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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Η έκθεση αυτή αποτελεί την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης  

με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και 

αφορά τις εργασίες της πρότασης ενίσχυσης του 3ου Σταδίου της μελέτης.  

Το έργο δημοπρατείται με τίτλο : «Στατική Αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς» 

Η πρόταση ενίσχυσης του Κλειστού Γυμναστηρίου που προέκυψε από την παραπάνω μελέτη 

στατικής επάρκειας του κτιρίου περιλαμβάνει την προσθήκη νέων στοιχείων, τοιχίων, οπλισμένων 

επιχρισμάτων και ράβδων δικτύωσης τύπου Χ, σε φατνώματα της περιμέτρου τόσο του χώρου 

αθλοπαιδιών όσο και του περιβάλλοντος χώρου αποδυτηρίων. Στο ύψος του ισογείου (ύψος του 

περιμετρικού κτιρίου αποδυτηρίων) τοποθετούνται νέα τοιχία και κατασκευάζονται οπλισμένα 

επιχρίσματα τόσο περιμετρικά του χώρου αθλοπαιδιών όσο και περιμετρικά του περιβάλλοντος 

χαμηλού κτιρίου αποδυτηρίων. Τα στοιχεία που προστίθενται στην περίμετρο του χώρου 

αθλοπαιδιών συνεχίζουν καθ’ ύψος, πάνω από το ύψος του περιμετρικού κτιρίου, ως ράβδοι 

δικτύωσης τύπου Χ. Τέλος, ενισχύονται και τα υφιστάμενα δικτυώματα της στέγης με εγκάρσιους 

δικτυωτούς συνδέσμους.  

Η υλοποίηση της πρότασης ενίσχυσης συνοδεύεται από εργασίες, αποξηλώσεων, εκσκαφών, 

καθαιρέσεων, προσθηκών των νέων στοιχείων και σε συνέχεια εργασίες επιχώσεων και 

αποκατάστασης τελειωμάτων στην προτεραία (πριν την ενίσχυση) κατάσταση του κτιρίου. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης φθορών από οξειδώσεις οπλισμών, 

εφαρμόζονται υλικά κρυσταλλοποίησης, στο κατώτερο τμήμα προς το περιβάλλον έδαφος των 

στοιχείων του Φ.Ο. από σκυρόδεμα, με στόχο τον φραγμό έναντι φαινομένων ανερχόμενης υγρασίας 

και  αναστολείς διάβρωσης αέριας φάσης σε όλα τα στοιχεία  της εξωτερικής περιμέτρου του 

κτιρίου(δοκούς και υποστυλώματα πλην της μετώπης).  

Το σύνολο των εργασιών με την αναλυτική τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές που τις 

συνοδεύουν, περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη Α και Β και στα σχέδια Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7 

και-Σ8.  

Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

 Εκσκαφές, καθαιρέσεις, κατασκευή νέων εμφατνούμενων τοιχωμάτων, οπλισμένα 
επιχρίσματα. 

 Επεμβάσεις στη στέγη 

 Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων πλαισίων τύπου Χ. 

 Εκτράχυνση επιφάνειας 

 Τοποθέτηση βλήτρων 

 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 Τοπική και ολική καθαίρεση τοιχοποιίας 



 Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος 

 Αναστολέας διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης 

 Κρυσταλλοποίηση 

 Εναέριοι αναστολείς διάβρωσης 

 Προστασία ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος υφιστάμενων και νέων 

 Επάλειψη συνδετικού επιφανειών υπάρχοντος και νέου σκυροδέματος. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  193.000,00 € με ΦΠΑ 24% η χρηματοδότησή 

του προέρχεται από ΠΔΕ ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑΕ 64.7321.01. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
τις ισχύουσες τεχνικές  προδιαγραφές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», ενώ την επίβλεψη θα έχει η Δ/νση T.Y. του Δήμου Καστοριάς. 
 
Καστοριά   24 -02-2021 
 
                                                      
                                                          Η  συντάκτρια 
 
 
 
                                                           Δοξοπούλου Ζωή 
                                                     Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. 
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