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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών & μόνωσης εξωτερικών τοίχων, 

κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων στο Κυδάδειο κτήριο 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το Κυδάδειο κτήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, έχει ανάγκη συντήρησης για την αποκατάσταση  

βλαβών στο εξωτερικό του περίβλημα.  

 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

αποκατάστασης βλαβών & μόνωσης εξωτερικών τοίχων, κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων στο Κυδάδειο κτήριο. 

 

Το κτήριο βρίσκεται στη Μύρινα Λήμνου επί της οδού Καρατζά 24. Πρόκειται για διώροφο κτήριο με υπόγειο. 
Στο κτήριο έχουν παρατηρηθεί οι παρακάτω βλάβες: 

Διάβρωση λόγω υγρασίας των επιχρισμάτων στις εξωτερικές τοιχοποιίες, σε όλο το ύψος και σε όλο το μήκος 
της νότιας, της βόρειας και της ανατολικής πλευράς του κτιρίου. 

Διάβρωση λόγω υγρασίας της γρηπίδας της νότιας, της βόρειας και της ανατολικής πλευράς του κτιρίου.  

Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου έχει διαβρωθεί ο εξώστης. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι τα σιδηρά 
«φουρούσια» του εξώστη - τα οποία όμως δεν φέρουν φορτία - έχουν οξειδωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αποτέλεσμα 
της οξείδωσης είναι και η εμφανής αλλοίωση του χρωματισμού της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου κάτω από 
τον εξώστη. 

Έχουν οξειδωθεί τα σιδηρά κιγκλιδώματα του εξώστη του ορόφου, των μπαζωμένων βεραντών του ισογείου, 
καθώς επίσης και η σιδηρή κατασκευή της εισόδου στην αυλή του οικοπέδου. 

Υπάρχει εκτεταμένη φθορά κουφώματος στον 1ο όροφο της ανατολικής όψης του κτιρίου και της πέριξ αυτού 
τοιχοποιίας. 

 

Για την αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

Οι βλάβες στη γρηπίδα και στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, έχει επιλεχθεί να αποκατασταθούν με τη 
διαδικασία και τα επισκευαστικά κονιάματα και υλικά θερμοπρόσοψης, χωρίς το θερμομονωτικό υλικό. 
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Αρχικά εντοπίζονται οι ζημιές που έχουν προκύψει στους τοίχους και τη γρηπίδα από διαβρώσεις οπλισμού 
με οπτικό έλεγχο, με μηχανικό τρόπο- κρούση και διαβροχή. Αφού εντοπιστούν οι ζημιές γίνεται αποξήλωση των 
σαθρών περιοχών σκυροδέματος και επιμελής απόξεση του οπλισμού. Στη συνέχεια κλείνονται οι οπές που 
έχουν δημιουργηθεί σε μία οι δύο στρώσεις με ειδικό επισκευαστικό κονίαμα. Κατόπι αυτού γίνεται το φινίρισμα 
με λεπτόκοκκο ρητινούχο υλικό. 

Για τις λιθόκτιστες τοιχοποιίες,  εντοπίζονται τυχόν αρμοί με οπτικό έλεγχο και απόξεση. Αφού εντοπιστούν 
οι αρμοί διευρύνονται με τροχό ή σπάτουλα σε εύρος ενός εκατοστού και γεμίζονται με ειδικό αρμόστοκο. Στη 
συνέχεια είναι απαραίτητο να γίνει προσεχτική απόξεση όλης της επιφάνειας και να απαλλαχθεί από σαθρά 
υλικά, χρώματα κ.λ.π. Στην επιφάνεια πλέον που προκύπτει εφαρμόζονται τα υλικά θερμοπρόσοψης. 

 Σε όλη την επιφάνεια εφαρμόζεται με επάλειψη χαλαζιακό αστάρι, με σκοπό την αύξηση πρόσφυσης της 
επιφάνειας, ώστε να δεχτεί τα νέα υλικά. Στη συνέχεια σε όλη την επιφάνεια εφαρμόζεται κόλλα 
θερμοπρόσοψης ενισχυμένη με υαλόπλεγμα σε δύο στρώσεις. Αφού τριφτεί η επιφάνεια με ψιλό γυαλόχαρτο 
επιμελώς, διαστρώνεται αστάρι. Κατόπιν εφαρμόζεται έτοιμος ρητινούχος σοβάς-πάστα χρωματισμένος σε 
χρώμα λευκό όπως και το υφιστάμενο. Στις ακμές των επιφανειών, (όπως γωνίες κτηρίου, λαμπάδες 
ανοιγμάτων), θα μπουν γωνιόκρανα, εκτός από τα σημεία επαφής με λιθοδομή. 

