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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισκευή των στεγών τριών δημοτικών κτιρίων λόγω σοβαρών προβλημάτων 

εισρέουσας υγρασίας. Πρόκειται για τα κτίρια α) που στεγάζετε το Ε’ ΚΑΠΗ και άλλες υπηρεσίας Πρόνοιας  έναντι της 

ΔΕΗ, β) τμήμα της στέγης  του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Τρικάλων επί της οδού Σκουφά και γ) τμήμα του δώματος 

του κλειστού γυμναστηρίου της Μπάρας . Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

Κτίριο Ε’ ΚΑΠΗ & Υπηρεσιών Πρόνοιας: 

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν κυρίως την υγρομόνωση του δώματος του κτιρίου, λόγω εισρέουσας υγρασίας 

σε πολλά σημεία του, λόγω της εγκιβωτισμένης στέγης & δώματος του. 

Στο τμήμα της οροφής που δεν έχει κατασκευαστεί στέγη αλλά έχει παραμείνει το δώμα ,εμβαδού 147,00τ.μ.  του  θα 

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

επιστρωθεί με τσιμεντοκονία πάχους 3εκ. οπλισμένη με ελαφρύ συρματόπλεγμα 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 όπου 

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

 

Κτίριο Α’ Βρεφονηπιακού σταθμού: 

Τμήμα της στέγης του κτιρίου του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού εμβαδού 150τ.μ. το οποίο παρουσιάζει προβλήματα 

εισρέουσας υγρασίας θα πρέπει να επισκευαστεί προκειμένου να διασφαλίσει την διαβίωση των νηπίων που φιλοξενεί. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι η αποξήλωση της ψευδοροφής του κτιρίου εσωτερικά συνολικού εμβαδού 115τ.μ. 

και στην συνέχεια η καθαίρεση της στέγης. Θα κατασκευαστεί νέα στέγη από ξυλεία  πελεκητή, κατηγορίας 

κατ’ελάχιστον C22 - 10E ,θα μονωθεί με μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. και θα τοποθετηθεί μεμβράνη 

στεγάνωσης ενώ τέλος η επικεράμωση θα γίνει με κεραμίδια γαλλικού τύπου.  Εσωτερικά θα κατασκευαστεί 

ψευδοροφή με πυράντοχη γυψοσανίδα και μεταλλικό σκελετό ενώ ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν και τα φωτιστικά 

του χώρου. 

 

Κλειστό Γυμνατηριο  Μπάρας: 

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν κυρίως την υγρομόνωση του δώματος του κτιρίου, λόγω εισρέουσας υγρασίας 

σε πολλά σημεία του, λόγω της διάβρωσης του δώματος που εχει επέλθει με το πέρας του χρόνου. 



Στο τμήμα του δώματος εμβαδού περίπου 500τ.μ. του  θα γίνει επιμελής καθαρισμός του προκειμένου να 

απομακρυνθούν τα βρύα ,οι λειχήνες και το διαβρωμένο σκυρόδεμα. Στη συνέχεια θα επιστρωθεί με τσιμεντοκονία 

πάχους 3εκ. οπλισμένη με ελαφρύ συρματόπλεγμα προκειμένου να καθοριστούν οι κλίσεις των όμβριων. Η τελική 

επιφάνεια θα καλυφθεί με σύστημα πολυουρίας προκειμένου να στεγανοποιηθεί πλήρως. Θα γίνει συντήρηση-

αντικατάσταση των κατεστραμμένων υδρορροών καθώς και καθαρισμός τους σύμφωνα με τις κλίσεις του δώματος, 

προκειμένου να παραλάβουν επαρκώς όλα τα όμβρια ύδατα.  

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

εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  

και έργων ΟΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 126.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α. 30-7326.1179  χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ2022 . 

 

 

Η συντάξασα : Μ. Αρτοπούλου Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 

 

Η Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

 

Ε. Μπράκη  Πολ/κος Μηχ/κος  

 

 

 

                                                                                                 Μ.Ε.Δ.   
                                                                                               H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 
 

                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
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