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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛ &
ΑΡΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΛΙΠΟΥΛΟΛΗΣ
Προϋπολογισμός: 5.580,00 € (με ΦΠΑ)

Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6261.004
CPV: 50800000-3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την στεγανοποίηση της επιφάνειας πάνελ και
αρμού του παιδικού σταθμού Λιλιπούπολης του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας του Δήμου Χανίων. Η εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καθαρισμός της λαμαρίνας με πλυστική μηχανή και μηχανή φυσήματος, για την
απομάκρυνση σκόνης και γενικά ξένων σωμάτων.
Τρίβονται με γυαλόχαρτο στα σημεία που υπάρχει σκουριά, και θα περαστούν με
μίνιο, καθώς επίσης αντικαθιστούνται οι παλιές βίδες των πάνελ.
Στεγανοποιούνται οι ενώσεις και οι βίδες της λαμαρίνας με πολυουρεθανική μαστίχα,
και οπλίζεται με ειδική γάζα.
Στην ένωση τοίχου με πάνελ καθώς επίσης και στο τελείωμα των πάνελ θα μπεί
γαλαβανισμένη λαμαρίνα.
Ακολουθεί διάστρωση της επιφάνειας με το αστάρι MICROSEALER 50 σε κατανάλωση
με 200γρ/τ.μ, για την σωστή πρόσφυση της κύριας στεγανοποιητικής στρώσης.
Εν συνεχεία ακολουθεί διάστρωση της επιφάνειας με την κύρια στεγανοποιητική
στρώση HYPERDESMO χρώματος κόκκινου σε κατανάλωση 750γρ/τ.μ.
Ακολουθεί εκ νέου διάστρωση της επιφάνειας με την δεύτερη στεγανοποιητική
στρώση HYPERDESMO χρώματος λευκού σε κατανάλωση 750γρ/τ.μ.
Τέλος ακολουθεί διάστρωση με HYPERDESMO ΑDE-Y 500 σε κατανάλωση 200γρ/τ.μ,
για την δημιουργία διάφανης μεμβράνης στο δώμα για την προστασία από της
υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου, δίνοντας του προσδόκιμο ζωής 10 χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς λαμαρίνας.
Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς μόνωσης από αλουμινοφυλλο.
Καθαρισμός των επιφανειών (φυσερό - σκούπα ηλεκτρική και άνοιγμα του
αρμού με μηχανικά μέσα.
Επάλειψη με primer pu και τοποθέτηση πολυουρεθανικής μαστίχας.
Τοποθέτηση πολυθυλαινίου διαμέτρου όσο και το άνοιγμα.
Primer pu και διάστρωση με 2 KF ρευστή πολυουρεθανική μαστίχα
Γάζα σε όλη την επιφάνεια και επάλειψη με hyperdesmo.
Τοποθέτηση καινούριας λαμαρίνας.
Στεγανοποίηση μεταξύ των ενώσεων της λαμαρίνας με πολυουρεθανικη
μαστίχα και στεγανοποίηση όλης της επιφάνειας με το ολοκληρωμένο σύστημα
στεγανοποίησης της alchimica αστάρι 1.5κιλο μονωτικό

Α/Α
1
2

Περιγραφή
Στεγανοποίηση των πάνελ
Στεγανοποίηση του αρμού

Μονάδα Ποσότητα
Τιμή
Συνολική
μέτρησης
μονάδος
τιμή
Υπηρεσία
1
2.500,00
2.500,00
Υπηρεσία
1
2.000,00
2.000,00
Σύνολο 4.500,00
Φ.Π.Α. 24% 1.080,00
Γενικό Σύνολο 5.580,00

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από
εξειδικευμένο προσωπικό.
Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες
εργασίες, ώστε η κατάσταση και η ασφάλεια του πάνελ και του αρμού να πληρούν τους ισχύοντες
κανόνες, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους
νόμους. Θα έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην κακή συντήρηση και μη λήψη των
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα
είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα
προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών του.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των μικροζημιών στο κτίριο που
δημιουργήθηκαν κατά την συντήρηση και στεγανοποίηση της επιφάνειας πάνελ και αρμού.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά CE που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης με 15 χρόνια εγγύηση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι όσον αφορά την τοποθέτηση των προτεινόμενων υλικών.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 5.580,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6261.004 µε τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή κτιρίων ακ/των Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής» του προϋπολογισμού έτους
2022.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 22/6/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Χανιά, 22/6/2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

