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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Για το έργο 

«Αναδιαρρύθμιση του πρώην 15ο Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω για τη 

μεταφορά του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγάλεω» 

                   Πληροφορικό Σύστημα – Αρ. Έργου 2211 (PIS) 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγάλεω θα μεταφερθεί στο πρώην 15ο 

Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, που δεν λειτουργεί σήμερα σαν σχολείο.  

Το Ειδικό Διδακτήριο θα είναι 10θέσιο Δημοτικό και 2θέσιο Νηπιαγωγείο. 

 Το ειδικό Αιγάλεω  είναι ένα από τα τέσσερα  διδακτήρια που βρίσκονται στο 

συγκρότημα διδακτηρίων στο οικόπεδο Ο.Τ. 779, επί των οδών Πελοποννήσου και 

Κοζάνης του Δήμου Αιγάλεω. Ο περιβάλλον χώρος του θα είναι περιφραγμένος λόγω 

της   ξεχωριστής  χρήσης του. 

Η πρόσβαση στο διδακτήριο  γίνεται από την οδό Πελοποννήσου. Σήμερα στεγάζει 

διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω και δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα ΑμεΑ. 

Η εγκατάλειψη του διδακτηρίου είχε ως  αποτέλεσμα την έλλειψη συντήρησης, 

προκαλώντας  πολλά προβλήματα αισθητικής και λειτουργικής  φύσης στο κτήριο, 

τόσο στις εξωτερικές όψεις όσο και στους εσωτερικούς χώρους του. Προκλήθηκαν 

αποκολλήσεις επιχρισμάτων, φθορές ξύλινων κουφωμάτων, φθορές στα 

κιγκλιδώματα, ζημιές από υγρασίες κλπ. 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες  

αναδιαρρύθμισεις για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων ώστε να καλύπτει  τις ανάγκες του Ειδικού Δημοτικού και το 

Ειδικό Νηπιαγωγείο.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΝ 

 Το διδακτήριο αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και Δώμα, και αποτελείται από 3 

στατικώς ανεξάρτητα τμήματα. 

Κτίριο Ι και Κτίριο ΙΙΙ: Θα στεγαστεί το  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

ΙΣΟΓΕΙΟ:   

• τέσσερες αίθουσες διδασκαλίας, 

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,  

• εργαστήριο μαγειρικής,  

• ένα γραφείο,  

• εργαστήριο Η/Υ,  

• εργαστήριο εργοθεραπείας,  

• γραφείο λογοθεραπευτή,  

• γραφείο Ψυχολόγου,  

• γραφείο Διευθυντή με γραμματεία,  

• γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού,  

• γραφείο Α’ Βοηθειών,  

• γραφείο Εκπαιδευτικών, 

• ένα χώρο με ειδικά παιχνίδια ψυχοκινητικής εκπαίδευσης.  

• χώρους υγιεινής μαθητών, καθηγητών και ΑμεΑ 

• το κλιμακοστάσια, και το  νέο ανελκυστήρα και 

• Περιλαμβάνει επίσης: όλους τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων 

                   Α΄ΟΡΟΦΟΣ:   

• έξι αίθουσες δημοτικού διδασκαλίας 

• ένα κλιμακοστάσια και έναν ανελκυστήρα 

             ΔΩΜΑ: μη βατό  

 

Κτίριο ΙΙ: Θα στεγαστεί το Ειδικό Νηπιαγωγείο 

ΙΣΟΓΕΙΟ:  

• δύο αίθουσες διδασκαλίας,  

• χώρους υγιεινής μαθητών, καθηγητών και ΑμεΑ,   

• πολυδύναμος χώρος,  

• γραφείο Εκπαιδευτικών και χώρος Υποδοχής Γονέων. 

                   Α΄ΟΡΟΦΟΣ:  

• τρεις αίθουσες χωρίς χρήση 

  ΔΩΜΑ: μη βατό  
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Γίνονται  όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις αποσαθρωμένων επιχρισμάτων (από 
υγρασίες κλπ.) σε όλο το εσωτερικό και τις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επίσης 
καθαιρούνται κουφωμένα επιχρίσματα που συναντώνται σε οροφές εσωτερικών 
χώρων ή σε επιφάνειες στηθαίων και εξωτερικών όψεων των κτιρίων. 

Καθαιρούνται όλα τα κουφώματα αλουμινίου (εσωτερικά και εξωτερικά) για να 
αντικατασταθούν. Η καθαίρεση γίνεται με προσοχή για να μην καταστραφούν τα 
κατωκάσια μαρμάρου. Δεν καθαιρούνται μόνο τα αλουμίνια από τις τρεις (3) αίθουσες 
του Α’ ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ. 

