ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων
Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες που θα γίνουν σε δώδεκα (12)
σχολικές μονάδες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΙΜΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4ο ΛΥΚΕΙΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ο ΛΥΚΕΙΟ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΑΛ
3ο ΛΥΚΕΙΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ & ΦΑΝ ΒΑΙΚ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ & ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 2
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΘΗΣΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ & Π.ΔΕΛΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ

του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλα τα κτίρια και τους λοιπούς
χώρους των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των
συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και μεγεθών εκτέλεσης
των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλα τα
πραγματικά δεδομένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονομική τους προσφορά. Τα διαθέσιμα σχέδια
ορισμένων σχολικών μονάδων δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην σημερινή διαμορφωμένη
κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν επί τόπου διασταυρώσεις από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους.
Επίσης θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών
μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται οι
μαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να
γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του
σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη
του όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε διδακτηρίου.
Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και
διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια
λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την
νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους των σχολικών
μονάδων για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
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Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης μαθητών και
προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
Επισημαίνεται ότι η καθαίρεση των κουφωμάτων θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή
ατυχημάτων, λόγω και των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα
δομικά στοιχεία των κτιρίων.
Για την εκτέλεση όλων των εργασιών, περιλαμβάνονται πλήρως η τοποθέτηση των καταλλήλων
ικριωμάτων ανεξαρτήτως ύψους, που θα τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.
Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός και εκτός των
κτιρίων, επί των δωμάτων και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων και οι προσωρινές εναποθέσεις
των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις,
προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται,
θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την
συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και
οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται από τις αρχές.
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των
ανωτέρω προϊόντων, έτσι ώστε ο χώρος να παραδίδεται όπως παρελήφθη.
Ακόμα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών μετακινήσεις
(χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού
εξοπλισμού των σχολείων, μετά της απαιτούμενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση των
εργασιών.
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών στα δώματα των
κτιρίων. Όπου απαιτείται θα τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα στις άκρες των δωμάτων για
προστασία των εργαζομένων αλλά και των χρηστών των κτιρίων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Τη μελέτη του έργου συνέταξαν οι :
-Αρχιτεκτονικά: Α.Καράμπαλης – Δ. Σεφερλής
-Η/Μ μελετών: Π.Βουτεράκος
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1) 1ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Τσουκανέλη & Φαν Βάϊκ)
1. Αποκατάσταση ρωγμής στηθαίου δώματος Δημοτικού Σχολείου.

Ρωγμή Τσουκανέλη

Ρωγμή Καραϊσκάκη

Ρωγμή παλαιού αυλείου χώρου
Κατά μήκος των ρωγμών καθαιρούνται τα επιχρίσματα 0,25 μ. εκατέρωθεν της ρωγμής και η πιθανή
ρωγμή μεταξύ οπτοπλινθοδομών και φέροντα οργανισμού σφραγίζεται με μη συρρικνούμενη
τσιμεντοκονία. Ακολουθεί ισχυρό πεταχτό (1η στρώση) επίχρισμα και μετά τοποθετείται λωρίδα
ισχυρού πλαστικού πλέγματος 0,50μ., στη συνέχεια εφαρμόζεται λάσπωμα (2η στρώση) και
μαρμαροκονίαμα (3η στρώση). Οι παραπάνω επισκευές χρωματίζονται σε πλάτος 1,00μ με
προετοιμασία και δυο χέρια ακρυλικό πλαστικό χρώμα.

(Φωτο. έξω από τουαλέτες)
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Αποκατάσταση ενανθρακώσεων (έξω από τουαλέτες), σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00,
μετά την καθαίρεση και επανακατασκευή των επιχρισμάτων καθώς και τον χρωματισμό της επισκευής
όπως περιγράφεται και παραπάνω.

