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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  20.319,00 Ευρώ, από  το 

Κληροδότημα  Ιωάννη  Σ. Βουζούκου, με  σκοπό  την  Ανακαίνιση  του  παλαιού 

Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Καστάνιτσας. 

Έχει εγκριθεί η Αρχιτεκτονική Μελέτη, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 06/01-07-

2010 της Ε.Π.Α.Ε. Ν.Αρκαδίας. 

Έχει  εκδοθεί  η  υπ`  αριθμ.  141/2010  Οικοδομική  Άδεια  από  το  Τμήμα 

Πολεοδομίας Άστρους, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4495/2017 και την 

παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4513/2018 είναι σε ισχύ έως 31-12-2020.

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στο  παλαιό  διώροφο  κτίριο  όπου  στεγαζόταν  το  Κοινοτικό  Γραφείο  της 

Καστάνιτσας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας γίνεται η παρακάτω επέμβαση :

α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

Τοποθετείται ξύλινη στέγη που εδράζεται στην πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

της οροφής του ορόφου του κτιρίου, με ζευκτά, τεγίδες και σανίδωμα με τάβλες από 

ξυλεία πριστή.

Η επικάλυψη της στέγης θα γίνει με ντόπιες παραδοσιακές σχιστόπλακες. 

Θερμομόνωση της στέγης με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης και υγρομόνωση 

με επίστρωση με ασφαλτόπανο.



Η  εργασία  αυτή  κρίνεται  απαραίτητη  για  λόγους  θερμομόνωσης  και 

υγρομόνωσης του κτιρίου αλλά και για αισθητικούς λόγους, αφού το κτίριο βρίσκεται 

στην κεντρική πλατεία του παραδοσιακού οικισμού. 

Στις  οριζόντιες  απολήξεις  της  στέγης  θα  τοποθετηθούν  ανοικτές  ημικυκλικές 

υδρορροές  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα,  οποίες  θα  απολήγουν  σε  κατακόρυφες 

υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτές κυκλικές.   

β)  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  (Α` ΦΑΣΗ)

Με την παρούσα θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες εργασίες, εντός των ορίων της 

εγκεκριμένης πίστωσης με στόχο την ανακαίνιση του κτιρίου και συγκεκριμένα :  

Καθαιρέσεις εσωτερικών τοίχων ορόφου. 

Καθαιρέσεις εσωτερικών επιχρισμάτων.

Καθαίρεση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Καθαιρέσεις κουφωμάτων.

Καθαίρεση κιγκλιδώματος του εξώστη.

Κατασκευή και διαμόρφωση χώρου εισόδου στον Όροφο.

Αποκατάσταση (ισοπέδωση) εσωτερικού δαπέδου Ισογείου, με άοπλο σκυρόδεμα.

Επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και Οροφής Ορόφου.

Εσωτερικά Δάπεδα Ορόφου με κεραμικά πλακίδια. 

Εξωτερικά Δάπεδα με λίθινες πλάκες, στον ακάλυπτο του Ισογείου και την είσοδο 

του Ορόφου.

Επενδύσεις βαθμίδων κλιμάκων, με ορθοκανονικές λίθινες πλάκες, στον ακάλυπτο 

του Ισογείου και την είσοδο του ορόφου.

 Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν :

o Καθαιρέσεις πλινθοδομών
o Καθαίρεση επιχρισμάτων
o Καθαίρεση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή
o Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
o Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
o Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα
o Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
o Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

κατηγορίας C12/15 χωρίς χρήση αντλίας.  
o Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm πάχους 

1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
o Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
o Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
o Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
o Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες



o Επενδύσεις  βαθμίδων  κλιμάκων,  με  ορθοκανονικές  λίθινες  πλάκες  τοπικής 
προέλευσης, πάχους 3 cm

o Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο
o Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

πάχους 50 mm
o Επιστέγαση με σχιστόπλακες
o Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία πριστή
o Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
o Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm
o Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική
o Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σωληνωτή κυκλική

Γ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις του Κληροδοτήματος Ι. Σ. Βουζούκου, 

και θα εκτελεστεί από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016.

Το  όριο  πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει  από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης 

κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ 

όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  καθίσταται  υπεύθυνος  για  κάθε 

ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί  σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που 

απασχολεί όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Άστρος, 20/12/2018

Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.