Εκτελούνται επίσης όλες οι απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις με τα χέρια και 
μεταφορά με μονότροχο για φόρτωση και μεταφορά σε όλες τις περιοχές κατασκευής 
νέων τοιχείων περίφραξης ή κατασκευής θεμελιώσεως για τον εξωτερικό 
Ανελκυστήρα ή κατασκευής της νέας ράμπας ανόδου στο Ισόγειο μετά των τοιχείων 
της, για πρόσβαση στο Δημοτικό, καθώς και επέκταση της εισόδου και προσθήκη 
ράμπας για την είσοδο στο Νηπιαγωγείο.  

Επιπλέον των ανωτέρω προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1.1. ΑΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

1.1.1. Αποξηλώνεται  όλο το κιγκλίδωμα από στράντζα για να αντικατασταθεί 

από κιγκλίδωμα Λ11.01 (Λεπτομέρεια ΚΤΥΠ Α.Ε.) με την ανάλογη θύρα 

Λ11.03. 
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1.1.2. Αποξηλώνονται τοπικά οι πλακοστρώσεις και γίνεται καθαίρεση 

σκυροδέματος δαπέδου και αντίστοιχες εκσκαφές για την θεμελίωση 

νέων τοιχείων σε προέκταση του παλαιού με σκοπό να κλείσει 

περιμετρικά η κάτω αυλή του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. 

1.1.3. Επισκευάζονται όλες οι ενανθρακώσεις στις 2 μαρκίζες του Ισογείου 

και στις 2 μαρκίζες του ορόφου σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 14-01-04-00. 

 

1.2.   ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ  ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΡΙΓΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

1.2.1. Αποξηλώνονται  όλα τα σαθρά τμήματα σε όλη την επιφάνεια της αυλής και 

αφαιρούνται όλα τα φυτά που έχουν φυτρώσει περιμετρικά των 

ασφαλτοστρωμένων και πλακοστρωμένων περιοχών καθώς  και  κατά 

μήκος των σχαρών απορροής ομβρίων. 

1.2.2. Αποξηλώνονται οι δύο κυλινδρικές βρύσες. 
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1.2.3. Γίνεται αποξήλωση του κιγκλιδώματος με καμπύλες άκρες στο τοιχείο 

διαχωρισμού της μεγάλης αυλής με τον πίσω ακάλυπτο του κτιρίου, για να 

αντικατασταθεί από κιγκλίδωμα Λ11.01 με την ανάλογη θύρα Λ11.03 σε 

επαφή με το κτίριο. 

 

1.2.4. Αποξηλώνονται όλες οι πλάκες Καρύστου από τις 2 κλίμακες των κερκίδων, 

για να αντικατασταθούν με βιομηχανικό δάπεδο, πολύ υψηλής αντοχής, που 

με την κατάλληλη επεξεργασία της τελικής επιφάνειας (χτενιστό δάπεδο), 

θα μας δώσει αντιολισθηρότητα και υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα  . 

1.2.5. Γίνεται εκσκαφή μέσα στην ζαρντινιέρα, στην θέση όπου προβλέπεται ο 

εξωτερικός Ανελκυστήρας για την κατασκευή της θεμελίωσής του. 
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1.2.6. Γίνεται καθαίρεση με αδιατάρακτη κοπή των στηθαίων από σκυρόδεμα σε 

Ισόγειο και Α’ όροφο σε κατάλληλο μήκος στο σημείο όπου προβλέπεται η 

θύρα του ανελκυστήρα. Στα άκρα της καθαίρεσης διαμορφώνονται 

περαιώσεις από ανάλογο σιδηροσωλήνα για το κιγκλίδωμα του Ισογείου που 

καθαιρέται  μαζί με το στηθαίο. 

1.2.7. Για την θεμελίωση του ανελκυστήρα προβλέπεται η κοπή  δέντρου από το 

παρτέρι. 

1.2.8. Γίνονται όλες οι απαραίτητες σκυροδετήσεις τοιχείων ραμπών μαζί με το 

δάπεδό τους με σκυρόδεμα C 20/25 σύμφωνα με το σχέδιο. Το δάπεδο θα 

είναι πάχους 20cm και θα φέρει οπλισμό με εσχάρα Φ8/15 που θα 

ανέρχεται και σαν εσωτερικός οπλισμός στα τοιχεία πάχους 20cm. Στα 

τοιχεία θα τοποθετείται και εξωτερικός οπλισμός εσχάρα Φ8/15 που θα 

εισέρχεται στο δάπεδο κατά 1m. Συνεπώς τα τοιχεία θα είναι οπλισμένα 

αμφίπλευρα με οπλισμό εσχάρα Φ8/15. Στο πλατύσκαλο κατάληξης της 

ράμπας σε επαφή  με το Ισόγειο (επίπεδο ±0,00), η νέα κατασκευή του 

πλατύσκαλου βλητρώνεται στο δάπεδο σκυροδέματος του Ισογείου με 

βλήτρα Φ12/15 μήκους 1m. 