2. Ανακατασκευή ξύλινης στέγης παλαιού κτιρίου ως εξής:
2.1 α) Σύρσιμο παλαιών κεραμιδιών στέγης, β) Αποξήλωση σάπιου πετσώματος και αντικατάστασή
του με νέο σε ποσοστό 50%, γ)Αντικατάσταση τυχόν σάπιων αμειβόντων με νέους ίδιας ξυλείας
με τους υφιστάμενους, δ) Τοποθέτηση τεγίδων κατά την κλίση της στέγης διαστάσεων 5Χ7 εκ.
ανά 60 εκ., ε) Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού στέγης βάρους 25kg/m3ανάμεσα από τις
τεγίδες πάχους 5 εκ., στ) Τοποθέτηση διαπνέουσας στεγανωτικής μεμβράνης πολυπροπυλενίου
βάρους 170gr/m2 ηλομένη με πλαστικά παρεμβύσματα στις τεγίδες και με κοιλάδες πάνω από το
θερμομονωτικό υλικό., ζ) Τοποθέτηση επιτεγίδων κάθετα στην κλίση της στέγης διαστάσεων 5Χ5
εκ. ανά 36 εκ. αξονικά για το κάρφωμα των κεραμιδιών, η) Επανατοποθέτηση υφιστάμενων
καρφωτών κεραμιδιών και αντικατάσταση των φθαρμένων με νέα ίδιου τύπου σε ποσοστό 20%.

Στέγη
2.2 Αντικατάσταση ξύλινης μετώπης στέγης με νέα ίδιας ξυλείας προς την νότια πλευρά του κτιρίου
του στεγασμένου διαδρόμου και βαφή με μυκητοκτόνο (2 στρώσεις) και βερνικόχρωμα (1
στρώση).
2.3 Όλα τα ξύλινα στοιχεία βάφονται με δύο χέρια διάφανο μυκητοκτόνο υδατοδιαλυτό συντηρητικό
ξυλείας.

Μετώπη ξύλινη
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2) 2o Δημοτικό Σχολείο (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου)
1. Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων μετά προσοχής για
την διατήρηση των μαρμαροποδιών.
2. Σε σημεία που οι μαρμαροποδιές θα σπάσουν ή είναι ήδη φθαρμένες, θα τοποθετηθούν νέες ίδιου
τύπου και πάχους μαρμάρου με τις υφιστάμενες.
3. Κατασκευή νέων κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή ίδιας μορφής με τα υφιστάμενα
σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 άρθρο 3.2 της Τεχνικής Περιγραφής της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τα νέα
κουφώματα αλουμινίου θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες σύμφωνα με το κεφάλαιο
14 της Τεχνικής Περιγραφής της ΚΤΥΠ Α.Ε.
4. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των υφιστάμενων σιδεριών ασφαλείας αφού προηγηθεί η
συντήρηση και βαφή τους με ντουκόχρωμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00.

Πόρτες – Παράθυρα αιθουσών εμπρόσθιας όψης σχολείου

Κουφώματα 2ου Δημοτικού – Σκαρίφημα
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5. Αποξήλωση του υφιστάμενου φθαρμένου ελαστικού τάπητα του γηπέδου μπάσκετ και κατασκευή
αμμασφάλτου σε όλη την επιφάνεια για την δημιουργία ρύσεων. Τέλος ακολουθεί επίστρωση με
νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,8-2,0mm, (βλέπε παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής
οικοδομικών εργασιών της ΚΤΥΠ Α.Ε., άρθρο 20.2.4.2)

Γήπεδο μπάσκετ

Σκαρίφημα γηπέδου μπάσκετ
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6. Νέα αρμοκάλυπτρα αντισεισμικού αρμού στον εξωτερικό ισόγειο στεγασμένο διάδρομο του

σχολείου. Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο τύπου ACP SAS 45 και στα κατακόρυφα
γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm πλάτους 30 cm ηλωμένη από την μία πλευρά. Στην οροφή όμοια,
από γωνιακό φύλλο αλουμινίου 1mm πλάτους 15mm +15mm ηλωμένο και από την οροφή.
Προηγείται καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών αρμοκάλυπτρων.
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3) 9ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Τσουδερού & Μακαρίου)
1. Αποκατάσταση καθίζησης βορεινού αυλείου χώρου ως εξής:
α) Αποξήλωση υφιστάμενης ασφάλτου περίπου 20μ2 για την υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας
ρύσεων με αμμάσφαλτο, β) Κατασκευή αμμασφάλτου σε όλη την επιφάνεια για την εξάλειψη των
καθιζήσεων με ρύση 1.5% προς το υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ (περίπου 200,00μ2).

