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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την 

συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων εντός των διοικητικών ορίων της 

Δ.Ε. Πεταλούδων και συγκεκριμένα του Πνευματικού Κέντρου, του Κοινοτικού 

Καταστήματος, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Δημοτικού Ιατρείου και 

τμήματος του Παιδικού Σταθμού Παραδεισίου. Όλα τα προαναφερθέντα κτίρια 

βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού Παραδεισίου. 

Τα προαναφερθέντα κτίρια, έχουν αρκετά χρόνια να συντηρηθούν. Οι 

όψεις των κτιρίων, έχουν υποστεί φθορές λόγω της έλλειψης συντήρησης. 

Συγκεκριμένα στους εξωτερικούς περιμετρικούς τοίχους παρατηρούνται 

αποκολλήσεις επιχρισμάτων και αλλοιώσεις στους χρωματισμούς. 

Επίσης υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στεγανότητας, λόγω της έλλειψης 

υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων, με αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονων 

υγρασιών που εκτονώνονται στο εσωτερικό των κτιρίων, καταστρέφοντας τα 

εσωτερικά επιχρίσματα και τα χρώματα του κτιρίου.  

Επίσης υπάρχουν πεπαλαιωμένες ξύλινες διακοσμητικές επενδύσεις 

τοίχων και ξύλινες ψευδοροφές οροφής στο κοινοτικό κατάστημα, οι οποίες 

έχουν υποστεί φθορές και πρέπει να καθαιρεθούν. 

Οι εργασίες που προτείνεται να γίνουν, αποσκοπούν στην συντήρηση, 

επισκευή και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. 

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων περιμετρικά του κτιρίου όπου απαιτείται 

2. Σποραδικά επιχρίσματα επί των όψεων σε σημεία όπου απαιτείται η 

ανακατασκευή τους 

3. Σποραδικά επισκευαστικά επιχρίσματα σε σημεία των όψεων του 

κτιρίου όπου απαιτείται 

4. Χρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων που βρίσκονται στα 

παράθυρα του κτιρίου 



5. Χρωματισμός του συνόλου των 4 όψεων του κτιρίου 

6. Κατασκευή υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων με τοποθέτηση 

ασφαλτόπανου 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

1. Καθαίρεση των ξύλινων διακοσμητικών επενδύσεων και ψευδοροφών, 

στο Κοινοτικό κατάστημα 

2. Σποραδικά επιχρίσματα στο εσωτερικό των κτιρίων και σε σημεία 

όπου απαιτείται η ανακατασκευή τους 

3. Σποραδικά επισκευαστικά επιχρίσματα στο εσωτερικό των κτιρίων και 

σε σημεία όπου απαιτείται 

4. Χρωματισμός εσωτερικά, όλων των κτιρίων 

5. Αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων (ξύλινες εσωτερικές θύρες, 

παράθυρα αλουμινίου) όπου απαιτείται. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές, τα τεύχη 

και τα σχέδια της παρούσας μελέτης καθώς και τα άρθρα του Τιμολογίου της 

μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις 

Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο 

Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση 

από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος 

έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 

πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή 

ατυχημάτων (σήμανση ημέρας - νύχτας απομάκρυνση υλικών κατεδαφίσεων, 

κάλυψη τάφρων κ.λπ.).  Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται 

μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν 

να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα 

ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Υ.Α.Π.) τους 

οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας 

των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να τον παραδώσει 

έτοιμο προς χρήση.  

 Ρόδος, …./09/2020 
Ο Συντάξας 

 

 
 

Αντώνης Δράκος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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