1.3. ΠΙΣΩ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1.3.1. Γίνεται πλήρης καθαριότητα του περιμετρικού στο κτίριο πεζοδρομίου 

καθώς και πλήρης απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων και μπαζών από 

τον πίσω ακάλυπτο.  
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1.3.2. Αφαιρούνται όλα τα σαθρά και ετοιμόρροπα τσιμεντοκονιάματα στην επαφή 

του περιμετρικού πεζοδρομίου με το κτίριο για να εφαρμοστούν στην 

συνέχεια αποκαταστάσεις όλων των ρηγματώσεων και βλαβών με μη 

συρρικνούμενες τσιμεντοκονίες για την μη εισροή ομβρίων στην υπόβαση 

του κτιρίου. 

1.3.3.  Στην περαίωση της πίσω πλευράς του κτιρίου γίνεται αποξήλωση 

κιγκλιδώματος με τις καμπύλες, ώστε να αντικατασταθεί με κιγκλίδωμα 

Λ11.01 με την ανάλογη θύρα Λ11.03. 

1.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1.4.1. Καθαιρείται ο ελαφρύς διαχωριστικός τοίχος δίπλα στην Αίθουσας 

Φυσικοχημείας.  
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1.4.2. Καθαιρούνται τα πάνω και κάτω ερμάρια στην Αίθουσας Φυσικοχημείας. 

1.4.3.  Καθαιρούνται οι διαχωριστικές τοιχοποιϊες των  W.C. Νηπιαγωγείου 
και στις  4 τουαλέτες, ώστε να διαμορφωθούν νέες διαμερισματοποιήσεις με 
W.C. εκπαιδευτικών και W.C. ΑΜΕΑ ,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
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Καθαιρούνται επίσης οι διαχωριστικές τοιχοποιϊες των  W.C. Νηπιαγωγείου . 
με τις 3 τουαλέτες , ώστε να γίνει νέος διαχωρισμός  του W.C. με 2 
μεγαλύτερες τουαλέτες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Για τη νέα διαμόρφωση καθαιρούνται όλες οι λεκάνες Τούρκικου τύπου, για 
να αντικατασταθούν με Ευρωπαϊκού τύπου. Καθαιρούνται και οι δύο 
νιπτήρες. 

1.4.4.  Καθαιρούνται πλήρως τα υφιστάμενα πλακίδια σε δάπεδα και τοίχους 

και αντικαθίστανται με νέα κεραμικά πλακίδια, τα οποία θα είναι  ίδιου 

τύπου όσον αφορά την ποιότητα, το   πάχος και την υφή και στις δύο 

επιφάνειες.  Η ποιότητα θα είναι GROUP 4 ομάδα Β1 – U2 – ΕΝ 176. Οι 

διαστάσεις τους είναι (20x20x0,9 εκ.), και τοποθετούνται κολλητά επί της 

τελικής επιχρισμένης επιφάνειας. Η διάταξη τους θα γίνει σύμφωνα με τα 

Σχέδια Αναπτυγμάτων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής.  

1.4.5. Καθαιρείται όλο το δάπεδο πλακών Καρύστου μεταξύ των αιθουσών και 
των W.C. Νηπιαγωγείου.  

1.4.6. Καθαιρείται το μεταλλικό κιγκλίδωμα μετά θύρας που ασφαλίζει τον 
παραπάνω χώρο. 

1.4.7. Καθαιρούνται οι κατασκευές που έχουν γίνει από την διάνοιξη 
περάσματος μεταξύ των 2 αιθουσών του Νηπιαγωγείου. Δηλαδή τα 
πλακάκια δαπέδου και οι γυψοσανίδες των παρειών και του πρεκιού, 
προκειμένου να κατασκευαστεί ξανά η μπατική τοιχοποιία διαχωρισμού 
των αιθουσών. 

1.4.8. Καθαιρείται το πρόσθετο κούφωμα από κιγκλίδωμα που έχει 
κατασκευαστεί μεταξύ W.C. αγοριών και W.C. κοριτσιών στην περασιά 
του σημερινό Κυλικείου. 

1.4.9. Καθαιρείται ο μεταλλικός και ξύλινος πάγκος στο χώρο Α.Π.Χ. 
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1.5. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΔΩΜΑ  

1.5.1. Αφαιρούνται όλα τα σαθρά τμήματα στις περιμέτρους των δωμάτων 

Ισογείου και Α΄ ορόφου (γαρμπιλομωσαϊκό με στηθαία και τοίχους). Επίσης 

διανοίγονται και επισκευάζονται όλοι οι αρμοί των γαρμπιλομωσαϊκών. 