γ)Στεγανοποίηση φρεατίων αυλείου χώρου με μη συρικνούμενα κονιάματα
,

Φρεάτια αποχέτευσης 3χ(0,60x0,70x1,00 μ),
Φρεάτιο 0,60x0,50x1,00 μ, Φρεάτιο 0,65x0,55x1,00 μ
δ) Κατασκευή λουκιού τσιμεντοκονίας από μη συρικνούμενο κονίαμα στην βόρεια πλευρά του
σχολείου περίπου 40μ
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ε) Αδροποίηση μαρμάρων δαπέδου στις βρύσες του αυλείου χώρου και τοποθέτηση αντιολισθητικών
ταινιών στα πατήματα.

Αδροποίηση μαρμάρων
στ) Κατασκευή δύο προκατασκευασμένων σχαρών ομβρίων υδάτων μήκους 6,00μ εκάστη
εκατέρωθεν της μπασκέτας στην βόρεια πλευρά του γηπέδου μπάσκετ, με σχάρα γαλβανισμένη
πλάτους 15 εκ. κατηγορίας Β125.

Εσχάρες ομβρίων
ζ) Κατασκευή προκατασκευασμένης σχάρας ομβρίων υδάτων δίπλα από την υφιστάμενη (1,00μ) στην
ανατολική πλευρά του γηπέδου μπάσκετ, με σχάρα γαλβανισμένη πλάτους 15 εκ. κατηγορίας Β125.

9

2. Τρίψιμο εσωτερικού μωσαϊκού δαπέδου για την επίτευξη επιπεδότητας στην περιοχή του αρμού.

3. Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα επιμήκη φωτιστικά με ανακλαστήρες
2Χ28w (T5) με ηλεκτρονικό ballast (118 τεμάχια), δηλ. αποξήλωση υφιστάμενων (118 τεμ.) και
τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων 106 τεμ. και 12τεμ. με πλέγμα την αίθουσα γυμναστικής.

4. Κατασκευή λουκιού τσιμεντοκονίας από μη συρικνούμενο κονίαμα στην νότια πλευρά του
σχολείου (οδός Τσουδερού)

Λούκι (Τσουδερού)
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4) 4ο Λύκειο (Υψηλάντου & Παρθένωνος 2)
1. Οι εργασίες αποκατάστασης υγρομόνωσης δώματος αφορούν την πλάκα οροφής 2 ου ορόφου και
πλάκα οροφής ισογείου με την ανεστραμμένη μόνωση. Πιο συγκεκριμένα στην πλάκα οροφής 2ου
ορόφου θα γίνει η τοποθέτηση ασφαλτόπανου (μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και
με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων) σε ολόκληρο το δώμα αφού προηγουμένως αφαιρεθούν όλες οι
πλάκες με θερμομόνωση που μετά το πέρας των εργασιών θα επανατοποθετηθούν. Επίσης
τοποθετείται ασφαλτόπανο με ψηφίδα διαστάσεων (9Χ3,5μ.) για την κάλυψη του αντισεισμικού
αρμού στην δυτική πλευρά του δώματος. Όλα τα ασφαλτόπανα ανεξαιρέτως θα φθάνουν στο
πάνω μέρος των περιμετρικών στηθαίων όπου θα κολλούνται και θα στερεώνονται με περιμετρική
λάμα από αλουμίνιο για την προστασία της κόλλησης του ασφαλτόπανου. Τα περιμετρικά λούκια
του δώματος θα καθαρισθούν επιμελώς από τα χαλίκια, τα οποία θα απομακρυνθούν και θα
περαστούν με αδιάβροχο ακρυλικό μονωτικό ελαστομερές (δύο χέρια) για την διαχρονική
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

2. Αποξήλωση σοβάδων οροφής κεντρικού κλιμακοστασίου και ενανθρακώσεις.

