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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  συντάχθηκε  για  το  έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» του Δήμου Λαρισαίων και αφορά τις οικοδομικές εργασίες.

Σε  τμήματα  του  περιβάλλοντα  χώρου  του  κτιρίου καθαιρούνται  οι  υφιστάμενες 

πλακοστρώσεις, τα δάπεδα σκυροδέματος των πλακοστρώσεων και όπου απαιτηθεί τα 

διακοσμητικά  κράσπεδα σκυροδέματος και τα υφιστάμενα φρεάτια. Στα τμήματα που 

θα  απαιτηθεί  θα  πραγματοποιηθεί  εκσκαφή  της  υφιστάμενης  υπόβασης  των 

σκυροδεμάτων για τη δημιουργία νέας σκάφης και την κατασκευή νέας υπόβασης από 

θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκκομετρικής διαβάθμισης. 

Στα εν λόγω τμήματα του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου θα διαστρωθεί σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20, σε στρώση πάχους 0,10μ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα κατηγορίας 

T131,  όπου  απαιτείται  θα  ανακατασκευασθούν  τα  φρεάτια  (με  σκυρόδεμα  και 

τσιμεντοκονία) και τα διακοσμητικά κράσπεδα σκυροδέματος, θα επιστρωθούν πλάκες 

λευκού μαρμάρου και θα ανακατασκευασθούν τα περιθώρια (σοβατεπί) μαρμάρου.

Οι  δύο  δεξαμενές  πυρόσβεσης  που  βρίσκονται  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  αφού 

αντληθούν τα υφιστάμενα ύδατα και καθαριστούν, θα επιστρωθούν και επενδυθούν με 

τσιμεντοκονίαμα δύο στρώσεων πάχους 0,02 μ.

Στο  δώμα  του  κτιρίου  θα  καθαιρεθούν  οι  υφιστάμενες  κατασκευές  αλουμινίου  με 

υαλοπίνακες και θα κατασκευαστεί νέο σταθερό αίθριο από αλουμίνιο και υαλοπίνακες 

επί υπερυψωμένου μεταλλικού σκελετού με επένδυση λαμαρίνας στεγανοποιημένης με 

μεμβράνη.
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Στο  δάπεδο  μαρμάρου  της  βεράντας  του  ορόφου  του  κτιρίου  θα  κατασκευαστεί 

στεγάνωση με υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως καθαρής πολυουρίας.

Στην  όψη του  κτιρίου  επί  της  οδού  Ολύμπου  θα  ανακατασκευαστούν  επιχρίσματα 

τοπικά και χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα εξωτερικών χώρων.

Θα  κατασκευαστούν  οριζόντιες  υδρορόες  και  ειδικά  τεμάχια  από  έγχρωμη 

ηλεκτροστατικά βαμμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00mm στη βεράντα του 2ου 

ορόφου και  στην επικλινή στέγη της απόληξης του ανελκυστήρα στο δώμα και  θα 

τοποθετηθεί κατακόρυφη υδρορόη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 4in.

Θα ανακατασκευαστούν αρμοί δαπέδων σε σημεία του εσωτερικού του κτιρίου, όπου 

απαιτείται.

               Ο Συντάξας                                                 Ο Αν. Προϊστάμενος

                                                                               Τμ. Έργων-Υποστ. Δήμων

              Α. Παπαιωάννου                                                  Μ. Τσιάρας

Θεωρήθηκε

Ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Α. Πατσιούρας
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