1.5.2. Με ιδιαίτερη προσοχή αφαιρούνται όλα τα σαθρά (παλαιές τσιμεντοκονίες, 

στόκοι, σιλικόνες, αυτοκόλλητες ταινίες αλουμινίου, κλπ.) από την περιοχή 

της κάλυψης των 2 αρμών με λαμαρίνα του δώματος Ισογείου. 

1.5.3. Αφαιρούνται όλα τα σαθρά περιμετρικά των εισόδων στις υδρορροές για 

τον πλήρη έλεγχο της εισόδου των ομβρίων αποκλειστικά εντός του 

σωληνοστομίων της υδρορροής μετά την κατάλληλη επισκευή. 

1.5.4. Καθαιρούνται όλα τα σαθρά επιχρίσματα στηθαίων και τοίχων σε όλους 

τους τοίχους του Α’ ορόφου και σε όλα τα στηθαία δωμάτων Ισογείου και 

Α’ ορόφου. 

1.5.5. Τέλος γίνεται απομάκρυνση όλων των καθαιρεθέντων αλλά και 

απορριμμάτων των δωμάτων και άριστος καθαρισμός των δωμάτων με 

άφθονο νερό.  
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2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1.1. Μετά την καθαίρεση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών σαθρών ή 

κουφωμένων επιχρισμάτων σε τοίχους και οροφές που έχει ήδη αναφερθεί 

στις καθαιρέσεις ελέγχονται όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος για 

ενανθρακώσεις (περιοχές έντονων υγρασιών) και γίνεται επισκευή σύμφωνα 

με την ΕΛΟΤ ΤΟ 14-01-04-00. 

2.1.2. Μετά την αποκατάσταση των καθαιρέντων επιχρισμάτων γίνεται απόξεση 

και καθαρισμός όλων των αποσαθρωμένων χρωμάτων από παλαιές 

υγρασίες και την φθορά του χρόνου σε όλες τις επιφάνειες. 

2.1.3. Στοκάρονται όλα τα μερεμέτια που υπάρχουν σε όλες τις επιφάνειες. 

2.1.4. Γίνεται παντού επάλειψη με αστάρι διαλυτού (μετάλλου) για την 

σταθεροποίηση των υπαρχόντων χρωματισμών. 

2.1.5. Στις εσωτερικές επιφάνειες ακολουθεί χρωματισμός με 2 χέρια ακρυλικό 

πλαστικού εσωτερικού χρώματος ,σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.1.6. Στις εξωτερικές επιφάνειες ακολουθεί χρωματισμός με 2 χέρια ακρυλικό 

πλαστικό και στα εμφανή σκυροδέματα του αυλείου χώρου με ακρυλικό 

τσιμεντόχρωμα, σύμφωνα με την ΤΟ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.1.7. Σε όλες τις επιφάνειες των δαπέδων μωσαϊκού αλλά και μαρμάρων γίνεται 

στοκάρισμα των ρωγμών και των μερεμετιών με στόκους ανάλογου 

χρώματος και γίνεται ελαφρύ τρίψιμο για την καθαριότητά τους.  

2.1.8. Γίνεται τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου παντού εξωτερικά με 

θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια λευκής μεταλλικής βαφής με ενεργειακούς 

υαλοπίνακες, σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε. και τα άρθρα 13.2 και 14. 

(Εξαιρούνται 3 αίθουσες του Α’ ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ).  

Γίνεται τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου παντού εσωτερικά χωρίς 

θερμοδιακοπή, αλλά ανάλογης βαριάς σειράς με διπλούς υαλοπίνακες 

laminated. 

Επίσης τοποθετούνται νέα κουφώματα αλουμινίου στις θέσεις που 

αναφέρονται στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.  
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2.1.9. Ποσοστό 10% του συνολικού μήκους των κατωκασίων στα κουφώματα θα 

αντικατασταθεί λόγω σπασμένων τεμαχίων ή φθορών κατά τις καθαιρέσεις. 

2.1.10. Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα γίνεται επιμελές σφράγισμα των 

περιμετρικών κενών που δημιουργούνται με ελαστοπλαστικούς στόκους 

πολυουρεθανικής βάσης και θα τοποθετούνται κατάλληλα αρμοκάλυπτρα 

αλουμινίου.  

2.1.11. Γίνεται έλεγχος σε όλα τα αρμοκάλυπτρα τοίχων – οροφών δαπέδων 

και αντικαθίστανται με καινούργια τα κατεστραμμένα και αυτά που λείπουν. 

2.1.12. Επισκευάζονται όλες οι μεταλλικές και ξύλινες θύρες του διδακτηρίου 

ώστε να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Αντικαθίστανται με καινούργιες οι 

κατεστραμμένες.  

