00Χ5,00 m περίπου θα γίνει: 



 Επιµελής καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, σκόνη, κλπ. Καθαίρεση παλαιών
επιχρισμάτων.  Αποκατάσταση  όλων  των  ρωγµών  µε   διεύρυνση  τους  σε  πλάτος
τουλάχιστον  3mm  και  καθαρισµός  τους   από  την  σκόνη  και  εφαρµογή  ακρυλικής
µαστίχης. 
Στα κατεστραμμένα επιχρίσματα θα εξυγιανθεί το κατεστραμμένο υλικό σε απόσταση 20–
30 εκ. περιμετρικά.  
Θα  εφαρμοσθεί  νέο  επίχρισμα σε  όλη  την  επιφάνεια  Ε=14  m2 με ινοπλισμένο
υδαταπωθητικό σοβά κοκκομετρίας έως 1,3mm (που αντικαθιστά το σοβά βασικής και
τελικήςστρώσης).  Θα  αποτελείται  από  λευκό  τσιμέντο,  αδρανή  διαβαθμισμένης
κοκκομετρίας  και  πολυμερικές  ρητίνες  και  θα  χαρακτηρίζεται  από  ισχυρή  πρόσφυση,
μεγάλη διαπνοή και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.

Τέλος,  προβλέπεται Χρωματισμός  επί της  εσωτερικής, ήδη  χρωματισμένης
επιφάνειας  με  χρώματα  υδατικής  διασποράς,  ακρυλικής,  στυρενιοακρυλικής  ή
πολυβινυλικής βάσεως σε επιφάνεια Ε=20 m2
Θα  γίνει  καθαρισμός  όλου  του  χώρου  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  και  την
αποκομιδή  των  προϊόντων  καθαίρεσης  κλπ,  έτσι  ώστε  ο  χώρος  να  παραδοθεί  όπως
παρελήφθη. Τα προϊόντα θα φορτωθούν και θα απορριφθούν σε κατάλληλο χώρο.

Τα  υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και από αναγνωρισμένα για
την ποιότητά τους εργοστάσια.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά όλων
των  υλικών,  η  εργασία  καθώς και  κάθε  άλλη  δαπάνη  υλικών  και  εργασιών  που  θα
απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας και του καθαρισµού του χώρου και της
απομάκρυνσης υλικών μετά το πέρας των εργασιών. 

Οι  εργασίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  κοινού  λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45410000-4 «Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(και Μ.Μ.)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ)

 CPV: 45410000-4 «Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων» 

1
Εργασίες επισκευαστικές  
οροφής  Δημοτικού κτιρίου που 
στεγάζεται η ΔΟΥ Ν. Ιωνίας

45410000-4 1 2.000 2.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ    2.000,00  €

ΦΠΑ 24 %:   480,00  €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  2.480,00 €

Γενικά
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά  για το σύνολο της εργασίας

συμπεριλαμβανομένων και των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν, η
οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τη μελέτη και τις ισχύουσες τε-
χνικές προδιαγραφές, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση της αντίστοιχης
εργασίς σε περίπτωση μη συμφωνίας.



2. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα  από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών
στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας
των εργασιών. 

3. Στις  τιμές  μονάδος  συμπεριλαμβάνεται,  δίχως  ιδιαίτερη  αποζημίωση  και  η
μεταφορά,  αποθήκευση  ή  επαναφορά  του  κινητού  εξοπλισμού  των  χώρων,
εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που ο κινητός
εξοπλισμός παραμείνει στον χώρο λαμβάνονται από τον ανάδοχο τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας του.

4. Κάθε εργασία θα εκτελείται  από έμπειρους  και  ειδικευμένους  εργατοτεχνίτες
σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  τεχνικής  και  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες  εφαρμογής  του κατασκευαστή ούτως ώστε  το  τελικό αποτέλεσμα να
είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.

5. Η Υπηρεσία δύναται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητά του δεν
ανταποκρίνεται  στο  πνεύμα  της  παρούσας  μελέτης.  Υλικά  που  είναι
ελαττωματικά,  αλλοιωμένα,  ληξιπρόθεσμα,  φθαρμένα,  διαβρωμένα  ή
παραποιημένα θα  απομακρύνονται  με  πρωτοβουλία,  δαπάνες  και  ευθύνη του
αναδόχου.

6. Η εργασία θα εκτελεσθεί από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος
θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων
ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον
χώρο εργασίας,  γι'  αυτό  θα  μεριμνά  για  την  τοποθέτηση σημάτων κινδύνου.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να μεριμνεί για τις σχετικές
αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – όταν και εφόσον αυτό απαιτείται.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά και
μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με δικές
του δαπάνες, τις οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων,
εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και
σε μη εργάσιμες ώρες. 

Για την παρούσα εργασία ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Το ενδεικτικό κόστος των παραπάνω προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ ( 2.480,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει
τον   κωδικό   Κ.Α.  30.7331.081 του  Δήμου  Βόλου   “Συντήρηση,  επισκευή  και
ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020”.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΒΗΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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