Αποξήλωση επιχρισμάτων κλιμακοστασίου
και αποκατάσταση ενανθρακώσεων σκυροδέματος
σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00, στη συνέχεια προετοιμασία του σκυροδέματος και
χρωματισμός με 2 στρώσεις ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.
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3. Σφράγιση οριζόντιας ρωγμής σενάζ κουπαστής εξώστη 1ου ορόφου (εκ των έσω) με
ελαστοπλαστικό στόκο περίπου 25μ και χρωματισμός όλου του στηθαίου με προετοιμασία και 2
στρώσεις ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.

Οριζόντια ρωγμή στηθαίου 1ου ορόφου
4. Όσο αφορά την υγρομόνωση του δώματος της οροφής ισογείου, επειδή παρατηρήθηκαν
εκτεταμένες ζημιές στην οροφή ισογείου από εισροή υδάτων προτείνεται η τοποθέτηση
ασφαλτόπανου με ψηφίδες σε ολόκληρο το δώμα αφού προηγουμένως αφαιρεθούν όλες οι πλάκες
με θερμομόνωση που μετά το πέρας των εργασιών θα επανατοποθετηθούν. Όσο αφορά τα
περιμετρικά λούκια θα γίνει η ίδια εργασία όπως περιγράφεται παραπάνω. Όλα τα ασφαλτόπανα
ανεξαιρέτως θα φθάνουν στο πάνω μέρος των περιμετρικών στηθαίων όπου θα κολλούνται και θα
στερεώνονται με περιμετρική λάμα από αλουμίνιο για την προστασία της κόλλησης του
ασφαλτόπανου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε όλες τις κατασκευές εγκιβωτισμού αναμονών. Όσες
είναι περιμετρικά κατασκευασμένες μαζί με τα στηθαία ντύνονται με ασφαλτόπανο μέχρι το πάνω
μέρος και καλύπτονται με αυτό. Στις κατασκευασμένες κεντρικά καθαιρείται το επίχρισμα στον
πόδα σε ύψος 20 cm και το ασφαλτόπανο επικολλάται σε εσοχή στην τοιχοποιία ηλωμένο με λάμα
αλουμινίου. Το τυχόν κενό μέχρι το επίχρισμα που δεν καθαιρείται καλύπτεται με επισκευαστικό
επίχρισμα. Όλη η επιφάνεια των οροφοκονιαμάτων κάτωθεν του παραπάνω δώματος
καθαιρούνται και επισκευάζονται όλες οι ενανθρακώσεις που παρατηρούνται σύμφωνα με τον
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00. Η τελική επιφάνεια της οροφής λειαίνεται και βάφεται με
τσιμεντόχρωμα σε δύο στρώσεις.

Μόνωση χαμηλού κτιρίου (απομάκρυνση και επανατοποθέτηση μονωτικών πλακών)
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5. Αποκατάσταση ενανθρακώσεων επί της Οδού Παρθενώνος 3,00x0,30 m, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-14-01-04-00.
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5) 3ο Δημοτικό Σχολείο (Λεωφ. Ιωνίας)
1. Αποξήλωση των υφιστάμενων κατεστραμμένων πλακιδίων από PVC και τοποθέτηση νέων ίδιας
απόχρωσης με τα υφιστάμενα στους διαδρόμους του ισογείου και του Α’ ορόφου.

