
 
A. Τεχνική περιγραφή για τη στεγανοποίηση  μέρους του βατού δώματος- περίπου 770 m2-  με Πολυουρεθανικό Υλικό, 

και η οποία αφορά στην επιφάνεια που εδράζονται τα Η/Μ ψύξης έως τον Αντισεισμικό  αρμό. 
 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται  τα παρακάτω:  
 Η αποξήλωση των  παλιών υλικών στεγάνωσης περιμετρικά των στηθαίων (ασφαλτικές μεμβράνες) με τα κατάλληλα 

εργαλεία. 
 Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων επιφανειών με τρίψιμο από ειδικά μηχανικά μέσα, προς  

σχηματισμού επιφανείας ανοιχτού πορώδες. 
 Εφαρμογή υδροβολής στην επιφάνεια της ταράτσας με  χρήση μηχανήματος υψηλής πιέσεως για τον πλήρη 

καθαρισμό του δαπέδου της ταράτσας. 
 Προεργασία (πλήρης καθαρισμός) δαπέδου και περιμετρικού στηθαίου έως ύψους 25 εκ,  για τη σωστή επάλειψη της 

επιφάνειας με εποξειδικό αστάρι δύο (2) συστατικών, ενδεικτικού τύπου AQUADUR της εταιρείας ALCHIMICA, ή 
αντίστοιχου. 

 Επικάλυψη (στοκάρισμα) των σημείων που υπάρχουν σωλήνες (σπιράλ), σχάρες όδευσης καλωδίων, σκασίματα κλπ   
περιμετρικά στα στηθαία, υδρορροές κ.α. με πολυουρεθανική μαστίχη, ενδεικτικού τύπου HYPERSEAL της εταιρείας 
ISOMAT, ή αντίστοιχου.  

 Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (Primer) δύο (2) συστατικών σε όλη την επιφάνεια (δάπεδο και περιμετρικό στηθαίο 
έως ύψους 25 εκ) που θα γίνει ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. 

 Επάλειψη (βάψιμο) της επιφάνειας με στεγνωτικό, αδιάβροχο, ελαστομερές, μονωτικό  πολυουρεθανικό υλικό,  
ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO LV της εταιρείας ALCHIMICA, ή αντίστοιχου. Η εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να 
γίνει σε τρείς (3)  στρώσεις.  
 

B. Τεχνική περιγραφή για την κάλυψη με ασφαλτική μεμβράνη και αφορά την επιφάνεια που δεν έχει μηχανήματα, 
μετά τον Αντισεισμικό αρμό (260m2), καθώς και της ταράτσας του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα (72μ2) . 
 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται  τα παρακάτω:  
 Η αποξήλωση των  παλιών υλικών στεγάνωσης περιμετρικά των στηθαίων (ασφαλτικές μεμβράνες) με τα κατάλληλα 

εργαλεία. 
 Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων επιφανειών με τρίψιμο με ειδικά μηχανικά μέσα, προς 

σχηματισμού επιφανείας ανοιχτού πορώδες. 
 Εφαρμογή υδροβολής στην επιφάνεια της ταράτσας με  χρήση μηχανήματος υψηλής πιέσεως για τον πλήρη 

καθαρισμό του δαπέδου της ταράτσας. 
 Επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι,  ενδεικτικού τύπου EXTRALAC PRIMER της εταιρείας BITULINE, ή 

αντίστοιχου. 
 Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης (αφαλτόπανου)  με βάση την απεσταγμένη άσφαλτο και θερμοπλαστικής ρητίνες   

με ευκαμψία στο κρύο – 20 βαθμούς, ενδεικτικού τύπου Palladien -20 της εταιρείας BITULINE, ή αντίστοιχου. Η 
επιφάνεια της ασφαλτικής μεμβράνης πρέπει να είναι πέντε (5kg/μ2)  κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή του 
ασφαλτόπανου θα πρέπει να γίνει με φλόγιστρο. 

