
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
     * 
Πληροφορίες : Αρτοπούλου Μαργαρίτα 

Ταχ. Δ/νση : Ασκληπιού 18 

Τηλ. : 2431-0-63232 

Fax   : 2431-0-63238 

 

 ΕΡΓΟ: 
 

«  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » 
 

  Αρ.Μελ. : 012 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   100.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης των δημοτικών κτιρίων του 

Πνευματικού Κέντρου και των βοηθητικών κτιρίων στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλου. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: 

Xώρος του Μύλου Ματσόπουλου 

Στον χώρο της κεντρικής εισόδου στον Μύλο, καθώς και στα κτιρια που βρίσκονται νότια αυτής 

(κτίριο που  στεγάζεται ο ΣΟΧΤ, εργαστηρια ζωγραφικής κ.λ.π.) θα γίνει επισκευή και συντήρηση της 

στέγης τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εισρέουσας υγρασίας στον χώρο.  

Μετά την προσεκτική καθαίρεση της επικεράμωσης, θα αντικατασταθεί όπου απαιτείται ο 

φθαρμένος ξύλινος φέρον οργανισμός της στέγης ενώ ταυτόχρονα θα αποξηλωθούν και θα 

αντικατασταθουν τα κατεστραμμένα από υγρασία τμήματα της ξύλινης εσωτερικής επένδυσης της 

οροφής. Θα τοποθετηθεί  μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10εκ., ενώ για την 

υγρομόνωση της στέγης θα τοποθετηθεί ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. Στα σημεία 

ένωσης της στέγης με παρακείμενα κτίρια θα τοποθετηθεί έγχρωμη λαμαρίνα  σχήματος Γ. Τέλος θα 

τοποθετηθούν βυζαντινά λασπωτά κεραμίδια. 

 

Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων 

 Στο δώμα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης των Τρικάλων θα γίνει αποξήλωση του 

κατεστραμμένου ασφαλτόπανου, θα καθαριστεί επιμελώς όλη η επιφάνεια του δώματος και θα 

επιστρωθεί με τσιμεντοκονία πάχους 2εκ. προκειμένου να καθοριστούν οι κλίσεις των όμβριων, ενώ 

η τελική επιφάνεια θα καλυφθεί με σύστημα πολυουρίας προκειμένου να στεγανοποιηθεί πλήρως. 

Θα γίνει συντήρηση και καθαρισμός όλων των υφιστάμενων υδρορροών και θα τοποθετηθούν νέες, 

σύμφωνα με τις κλίσεις του δώματος, προκειμένου να παραλάβουν επαρκώς όλα τα όμβρια ύδατα.  

Στο υφιστάμενο στέγαστρο που φιλοξενεί τον Η/Μ εξοπλισμό του κτιρίου, θα τοποθετηθεί 

έγχρωμη λαμαρίνα πλαγιοκάλυψης, και θα τοποθετηθεί σύστημα εξαερισμού-αερισμού της 

αίθουσας εκδηλώσεων  με χρήση του υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών το οποίο θα καθαριστεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Τέλος θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα πολυκαρβονικά φύλλα στα στέγαστρα του κτιρίου 

καθώς επίσης θα τοποθετηθούν υδρορροές στο στέγαστρο εισόδου στο κτίριο. Όπου απαιτηθεί θα 

γίνει χρωματισμός  του κτιρίου εξωτερικά, ενώ θα κατασκευαστεί και μεταλλική σκάλα ανόδου στο 

δώμα. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες 

εργασίες .  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  και έργων ΟΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. σε βαρος του Κ.Α. 307326.1079  χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς Πόρους . 

 



 

   Τρίκαλα. 7-3-2017 

 

Συντάχθηκε                                         Ελέγχθηκε                                           Θεωρήθηκε 
                Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ                          Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π. 
           
 

  Μαργαρίτα Αρτοπούλου                                                                               Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη                                   
     Πολ.  Μηχ/κός  Τ.Ε                                                                                                Αρχ. Μηχ/κός   

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 
        Ηλεκ/γος   Μηχ/κός   


