
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ    
Προυπ: 200.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
  CPV: 45300000-0 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων του 

Δήμου Ρόδου στην Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων και συγκεκριμένα στις Δημοτικές 

Κοινότητες Κρεμαστής, Παστίδας, Θεολόγου, Μαριτσών και Παραδεισίου. Στόχος της 

μελέτης είναι η προστασία των κτιρίων από τα καιρικά φαινόμενα, η αποφυγή περαιτέρω 

φθοράς τους, η λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση.  

 Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται παρακάτω. 

Κοινότητα Θεολόγου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δημοτικό Κατάστημα 

Για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπεται:  

 Επισκευή της μόνωσης του κτιρίου 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

 Χρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 

Για το Δημοτικό Κατάστημα Θεολόγου, προβλέπεται:  

 Νέα μόνωση του δώματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

 Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου (laminate) της αίθουσας συνεδριάσεων 

Κοινότητα Μαριτσών Δημοτικό Κατάστημα, Παραδοσιακά σπίτια 

Για το Δημοτικό Κατάστημα Μαριτσών προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση των κουφωμάτων του κτιρίου με νέα που πληρούν σύγχρονες 

προδιαγραφές θερμομόνωσης 

 Νέα μόνωση του δώματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

 Λειότριψη του μωσαϊκού δαπέδου 

Για τα Παραδοσιακά σπίτια Μαριτσών, προβλέπεται:  



 Έλεγχος της λιθοδομής και αρμολλόγηση όπου απαιτηθεί 

 Αποκατάσταση της τοιχοποιίας όπου απαιτηθεί, με χρήση των υφιστάμενων 

λίθων 

 Μόνωση των δωμάτων για την προστασία των κτιρίων από τα καιρικά 

φαινόμενα, έως ότου καταστεί δυνατή ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 

αποκατάσταση των κτιρίων. 

Κοινότητα Παστίδας, Ιατρείο, Δημοτικό Κατάστημα, Παιδικός Σταθμός 

Για το Δημοτικό Κατάστημα προβλέπεται:  

 Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων σε στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος 

 Ανακαίνιση των χρωματισμών του κτιρίου εξωτερικά 

Για το Δημοτικό Ιατρείο προβλέπεται:  

 Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων σε στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

 Αντικατάσταση των πλακιδίων του αύλειου χώρου, με νέα αντιολισθηρά 

Για τον Παιδικό Σταθμό προβλέπεται:  

 Νέα μόνωση του δώματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

 Χρωματισμός του αυλότοιχου 

Κοινότητα Παραδεισίου, Κοινοτικό Κατάστημα, Παιδικός Σταθμός 

Για τον Παιδικό Σταθμό Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων της κούπολας φωτισμού 

 Αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαστικού δαπέδου με νέο 

Για το Δημοτικό Κατάστημα Παραδεισίου, προβλέπεται:  

 Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων στο ταβάνι του υπογείου 

 Επίχρισμα (σοβάτσιμα) του αποκατασταθέντος τμήματος 

 Χρωματισμός του αποκατασταθέντος τμήματος 

Για τα κτίρια Προσκόπων στο Παραδείσι προβλέπεται: 



 Συντήρηση ή τμηματική αντικατάσταση της μόνωσης των δωμάτων 

 Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων όπου απαιτηθεί 

 Χρωματισμός των κτιρίων εξωτερικά 

Κρεμαστή, Ταχυδρομείο, Κοινοτικό Κατάστημα 

Για τον Ταχυδρομείο Κρεμαστής, προβλέπεται:  

 Νέα μόνωση του δώματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

Για τον Κοινοτικό Κατάστημα Κρεμαστής, προβλέπεται:  

 Νέα μόνωση του δώματος 

 Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά 

Για την βιβλιοθήκη και το κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προβλέπεται:  

 Ανακαίνιση των χρωματισμών των κτιρίων τοπικά 

Επίσης στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 3.000 € (χωρίς ΦΠΑ) που 
αφορά το κόστος της συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στις 
απολογιστικές εργασίες του προϋπολογισμού και ο ανάδοχος θα μπορεί να 
αποζημιώνεται για το κόστος Α.Ε.Κ.Κ. προσκομίζοντας το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά την 
πιστοποίηση των εργασιών. 
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