
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ MEΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
     * 
Πληροφορίες : Αρτοπούλου Μαργαρίτα 

Ταχ. Δ/νση : Ιακωβάκη 5 

Τηλ. : 2431-0-63232 

Fax   : 2431-0-63238 

 

 ΕΡΓΟ: 
 

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ » 
 

  Αρ.Μελ. : 04/2023 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   150.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 
CPV: 45261900-3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

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

πάρκου του Μύλου Ματσόπουλου και συγκεκριμένα του χώρου του Αναψυκτηρίου & 

Κινηματογράφου, του κτιρίου του ΣΟΧΤ και του μικρού θεάτρου παράπλευρα του κεντρικού 

κτιρίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν  προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα εισρέουσας 

υγρασίας στον χώρο, τα οποία προκλήθηκαν λόγω παλαιότητας. 

Μετά την προσεκτική καθαίρεση της επικεράμωσης , την καθαίρεση του σανιδώματος και των 

τεγίδων, θα ακολουθήσει η αντικατάσταση του  φθαρμένου ξύλινου φέροντα οργανισμού των  

στέγών, όπου απαιτηθεί και θα αποξηλωθεί η ξύλινη εσωτερική επένδυση, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στον χώρο του αναψυκτηρίου-κινηματογράφου θα τοποθετηθεί 

κεκλιμένα μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ.  σε όλο το εμβαδόν της στέγης. Σε 

όλα τα κτίρια θα τοποθετηθούν οι τεγίδες  και το σανίδωμα με μισόταβλές πάχους 1,8εκ. και η 

ελαστομερής υδρατμοπερατή μεμβράνη  για την υγρομόνωση της στέγης ενώ τέλος  θα 

τοποθετηθούν τα κεραμίδια βυζαντινού τύπου και θα αντικατασταθούν οι υδρορροές του κτιρίου. 

Τέλος θα γίνει η επισκευή-συντήρηση της εσωτερικής ξύλινης επένδυσης των στεγών, με 

αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων και τον κατάλληλο χρωματισμό τους. 

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 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. σε βαρος του Κ.Α. 30-7326.1211  χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ . 

 

 

   Τρίκαλα. 7-2-2022 

 

Συντάχθηκε                                         Ελέγχθηκε                                              Θεωρήθηκε 
                ΗΑν. Προϊστάμενη Τ.Μ.Κ                      Η Αν/τρια Προϊσταμένη  
                                                                                                                                          Δ/νσης Τ.Υ. 
           
 

  Μαργαρίτα Αρτοπούλου                    Ευφροσυνη Μπράκη                               Θεοδώρα Σαργιώτη                                   
     Πολ.  Μηχ/κός  Τ.Ε                              Πολ/κος Μηχ/κος                                  Πολ/κος Μηχ/κός   
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