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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού €  36.585,40   χωρίς ΦΠΑ και   €  45.000   με το ΦΠΑ 
προβλέπεται   να επισκευαστεί το Δημοτικό Κτίριο Λιβαδίου προκειμένου να  φυλαχτεί το ιστορικό 
αρχείο της τοπικής κοινότητας. Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι :

• Αποξηλώσεις  παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων, παλιού ξύλινου δαπέδου, τμήματος των ξύλινων 
επενδύσεων οροφής, παλαιού πλαστικού δαπέδου, παλιών ειδών υγιεινής και τμήματος των πλακιδίων 
του λουτρού, δικτύου θέρμανσης και σωμάτων καλοριφέρ, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, παλαιών ποδιών 
παραθύρων και κατωκάσιων, τμήματος  επικεράμωσης  περιμετρικά της στέγης και καθαίρεση τμημάτων 
πλινθοδομής για επισκευή τριχοειδών ρωγμών καθώς και τοπικά σε σημεία περιμετρικά της στέγης και 
επιχρισμάτων.

• Μεταφορά όλων των μπάζων των  αποξηλωθέντων υλικών  σε χώρους υποδοχής Α.Κ.Κ

• Αποκατάσταση ξύλινων δαπέδων, ξύλινης επένδυσης οροφής και του τμήματος της επικεράμωσης που θα 
αποξηλωθούν

• Επισκευή της ξύλινης στέγης  (τοπικά ζευκτών και πετσώματος) και τοποθέτηση κάθετων και οριζόντιων 
υδρορροών,

• Αντικατάσταση πλαστικού και ξύλινου παλαιού δαπέδου με νέο δάπεδο από πλακίδια group IV 30*30,

• Αντικατάσταση των ειδών υγιεινής και  των πλακιδίων δαπέδου και μερικώς  των πλακιδίων τοίχου  του 
λουτρού,

• Αποκατάσταση οπτοπλινθοδομών περιμετρικά της στέγης με σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα με C16/20 
και αποκατάσταση των ρωγμών  τσιμεντοκονία,

• Αποκατάσταση  των ρωγμών των οπτοπλινθοδομών εντός του κτιρίου από συνθετικά υλικά, μεταλλικά 
στοιχεία   και ισχυρό επίχρισμα

• Τρίψιμο  και βερνίκωμα των ξύλινων δαπέδων που παραμένουν,

• Αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων  με νέα κουφώματα αλουμινίου με ηλεκτροστατική 
βαφή σε χρώμα ξύλου  καθώς και τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων  (5-8-5) , 
πατζουριών και πόρτας εισόδου

• Επισκευές  τοπικά των εσωτερικών κουφωμάτων και βερνικοχρωματισμοί αυτών,

• Στεγανώσεις στέγης και επαλείψεις με εποξειδικά υλικά στα τοιχεία του υπογείου για την προστασία από 
την υγρασία,

• Αντιδιαβρωτική προστασία δοκού υπογείου

• Αντικατάσταση κουφωμάτων υπογείου 

• Εκσκαφές , επιχώσεις  κι αποκατάσταση  του υφιστάμενου  δικτύου  αποχέτευσης ομβρίων του 
περιβάλλοντα χώρου  με δίκτυο σωλήνων Φ315mm για προστασία του κτιρίου  από τα όμβρια ύδατα 

• Αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος & πλακοστρώσεων στις θέσεις των τομών.

• Αποκατάσταση περιμετρικά του κτιρίου  πλακοστρώσεων με χρήση σκυροδέματος C12/15 

  
Οι ως άνω εργασίες αποξήλωσης & αποκατάστασης πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη επιμέλεια 
φροντίζοντας να μην δημιουργηθούν βλάβες στα υφιστάμενα δίκτυα.
Η παρούσα  μελέτη  δεν  υποκαθιστά την  άδεια  δόμησης  ή  εργασιών  μικρής  κλίμακας,  που 
πρέπει να εκδοθεί από το γραφείο Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης.
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Το έργο αυτό προϋπολογισμού €45.000  (με το ΦΠΑ)  θα χρηματοδοτηθεί  από  τον κωδικό 
2013ΣΕ03900001  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) κατά €25.000 και κατά τo υπόλοιπο ποσόν € 20. 0000 € από Ίδιους Πόρους 
και  θα  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τον  Ν.3669/08  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της 
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», τον N.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», το Π.Δ. 609/85 & το Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Επίσης θα πρέπει επισπρόσθετα  να ληφθεί υπ` όψη η εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-
2013(Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από 
δηµόσια έργα» αναφορικά με τη διαχείριση των υλικών αποξηλώσεων.

ΘΕΡΜΗ 25-11-
2013

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
……../12/2013   
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