Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS PETRIDIS
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Αιτία: ακριβές αντίγραφο

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»
ΚΑΕ: 30.7331.17
Αριθμός μελέτης: 105
CPV: 45212314-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η άρση της επικινδυνότητας και η εκτέλεση
έκτακτων διασωστικών εργασιών στο κτίριο της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης του
Δήμου Κομοτηνής.
Στο αριθμ. πρωτ. 238669/24599/1351/20.06.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
αναφέρεται η ύπαρξη σημαντικών και εκτεταμένων φθορών, προερχόμενης από
εισροή ομβρίων υδάτων από την στέγη, με προϊούσα επιδείνωση, τόσο επί των
εξωτερικών όψεων του μνημείου, στον διάκοσμο, στα επιχρίσματα και στα κονιάματα,
όσο και επί των εσωτερικών επιφανειών των τοιχοποιιών του ορόφου, κοντά στις
ακμές των οροφών. Επιπροσθέτως δε, διαπιστώθηκαν και συμπτώματα
ανερχόμενης υγρασίας και δράση αλάτων, περιμετρικά της βάσης του κτιρίου.
Οι φθορές των επιχρισμάτων είναι αρκετά σοβαρές στις όψεις του κτιρίου
αφού το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται φαινόμενα καταπτώσεων επιχρισμάτων
με κίνδυνο να τραυματιστούν περαστικοί.
Έντονα προβλήματα εντοπίζονται στη στέγη αφού τα νερά της βροχής
εισέρχονται στο εσωτερικό του ορόφου. Ωστόσο κρίνεται ότι το φαινόμενο αυτό
μπορεί να αντιμετωπιστεί με σημειακές παρεμβάσεις στη στέγη.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για άμεσες
διασωστικές παρεμβάσεων με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας.
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν κυρίως:
- στην αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων,
- στην αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων υδρορροών,
- σε σημειακές παρεμβάσεις της στέγης (αντικατάσταση φθαρμένου

πετσώματος, υγρομόνωσης και σπασμένων κεραμιδιών) και στο λούκι της
στέγης
- στην ανακαίνιση των εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου.
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ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/341743/35227/1924/03.09.2018 έγγραφο
οποίο εγκρίθηκε η μελέτη του Δήμου Κομοτηνής (βλέπε σχετικούς όρους).

Κομοτηνή 15.10.2018

Οι συντάξαντες:

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
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