2. Τοποθέτηση αρμοκάλυπτρων σε οριζόντιους αρμούς διαστολής κτιρίων τύπου ΑCP (περιοχή
σχισίματος και αποκόλλησης των παραπάνω πλακιδίων, FAS για ευθύγραμμα και FAS/C για
γωνιακά.
3. Αποξήλωση των υφιστάμενων (211 τεμ) φωτιστικών σωμάτων αιθουσών διδασκαλίας και
αντικατάσταση τους με νέα επιμήκη φωτιστικά με ανακλαστήρες (T5) με ηλεκτρονικό ballast.
Νέα Φωτιστικά 2Χ28w = 34 τεμάχια
Νέα Φωτιστικά 1Χ28w = 136 τεμάχια
Νέα Φωτιστικά 2Χ14w = 41 τεμάχια
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4. Πλήρης ανακατασκευή των w.c. που βρίσκονται στο υπόγειο και στο ισόγειο του Δημοτικού.
Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων επιτοίχιων και επιδαπέδιων κεραμικών πλακιδίων και
αντικατάσταση τους με νέα, πλήρης αποξήλωση και ανακατασκευή όλων των ειδών υγιεινής, όλων
των υδραυλικών και μηχανολογικών εργασιών. Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων θυρών στα w.c.
μετα των κασσών τους πλήρως χρωματισμένες έτοιμες για τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα
υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα. Χρωματισμοί όλων των επιφανειών των w.c. που δεν
καλύπτονται από πλακίδια. Πιο αναλυτικά οι Η/Μ εργασίες περιγράφονται παρακάτω:
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Ανακατασκευή των WC στο υπόγειο. Οι H/M εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Αποξήλωση υπάρχοντος H/M εξοπλισμού (είδη υγιεινής, σωληνώσεις, συνδέσεις υδραυλικών
υποδοχέων, βρύσες κλπ).
Εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης εντός των WC και σύνδεση με το υπάρχον
δίκτυο.
Εγκατάσταση εξοπλισμού WC. Περιλαμβάνονται 2 νιπτήρες, 2 μπαταρίες, 2 καθρέπτες 42*60 εκ., 5
λεκάνες με τα αντίστοιχα καζανάκια και 1 επίτοιχο ουρητήριο με τα αντίστοιχα καζανάκια.
Περιλαμβάνονται επίσης σιφώνια, βάνες και λοιπά μικρουλικά.
Εγκατάσταση 8 στεγανών φωτιστικών 2*15W και ένας διακόπτης κομιτατέρ με χρήση νέας
καλωδίωσης μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων προστασίας εντός των WC και σύνδεση με τον
πλησιέστερο πίνακα του σχολείου.
Ο καινούριος εξοπλισμός των WC θα τοποθετηθεί στη θέση των αποξηλωθέντων.
Εφόσον οι εργασίες στα WC πραγματοποιηθούν σε περίοδο λειτουργίας του σχολείου, θα πρέπει
κάθε χρονική στιγμή να υπάρχει σε λειτουργία κάποιο συγκρότημα WC και να γίνεται διαχωρισμός
σε τουαλέτες αγοριών – κοριτσιών. Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες - συνεννοήσεις από την επίβλεψη, τον ανάδοχο και τη διεύθυνση του σχολείου.
Ανακατασκευή των WC στο ισόγειο. Οι H/M εργασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Αποξήλωση υπάρχοντος H/M εξοπλισμού (είδη υγιεινής, σωληνώσεις, συνδέσεις υδραυλικών
υποδοχέων, βρύσες κλπ).
Εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης εντός των WC και σύνδεση με το υπάρχον
δίκτυο.
Εγκατάσταση εξοπλισμού WC. Περιλαμβάνονται 4 νιπτήρες, 4 μπαταρίες, 4 καθρέπτες 42*60 εκ., 7
λεκάνες με τα αντίστοιχα καζανάκια και 1 επίτοιχο ουρητήριο με τα αντίστοιχα καζανάκια.
Περιλαμβάνονται επίσης σιφώνια, βάνες και λοιπά μικρουλικά.
Εγκατάσταση 10 στεγανών φωτιστικών 2*15W και ένας διακόπτης κομιτατέρ με χρήση νέας
καλωδίωσης μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων προστασίας εντός των WC και σύνδεση με τον
πλησιέστερο πίνακα του σχολείου.
Ο καινούριος εξοπλισμός των WC θα τοποθετηθεί στη θέση των αποξηλωθέντων.
Εφόσον οι εργασίες στα WC πραγματοποιηθούν σε περίοδο λειτουργίας του σχολείου, θα πρέπει
κάθε χρονική στιγμή να υπάρχει σε λειτουργία κάποιο συγκρότημα WC και να γίνεται διαχωρισμός
σε τουαλέτες αγοριών – κοριτσιών. Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες - συνεννοήσεις από την επίβλεψη, τον ανάδοχο και τη διεύθυνση του σχολείου.
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6) 1ο Λύκειο (οδός Υψηλάντου & Θησείου)
1.