2.1.13. Επισκευάζονται τα κλιμακοστάσια από Ισόγειο προς Α’ Ορόφου ΄που 

είναι καταστραμμένα τα μάρμαρα και οι αντιλιστικές ταινίες.  

2.1.14. Γίνεται τοποθέτηση ψευδοροφών σε χώρους που φαίνονται στην 

αρχιτεκτονική μελέτη. Η μελέτη είναι συνδυασμός ψευδοροφής από 

γυψοσανίδα και πλακών ορυκτών ινών. Θα τοποθετηθούν ακέραιες πλάκες 

ορυκτών ινών και περιμετρικά θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα. Οι πλάκες 

ορυκτών ινών θα είναι διαστάσεων 60 Χ 60 εκ. με πατούρα λευκού 

χρώματος, θα είναι επίσης ηχοαποροφητικές, πυράντοχες, ανθυγρές, 

επισκέψιμες και φωτιστικές. Ο σκελετός και το σύστημα ανάρτησης θα 

αποτελείται από απλές γαλβανισμένες μεταλλικές διατομές.   

2.1.15. Κατασκευάζεται εξωτερικός ανελκυστήρας ΑμεΑ στο σημείο που 

φαίνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Το φρεάτιο του ανελκυστήρας θα 

είναι μεταλλικό με κάλυψη από πετάσματα «τύπου σάντουιτς», από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα εσωτερικά και εξωτερικά με ενδιάμεσο 

θερμομονωτικό υλικό. 

2.2. ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 

Και στα δύο δώματα του Α’ ορόφου (ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν γίνονται 

εργασίες στις 3 αίθουσες του κτιρίου ΙΙΙ) εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες  

2.2.1. Μετά την ήδη αναφερθείσα στην παράγραφο 1.5.3 προετοιμασία των 

σωληνοστομίων, επισκευάζονται όλα τα μερεμέτια πιθανών εισόδων ύδατος 

με το χέρι και με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία. Ακολούθως σε όλη την 

περιοχή γίνεται επάλειψη (με μικρό πινέλο) υγρομονωτικού υλικού 
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πολυουρεθανικής βάσης “Sika ή Hyperdesmo”. Καταβάλλεται προσπάθεια η 

επάλειψη αυτή να γίνει στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος εντός της 

υδρορροής.  

2.2.2. Μετά την ήδη αναφερθείσα στην παράγραφο 1.5.1 προετοιμασία των 

περιμέτρων, γίνεται αποκατάσταση των περιμετρικών λουκιών με μη 

συρρικνούμενες τσιμεντοκονίες. Επίσης σφραγίζονται όλοι οι καθαρισμένοι 

από σαθρά υλικά αρμοί με τον κατάλληλο αρμοστόκο. Ακολουθεί 

στοκάρισμα όλης της επιφάνειας την μόνωσης για να καλυφθούν ρωγμές 

και μικρές οπές από αφαίρεση μικρών χαλικιών του μωσαϊκού. Ακολουθεί 

επάλειψη όλης της επιφάνειας (μαζί με την περίμετρο των στηθαίων και σε 

ύψος 0,30m) με κατάλληλο primer για να ακολουθήσουν δύο στρώσεις 

σταυρωτά υγρομονωτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης τύπου “Sika ή 

Hyperdesmo”.  

2.3. ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 

2.3.1. Σε όλη την επιφάνεια του δώματος του Ισογείου (ανεξάρτητα εάν γίνεται 

χρήση από το Ειδικό Σχολείο μόνο του δώματος του κτιρίου ΙΙ), 

εκτελούνται οι εργασίες των παραγράφων 2.2.1 και 2.2.2.. Επίσης και σε 

όλες τις μαρκίζες του κτιρίου (Μαρκίζα εξόδου προς παιδική χαρά και 4 

μαρκίζες Ισογείου και Α’ ορόφου άνωθεν αιθουσών Νηπιαγωγείου). 

Σημειώνουμε ότι για το δώμα που γίνεται χρήση, τα υγρομονωτικά υλικά 

πολυουρεθανικής βάσης θα είναι διαφανή. 

2.3.2. Θα γίνει νέα περίφραξη αποκλεισμού με θύρα του δώματος για τον αυλισμό 

στον Α’ όροφο στη θέση που φαίνεται στα σχέδια σύμφωνα με την 

λεπτομέρεια Λ11.01 της ΚΤΥΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση που το νέο κιγκλίδωμα 

στερεωθεί στο μωσαϊκό, οι οπές από τις στηρίξεις του θα στεγανοποιηθούν 

με αλλεπάλληλες στρώσεις στεγανωτικού υλικού. Η βαφή του 

κιγκλιδώματος θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.3.3. Θα γίνει πλήρης στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ των κτιρίων στο δώμα 

αυτό.  