Για τη συντήρηση των κιγκλιδωμάτων, θα πραγματοποιηθεί απόξεση των οξειδώσεων και των φθαρμένων 
χρωματισμών, με γυαλόχαρτο και σβουράκι, επάλειψη ειδικού ασταριού και χρώματος σε δύο στρώσεις, σε 
απόχρωση βυσσινί όπως και η υφιστάμενη. 

Τέλος για τη συντήρηση του κουφώματος στον όροφο της ανατολικής πλευράς του κτηρίου, θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του, ώστε να είναι λειτουργικό αλλά και να εφαρμόζει με στεγανό 
τρόπο στην πέριξ τοιχοποιία, η οποία επίσης θα επισκευασθεί. 

 

 

Γ. ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 

 

     Προβλέπεται κατ’ ελάχιστον, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η προσκόμιση και χρήση υλικών και 
μικρουλικών όπως ειδικό χαλαζιακό αστάρι, επισκευαστικό κονίαμα, λεπτόκοκκο ρητινούχο υλικό, αρμόστοκος, 
κόλλα θερμοπρόσοψης ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, ψιλό γυαλόχαρτο, έτοιμος ρητινούχος σοβάς-πάστα 
χρωματισμένος σε χρώμα λευκό, γυαλόχαρτο αστάρι και χρώμα για τις σιδηρές επιφάνειες, υλικά για τη 
συντήρηση του κουφώματος κ.α. 

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
     Πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, 
προκειμένου να επισκεφθούν το κτήριο στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ώστε να έχουν 
ιδία αντίληψη, καθώς η ιδιαιτερότητα των βλαβών και των ειδικών εργασιών που απαιτούνται, είναι 
διαπιστωτέες μόνο με επί τόπου  αυτοψία. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα υλικά, τα μικροϋλικά 
και η εργασία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αποκατάστασης βλαβών & μόνωσης εξωτερικών τοίχων, 
κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων στο Κυδάδειο κτήριο, όπως περιγράφεται ανωτέρω στα Α και Β ανωτέρω. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τα ανωτέρω και οτιδήποτε περαιτέρω τεχνικά απαιτείται ή προβλέπεται 
από την διακήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου να παραδώσει το κτήριο με επισκευασμένη την γρηπίδα και 
την εξωτερική τοιχοποιία της βόρειας, ανατολικής και νότιας πλευράς του κτηρίου, τις σιδηρές επιφάνειες  και 
κιγκλιδώματα του εξώστη, των μπαζωμένων βεραντών και της εισόδου στην αυλή του οικοπέδου καθώς επίσης 
και τη συντήρηση του κουφώματος στον όροφο της ανατολικής πλευράς του κτηρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στη Μύρινα Λήμνου, άνευ αξίωσης για επιπλέον αποζημίωση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

     Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα, έξοδα και ευθύνη και χωρίς επί πλέον αποζημίωση, να 
απομακρύνει σε επαρκή απόσταση από την τοιχοποιία, όλα τα στερεωμένα σε αυτή αντικείμενα, (όπως 
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ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, σωληνώσεις A/C, πινακίδες, φωτιστικά σώματα κλπ,) προκειμένου να 
εφαρμοστούν τα επισκευαστικά υλικά σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας και να τα επανατοποθετήσει στην 
ίδια ακριβώς θέση, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του κτηρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και να 
αντικαταστήσει όσα από τα αντικείμενα που αφορούν την παραπάνω απομάκρυνση είναι τυχόν ήδη φθαρμένα 
ή καταστούν τέτοια από τις εργασίες.  

     Κατά την παροχή υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών προς τρίτους. Ομοίως υποχρεούται 
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων σε τρίτους και στο 
εργατοτεχνικό του προσωπικό (χορήγηση Μ.Α.Π όπου αυτά απαιτούνται). Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος 
καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα 
συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες 
υποχρεούται να αποκαταστήσει άνευ αποζημίωσης. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή των 
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα 
μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία του.  

     Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης 
βλαβών και μόνωσης εξωτερικών τοίχων, κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων στο Κυδάδειο κτήριο», η οποία θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, υπό την εποπτεία του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παροχή υπηρεσιών που προβλέπεται από την παρούσα θα εκτελεστεί κατόπιν 
συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Λήμνου. Ο εκτιμώμενος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου ΣΑΕ 
2020ΣΕ54600027  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών και μόνωσης εξωτερικών τοίχων, 
κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων στο Κυδάδειο κτήριο». Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από τον 
Ανάδοχο σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Λήμνος, 7/10/2020 

                        Ο Συντάξας 

 

 

 
                Ιπποκράτης Γουδέλλης 
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