Στεγανοποίηση λουκιών υδρορροών δώματος με αδιάβροχο ακρυλικό μονωτικό ελαστομερές σε
όλες τις υδρορροές και σε έκταση περίπου 2,00 τ.μ. εκατέρωθεν.

2.

Τοποθέτηση ασφαλτόπανου με ψηφίδα με κόλληση στο ήδη υφιστάμενο για να καλύψει το κενό
του αντισεισμικού αρμού στη δυτική πλευρά του δώματος για την αποτροπή εισροής του
ανεμόβροχου και στερέωση του με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με
αδιάβροχο ακρυλικό μονωτικό ελαστομερές υλικό.
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7) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (οδός Ελ. Βενιζέλου)
1. Επιμελής καθαρισμός του υφιστάμενου ασφαλτόπανου δώματος με ψηφίδα καθώς και των
λουκιών των υδρορροών. Πέρασμα σε δύο χέρια όλης της επιφάνειας του δώματος με αδιάβροχο
ακρυλικό μονωτικό ελαστομερές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περιοχή των υδρορροών με
πολλαπλή επάλειψη αν κριθεί απαραίτητο.
2. Εγκατάσταση φρεατίου διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00μ Βάθος για την συλλογή των ομβρίων
υδάτων με δύο δίδυμες αντλίες ενδεικτικού τύπου wilo drain TMW 32/7 στο χώρο λεβητοστασίου
του υπογείου, με τις απαραίτητες σωληνώσεις και την απαραίτητη καλωδίωση.
3. Αποκατάσταση οξειδώσεων οπλισμού σε όλο το μήκος της μετώπης προς τον αύλειο χώρο του
κτιρίου και στην πίσω όψη του κτιρίου με καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών.
Η εργασία αυτή θα γίνει με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00. Θα ακολουθήσει επισκευαστικό
επίχρισμα και προετοιμασία χρωματισμών με 2 στρώσεις ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.
4. Για την διαχρονική προστασία των οροφοκονιαμάτων των εξωστών προς τον αύλειο χώρο θα
ηλωθεί στο κάτω μέρος της μετώπης γωνία αλουμινίου 3cm x 3cm. Το οριζόντιο μέρος θα
κολληθεί με κόλλα σιλικόνης σε όλο το πλάτος και μήκος και το κατακόρυφο θα τοποθετηθεί
ακριβώς σε συνέχεια της κατακόρυφης μετώπης για να σταλάζει το ανεμόβροχο και να μην
καταστρέφει το οροφοκονίαμα, στη συνέχεια ήλωση της γωνίας ανά 15cm.

Αποκατάσταση ενανθρακώσεων μετώπης

18

8) ΕΠΑΛ (οδός Δωδεκανήσου)

1. Αποξήλωση υπάρχουσας λαμαρίνας και επανατοποθέτηση νέας με κατάλληλη
αλληλοεπικάλυψη των τεμαχίων κατά 50 εκ. σχήματος Π πλάτους 1,00 μ. μετά την
τοποθέτηση του ασφαλτόπανο των 4kgr/m2.
2. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου.
3. Ντύσιμο όλων των ανεστραμμένων δοκών με ασφαλτόπανο ψηφίδας

Εικόνα 1. WC Κοριτσιών 2ος
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Εικόνα 2. WC Αγοριών 2ος