Ο ισόπεδος αρμός δίπλα στη νέα περίφραξη Λ11.01 που θα γίνει για την 

χρήση των 3 αιθουσών του κτιρίου ΙΙ, θα περαστεί επιπρόσθετα από τα 

προαναφερθέντα άλλες δύο στρώσεις σε πλάτος 0,60m. Όμοια ο ισόπεδος 

αρμός στην κλίμακα από κτίριο ΙΙΙ προς κτίριο Ι θα περαστεί άλλες δύο 

στρώσεις. Στην κλίμακα αυτή θα γίνει αντικατάσταση σπασμένων 

μαρμάρων με καινούργια ίδιας ποιότητος.  
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       Σε όλες τις περιοχές των 2 αρμών που έγινε η προετοιμασία της 

παραγράφου 1.5.2 γίνεται κάλυψη όλων των κενών που μπορεί να 

εισάγουν υγρασία (λαμαρίνα – τοίχος και οριζόντια και κάθετα) με μαστίχες 

πολυουρεθανικής βάσης.  

Στη συνέχεια εφαρμόζεται η σφράγιση των χειλιών της λαμαρίνας με τον τοίχο 

με πρόσθετη γαλβανισμένη λάμα στερέωσης γωνιακής μορφής στερεωμένη 

στην υπάρχουσα λαμαρίνα και όπισθεν τοίχο με γαλβανισμένες βίδες 

στερέωσης. Η άνωθεν υποδοχή της λάμας φέρει μπετονιτικό κορδόνι 

πλήρωσης αρμών και γεμίζει με πολυουρεθανική μαστίχα σφράγισης αρμών. 

Λεπτομέρεια Λ.02.01 της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.3.4.  Έλεγχος όλων των πακτώσεων των κιγκλιδωμάτων του δώματος αυτού και 

ακλόνητη επισκευή τους.  Στη συνέχεια βαφή του με 2 χέρια ντουκόχρωμα 

χρώματος επιλογής της επίβλεψης, αφού προηγηθεί τρίψιμο, στοκάρισμα με 

σιδηρόστοκο στις φθορές και primer για την σταθεροποίηση των παλαιών 

χρωματισμών. 

2.4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 

Στις τρεις (3) αίθουσες του ορόφου κατασκευάζονται οι αίθουσες 5, 6, 7,  8, 9 και 

10 σύμφωνα με τα σχέδια διαχωριστικά από διπλή  + ηχομόνωση 5cm + διπλή 

γυψοσανίδα, σύμφωνα με τα άρθρα 8.3 και 6.1 του παραρτήματος  Α της ΤΠ της 

ΚΤΥΠ Α.Ε.. (ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ). 

Οι τοίχοι από γυψοσανίδες θα φέρουν σοβατεπί από ξυλεία δρυός ύψους 10 

εκατ. και πάχους 12 χιλιοστών. 

Οι έξι εσωτερικές θύρες στους τοίχους από γυψοσανίδα θα κατασκευαστούν 

σύμφωνα με το άρθρο 13.5 της ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

Οι χρωματισμοί του θα γίνουν σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε. με χρώματα 

επιλογής της επίβλεψης.  

2.5. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

2.5.1. Στις δύο (2) αίθουσες του Ισογείου κατασκευάζονται οι αίθουσες 1, 2, 3, 4 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του Α’ ορόφου. 

2.5.2. Δεν αλλάζει διαμερισματοποίηση σε WC αγοριών – κοριτσιών Δημοτικού και 

ΑΜΕΑ. Αντικαθίστανται οι λεκάνες τούρκικου τύπου με λεκάνες ευρωπαϊκού 

τύπου και γίνονται οι απαραίτητες συμπληρώσεις δαπέδων με τα ίδια 

μάρμαρα Ιωαννίνων. Επίσης αφαιρούνται οι ουρητήρες. Όλη η επιφάνεια 
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τρίβεται με μηχανή για να καθαρίσει και να δώσει ενιαία εικόνα.  

Επισκευάζονται και αντικαθίστανται όλα τα πλακίδια πορσελάνης στους 

τοίχους. 

2.5.3. Δεν γίνεται καμία αλλαγή διαμερισματοποίησης σε χώρους Λέβητα, 

Δεξαμενής, Αποθήκης, WC Καθηγητών, Αναμονής, Γραφείο Διευθυντή. 

2.5.4. Μετά την κατεδάφιση του τοίχου που αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.1. 

γίνεται κάλυψη του ίχνους του στο δάπεδο με ισοπαχή φάσα μαρμάρου 

ίδιας απόχρωσης με το μωσαϊκό. 