  Τοποθέτηση (γύρισμα) ασφαλτικής μεμβράνης  στα περιμετρικά στηθαία της ταράτσας έως ύψους εικοσιπέντε 
εκατοστών (25εκ). Η εφαρμογή του ασφαλτόπανου στα στηθαία θα πρέπει να γίνει με φλόγιστρο. 

 Σφράγιση τελειωμάτων ασφαλτοπάνου με παχύρευστο ελαστομερές υλικό, ενδεικτικού τύπου SEAL MAX ή 
αντίστοιχου. 

 Μηχανική στήριξη της ασφαλτικής μεμβράνης στα περιμετρικά στηθαία  της ταράτσας με μεταλλική ανοξείδωτη  λάμα 
για μεμβράνες, με ειδικά βύσματα. 

 Τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου φυλλοσυλλέκτη στις υδρορροές για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα και 
σκουπίδια. 

 Εγκατάσταση ειδικού εξαεριστικού συστήματος της ασφαλτικής μεμβράνης (τοποθέτηση 1 τμχ ανά  20m2). 
 
Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει  όλες τις εργασίες για τον καθαρισμό του 
δαπέδου της ταράτσας, την τοποθέτηση των υλικών (εποξειδικό αστάρι, στεγανωτικό ελαστομερές πολυουρεθανικό, 
αλειφατικής πολυουρεθανικής επίστρωσης, ασφαλτόπανου κλπ) καθώς και  όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης 
στερέωσης και στεγανοποίησης όπως και τις απαραίτητες δοκιμές για παράδοση της Υγρομόνωσης  σε κανονική και ασφαλή 
λειτουργία. 



 
Επίσης θα αναλάβει τη διαχείριση των παλαιών αποξηλωθέντων  μονωτικών υλικών σε πιστοποιημένο μέρος για τη  
διαχείριση αυτών. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν : 
 
o Εξειδίκευση η να συνεργάζονται με εξειδικευμένη εταιρεία μονώσεων και στεγανοποιήσεων. Σε περίπτωση 

συνεργασίας θα πρέπει να καταθέσουν Υ.Δ συνεργασίας και από τα 2 μέλη, με γνήσιο υπογραφής. 
o Τεχνικό φάκελο στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές των υλικών, Σχέδιο 

Ασφάλειας & Υγιεινής (ΣΑΥ), καθώς και πιστοποιήσεις των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
o Να παρέχουν εγγύηση καλής κατασκευής και στεγανοποίησης για τουλάχιστον 10 έτη. 
 

Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ και να μεταφερθούν με ίδια μέσα του 
αναδόχου. Σε περίπτωση που τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν ειδικούς κάδους αποκομιδής μπάζων και ογκωδών 
αντικειμένων, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο για τη λήψη σχετικής αδείας από το Δήμο Αμαρουσίου 
για την τοποθέτηση των ανωτέρω κάδων σε δημόσιο χώρο (δρόμο, πεζοδρόμιο), καθώς και για την πληρωμή τυχόν σχετικών 
δημοτικών τελών, τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
   
Οι εργασίες θα πρέπει να  γίνουν κάτω από τα μέτρα ασφαλείας του νόμου περί μέτρων ασφαλείας  εργασίας και με πλήρη 
ενημερωμένα και πιστοποιημένα κατά ISO και CE εργαλείων και μηχανημάτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλα 
τα μέτρα ασφαλείας όπως ορίζει ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας (ειδικά ρούχα, κράνος, προστατευτικά γυαλιά ματιών, 
γάντια και ειδικά παπούτσια) και των  εργαλείων. 
 
Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει εκτός του κόστους Υλικών, 
Εργασίας  και  κάθε είδους νόμιμης Ασφάλισης του προσωπικού που θα εργασθεί στο εν λόγω έργο. 
 
Επίσης κάθε υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του  και  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος και πριν την επίδοση οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφτεί τους 
χώρους του κτηρίου ώστε να σχηματίσει καθαρή εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και για να προβεί στις 
απαραίτητες επιμετρήσεις υλικών και εργασίας. 
 
 
 
    

 