4. Πλήρης ανακατασκευή WC αγοριών και των WC κοριτσιών στο 2ο όροφο. Αποξήλωση όλων
των υφιστάμενων επιτοίχιων και επιδαπέδιων κεραμικών πλακιδίων και αντικατάσταση τους με
νέα, πλήρης αποξήλωση και ανακατασκευή όλων των ειδών υγιεινής, όλων των υδραυλικών
και μηχανολογικών εργασιών. Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων θυρών στα w.c. μετα των
κασσών τους πλήρως χρωματισμένες έτοιμες για τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά,
μικροϋλικά και εξαρτήματα. Χρωματισμοί όλων των επιφανειών των w.c. που δεν καλύπτονται
από πλακίδια. Πιο αναλυτικά οι Η/Μ εργασίες περιγράφονται παρακάτω,
Ανακατασκευή των WC αγοριών και των WC κοριτσιών στο 2ο όροφο. Οι H/M εργασίες
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Αποξήλωση υπάρχοντος H/M εξοπλισμού (είδη υγιεινής, σωληνώσεις, συνδέσεις υδραυλικών
υποδοχέων, βρύσες κλπ).
Εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης εντός των WC και σύνδεση με το υπάρχον
δίκτυο.
Εγκατάσταση εξοπλισμού WC. Περιλαμβάνονται 10 νιπτήρες, 10 μπαταρίες, 10 καθρέπτες 42*60
εκ., 11 λεκάνες με τα αντίστοιχα καζανάκια και 3 επίτοιχα ουρητήρια με τα αντίστοιχα καζανάκια.
Περιλαμβάνονται επίσης σιφώνια, βάνες και λοιπά μικρουλικά.
Εγκατάσταση 17 στεγανών φωτιστικών 2*15W (9 τεμ. στο WC κοριτσιών, 8 τεμ. στο WC αγοριών)
και δύο διακόπτες κομιτατέρ (1τεμ. σε κάθε WC) με χρήση νέας καλωδίωσης μετά των
απαιτούμενων σωληνώσεων προστασίας εντός των WC και σύνδεση με τον πλησιέστερο πίνακα
του σχολείου.
Ο καινούριος εξοπλισμός των WC θα τοποθετηθεί στη θέση των αποξηλωθέντων.
Εφόσον οι εργασίες στα WC πραγματοποιηθούν σε περίοδο λειτουργίας του σχολείου, θα πρέπει
κάθε χρονική στιγμή να υπάρχει σε λειτουργία κάποιο συγκρότημα WC και να γίνεται διαχωρισμός
σε τουαλέτες αγοριών – κοριτσιών. Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες - συνεννοήσεις από την επίβλεψη, τον ανάδοχο και τη διεύθυνση του σχολείου.
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9) 3ο ΛΥΚΕΙΟ (οδός Δωδεκανήσου)

Εικόνα 3. Υδρορροές 3ο Λύκειο Αλίμου

Θα αντικατασταθούν οι υπάρχουσες υδρορροές (5τεμάχια) με καινούριες από γαλβανισμένη λαμαρίνα
αντίστοιχων διαστάσεων και τα ειδικά τεμάχια τους (γωνίες, εξαρτήματα στήριξης κλπ). Τα όμβρια θα
απορρέουν ελεύθερα στον αύλειο χώρο. Η αποξήλωση των υπαρχόντων υδρορροών και η
εγκατάσταση των καινούριων θα γίνει με χρήση σκαλωσιάς (9μ ύψος, 3μ πλάτος περίπου).
Περιλαμβάνεται ο καλός καθαρισμός των περιοχών των υδρορροών, αστάρωμα και επάλειψη με
ισχυρό υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης ενδεικτικού τύπου Sika.

Εικόνα 4. Υδρορροές 3ο Λύκειο Αλίμου
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Λείανση της επιφάνειας του δώματος με μη συρικνούμενα τσιμεντοκονιάματα περίπου 50,00μ
2
.Στην συνέχεια ακολουθεί η μόνωση του δώματος εξωτερικού κλιμακοστασίου με επικάλυψη
και των στηθαίων με μονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης σε δύο στρώσεις σταυρωτά
ενδεικτικού τύπου Sika (π.χ. Αρχικά εποξειδικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Sikafloor – 156 και
μετά δύο στρώσεις ενδεικτικού τύπου Sikafloor – 400 N. Elastic).