Στη συνέχεια διαμορφώνονται οι χώροι του Κοινωνικού Λειτουργού, των 

Α’ Βοηθειών, του Γραφείου των Εκπαιδευτικών και του Εργαστηρίου 

Μαγειρικής Α’, σύμφωνα με τα σχέδια και τους τοίχους και θύρες που 

περιγράφηκαν στην παράγραφο 2.4.. 

2.5.5. Με παρόμοιο τρόπο με την παράγραφο 2.4 διαμορφώνονται τα Γραφείο, 

Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο Λογοθεραπευτή και Εργαστήριο Εργοθεραπείας 

σύμφωνα με τα σχέδια. Στις αίθουσες Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 

Λογοθεραπευτή και Εργαστήριο Εργοθεραπείας επιστρώνεται πάνω από το 

μωσαϊκό δάπεδο Linoleum, σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.5.6. Με παρόμοιο τρόπο με την παράγραφο 2.4, διαμορφώνεται το Γραφείο 

Εκπαιδευτικών και ο Προθάλαμος του Γραφείου Εκπαιδευτικών του 

Νηπιαγωγείου. 

2.5.7. Μετά τις καθαιρέσεις των 2 WC Νηπιαγωγείου, γίνεται η διαμόρφωση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται από δρομική 

οπτοπλινθοδομή με τα κατάλληλα σενάζ στην μέση και στην στέψη. 

Γίνονται στις νέες τοιχοποιίες επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά και μετά την 

αποξήλωση των πλακιδίων πορσελάνης επιχρίσματα ίδια για την κάλυψη 

των κενών, ώστε να γίνουν νέα πλακίδια πορσελάνης με κόλλα. Έχει ήδη 

αναφερθεί στην παράγραφο 1.4.2 η αντιμετώπιση των δαπέδων. Οι θύρες 

των WC κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε. παράγραφος 

13.5. 

2.5.8. Το δάπεδο από πλάκες Καρύστου του μεγάλου χώρου εισόδου καθαιρέθηκε 

σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.3.  

Γίνεται νέα επίστρωση με μάρμαρο Ιωαννίνων 2cm με ενιαία κλίση προς 

την αυλή προσαρμόζοντας την περίμετρο στα υψόμετρα των όμορων 
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χώρων. Το υφιστάμενο κιγκίδωμα καθαιρείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.4.5 καλύπτεται με Υαλοπέτασμα Αλουμινίου με 

θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες σύμφωνα με την 

παράγραφο 13.2.1. της ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε. για τα υαλοπετάσματα.  

Το υαλοπέτασμα φέρει δίφυλλη θύρα αλουμινίου βαρέως τύπου με 

κλειδαριά ασφαλείας και σύρτες ασφαλείας διαστάσεων 1,80 πλάτους και 

2,20 ύψους που ανοίγει προς τα έξω. Στις δύο περασιές της θύρας 

τοποθετούνται δύο κοιλοδοκοί που στερεώνονται στο δάπεδο και στην 

οροφή για την ακλόνητη λειτουργία του υαλοπετάσματος.  

 Έτσι διαμορφώνεται η κεντρική είσοδος του Νηπιαγωγείου η οποία 

επεκτείνετε προς την αυλή,  φέρει 2 κλίμακες και διαμορφώνετε  ράμπα 

5% κλίση. Η επίστρωση της εισόδου γίνετε με βιομηχανικό δάπεδο, πολύ 

υψηλής αντοχής, που με την κατάλληλη επεξεργασία της τελικής 

επιφάνειας (χτενιστό δάπεδο), θα μας δώσει αντιολισθηρότητα και 

υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα , σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.4. 

2.5.9. Στις δύο αίθουσες του Νηπιαγωγείου κλείνει το άνοιγμα που είχε 

δημιουργηθεί για την ενοποίησή τους. Μετά τις καθαιρέσεις της 

παραγράφου 1.4.5 κτίζεται μπατικός τοίχος που φέρει εσωτερική 

ηχομόνωση από πετροβάμβακα 5cm με σενάζ στο μέσω του. Το σενάζ αυτό 

βλητρώνεται δεξιά – αριστερά για την άριστη σύνδεση με τις εκατέρωθεν 

τοιχοποιίες. Όμοια πλεκτά εκατέρωθεν γίνεται και η σύνδεση της νέας 

τοιχοποιίας με τις υπάρχουσες. Ο τοίχος παραμένει μετά το κτίσιμό του άνω 

ανοιχτός για μια μέρα για να στεγνώσουν τα κονιάματα και στη συνέχεια 

σφηνώνεται επάνω. Γίνονται επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά και σοβατεπί 

ίδια με τα υπάρχοντα. Το δάπεδο και στις δύο αίθουσες επιστρώνεται με 

Linoleum σύμφωνα με την ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 
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2.6. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

2.6.1. Γίνονται όλα τα απαραίτητα μερεμέτια στα μεταλλικά και ξύλινα παγκάκια του 

άυλειο χώρο για ασφαλές χρήση. 

