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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά σε παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. 

Καλλιθέας δήμου Ρόδου που απαιτούνται για την προστασία και ασφαλή χρήση των 

κτιρίων. Τα κτίρια στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες είναι 1) το πρώην κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Καλυθιών, 2) η κοινότητα Ψίνθου, 3) η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ψίνθου, 4) η 

κοινότητα Κοσκινού και 5) η αποθήκη στο αμαξοστάσιο Κοσκινού.  Οι εργασίες που θα 

εκτελεστούν είναι οικοδομικές και περιγράφονται ανά κτίριο παρακάτω: 

 

1. Στο πρώην κτίριο της ΔΕΥΑ Καλυθιών θα αποξηλωθούν οι σκελετοί των τεντών 

λόγω οξείδωσης και πρόκλησης φθορών στους προβόλους του κτιρίου, 

αποκατάσταση του οπλισμένου σκυροδέματος τόσο στους προβόλους όσο κι 

εσωτερικά όπου απαιτείται, επιχρίσματα εσωτερικά κι εξωτερικά όπου απαιτείται, 

χρωματισμοί των επιφανειών αυτών και μόνωση δώματος με χυτή ελαστική 

μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης (τύπου HYPERDESMO) . 

2. Στο κτίριο της Κοινότητας Ψίνθου θα αντικατασταθούν τα ξύλινα κουφώματα που 

παρουσιάζουν μεγάλη φθορά, θα γίνει αποξήλωση του σανιδώματος και της 

επικάλυψης της πέργκολας, θα τοποθετηθεί νέο σανίδωμα (κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 20mm με υγρομόνωση και επικάλυψη με ασφαλτικό κεραμίδι. 

3. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα γίνει αντικατάσταση των κουφωμάτων 

αλουμινίου εξωτερικά σε ισόγειο και υπόγειο. 

4. Στην κοινότητα Κοσκινού θα γίνει αποκατάσταση του οπλισμένου σκυροδέματος 

εσωτερικά όπου απαιτείται, επιχρίσματα εσωτερικά κι εξωτερικά όπου απαιτείται, 

χρωματισμοί των επιφανειών αυτών και μόνωση δώματος με χυτή ελαστική 

μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης (τύπου HYPERDESMO). Επίσης στον εξώστη 

του ορόφου θα γίνει καθαίρεση σκυροδέματος των προεξοχών του στηθαίου 

ανάμεσα στα οριζόντια κιγκλιδώματα που έχουν ρηγματωθεί και θα 

κατασκευαστούν εκ νέου. 

5. Στην αποθήκη του αμαξοστασίου στα Κοσκινού θα γίνει αποκατάσταση του 

οπλισμένου σκυροδέματος εξωτερικά κι εσωτερικά όπου απαιτείται, επιχρίσματα 

πεταχτά εσωτερικά για την προστασία του οπλισμού, χρωματισμοί των επιφανειών 

αυτών και μόνωση δώματος με χυτή ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης 

(τύπου HYPERDESMO) .  

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ και των μηχανισμών λειτουργίας των κουφωμάτων 

περιλαμβάνεται στην δαπάνη των απολογιστικών εργασιών, η πιστοποίηση των οποίων 

θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίων από τον Ανάδοχο.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε. 

18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%. 

 

 ΡΟΔΟΣ,  07 / 02 /2022 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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