Μόνωση κλιμακοστασίου – Σκαρίφημα 2
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10)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ (οδός Ρ. Φερραίου & Π. Δέλτα)

Μόνωση δώματος χαμηλού κτιρίου με επικάλυψη με μονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης
σε δύο στρώσεις σταυρωτά ενδεικτικού τύπου Sika (π.χ. Αρχικά εποξειδικό αστάρι
ενδεικτικού τύπου Sikafloor – 156 και μετά δύο στρώσεις ενδεικτικού τύπου Sikafloor – 400
N. Elastic). Η μόνωση περιλαμβάνει 40cm ύψους των περιμετρικών τοίχων και σε όλο το
ύψος των στηθαίων μαζί με την επίστεψη τους.

Σκαρίφημα
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11)

2ο ΛΥΚΕΙΟ (οδός Ελ. Βενιζέλου)

Σκαρίφημα
Τοπικό στοκάρισμα σκυροδεμάτων με μη συρικνούμενα τσιμεντοκονιάματα περίπου 10 μ2
στο χαμηλό στηθαίο των κουπολών οροφής. Επιμελής καθαρισμός του υφιστάμενου ασφαλτόπανου
τύπου Veral δώματος και έλεγχος - κόλληση όλων των ραφών του καθώς και των περιοχών των
υδρορροών. Πέρασμα σε δύο χέρια όλης της επιφάνειας του δώματος με με μονωτικό υλικό
πολυουρεθανικής βάσης σε δύο στρώσεις σταυρωτά ενδεικτικού τύπου Sika
(π.χ. Αρχικά εποξειδικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Sikafloor – 156 και μετά δύο στρώσεις ενδεικτικού
τύπου Sikafloor – 400 N. Elastic). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περιοχή των υδρορροών με
πολλαπλή επάλειψη.
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12)5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (οδός Επτανήσου & Ζαλόγγου)

Βοηθητικός χώρος άθλησης βόλεϊ, φωτ.1

Στρογγυλός χώρος δραστηριοτήτων, φωτ.2,3

Οριζόντια και κάθετη στεγανοποίηση αντισεισμικού αρμού κτιρίων, φωτ.4 (περίπου 30,00μ.).
Στα περιμετρικά πεζοδρόμια της εσωτερικής αυλής του σχολείου αποξηλώνονται οι ριγωτές πλάκες και
αντικαθίστανται με πλάκες 40χ40 με σχέδια σε μικρή εσοχή επιλογής της επίβλεψης του έργου (π.χ.
τύπου χελώνας). Σύνολο επιφάνειας περίπου 250,00 τ.μ.
Στις περιοχές των ριγωτών πλακών με σύνορα ασφάλτου, αυτές θα αποξηλώνονται και θα
καθαιρούνται τυχόν εξοχές σκυροδέματος σε σχέση με την επιφάνεια της περιμετρικής ασφάλτου.
Στην συνέχεια θα γίνεται εφαρμογή αμμασφάλτου 2εκ. ή περισσότερο για κάλυψη ανωμαλιών ώστε
να δημιουργηθεί μια νέα ασφαλής επιφάνεια για τις δραστηριότητες των μαθητών, (φωτ.2,3).
Στο χώρο του βόλεϊ θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός της επιφάνειας και θα πραγματοποιηθεί
επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 2mm, (φωτ.1).

Θα γίνει κάθετη και οριζόντια στεγανοποίηση όλου του αντισεισμικού αρμού των κτιρίων με
πολυουρεθανικό υλικό και θα επανατοποθετηθεί το υφιστάμενο αρμοκάλυπτρο. Σε όλες τις
περιοχές που δεν υπάρχει θα τοποθετηθεί νέο ίδιου τύπου με το υφιστάμενο, (φωτ.4).
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Οι συντάξαντες
Για τις οικοδομικές εργασίες

Για τις Η/Μ εργασίες

Δημήτρης Σεφερλής

Παναγιώτης Βουτεράκος

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc

Αποστόλης Καράμπαλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αντώνης Αράπης

Δημήτρης Σεφερλής

Τμηματάρχης Τευχών, Διαγωνισμών
& Συμβάσεων

Διευθυντής Υποστήριξης Έργων
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