 

2.6.2. Γίνονται όλα τα απαραίτητα μερεμέτια στην επιφάνεια πλακοστρώσεων της 

Αυλής του Νηπιαγωγείου, η οποία έκλεισε με προέκταση νέου τοίχου απο 

κιγκλιδώματος Λ11.01 και θύρα Λ11.03. 

Τοποθετούνται ίδιες πλάκες με τις υπάρχουσες για την κάλυψη της εκσκαφής 

που δημιουργήθηκε από την κατασκευή του νέου τοιχείου.  

2.6.3. Σε όλη την αυλή του Δημοτικού Σχολείου από άσφαλτο και πλάκες 40x40 μέχρι 

τις κερκίδες επιστρώνεται ενιαία δημιουργώντας στην αριστερή πλευρά της και 

ράμπα ανόδου στο Ισόγειο από ασφαλτικό υλικό Α.Τ. 10 σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

ΤΠ. Για την δημιουργία της ράμπας που θα χρειαστούν μεγαλύτερα πάχη 

γίνονται γεμίσματα με υλικό σπαστό λατομείου 3Α και άσφαλτο.   

2.6.4. Στη νέα επιφάνεια της Αυλής να γίνει επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα 

πάχους 1,8 – 2 mm ενός γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου βόλεϊ, σύμφωνα 

με την παράγραφο 20.2.4.2 του παραρτήματος Α της ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

Θα κατασκευαστούν 2 μπασκέτες καλαθοσφαίρισης πλήρης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4 του παραρτήματος Α. 

Επίσης στο γήπεδο βόλεϊ υπάρχουν οπές στον ασφαλτοτάπητα με μεταλλικό 

περίβλημα για την υποδοχή με ασφάλεια των στυλοβατών του φιλέ.  
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 Όλα τα παραπάνω θα κατασκευαστούν και με την λεπτομέρεια Λ14.09 της 

ΚΤΥΠ Α.Ε.. 

2.6.5. Αποξηλώνονται όλες οι πλάκες Καρύστου , σε Ισογείου και κερκίδες Δημοτικού 

για να αντικατασταθούν με βιομηχανικό δάπεδο, πολύ υψηλής αντοχής, που με 

την κατάλληλη επεξεργασία της τελικής επιφάνειας (χτενιστό δάπεδο), θα μας 

δώσει αντιολισθηρότητα και υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα . 

2.6.6. Στις πίσω περασιές του κτιρίου μετά τις αποξηλώσεις των παραγράφων 1.2.2 

και 1.3.3 κατασκευάζεται κιγκλίδωμα Λ11.01 με την ανάλογη θύρα επίσκεψης 

Λ11.03.  

2.6.7. Κατασκευάζεται ο Ανελκυστήρας σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικά – Στατικά και 

Η/Μ σχέδια. Ο θάλαμος θα έχει πλευρές, οροφή και θύρες από ανοξείδωτο 

χάλυβα με μαύρο διαστικτό καουτσούκ πάτωμα και χειρολαβή ασφαλείας 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης ο θάλαμος θα είναι 

εφοδιασμένος περιμετρικά με προστατευτική λωρίδα 30 εκ. ανοξείδωτο χάλυβα 

satin. Το μεταλλικό φρεάτιο του ανελκυστήρα θα επενδυθεί με πάνελς από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με ενδιάμεσα θερμομονωτικό υλικό. Επίσης 

διαμορφώνετε ράμπα 5% κλίση για την πρόσβαση στο Δημοτικό Σχολείο. 

2.6.8. Στον πίσω ακάλυπτο και σε όλη την επαφή πεζοδρομίου και κτιρίων γίνεται 

αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που έχουν προκύψει από την παράγραφο 

1.3.2 με μη συρρικνούμενες τσιμεντοκονίες.  

Στην περιοχή της εισόδου του Διδακτηρίου κατασκευάζεται παιδική χαρά από 

ελαστικές πλάκες 40mm, σύμφωνα με της ΤΠ της ΚΤΥΠ Α.Ε.. Ο χώρος της 

εισόδου περιορίζεται σε παιδική χαρά με περίφραξη κιγκλιδώματος Λ11.01 με 

την ανάλογη θύρα Λ11.03 χωρίς τοιχείο (ηλωμένο στην υπάρχουσα 

πλακόστρωση), σύμφωνα με την διαμόρφωση Αύλειου Χώρου της Μελέτης. 

 

                                  Οι συντάξασες 
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