
 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 1 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 2 
 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
 
Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αιγάλεω. 
Πρόκειται για 9 σχολικά κτίρια στην περιοχή του Αιγάλεω. 
Επισυνάπτεται η τεχνική Περιγραφή του 2015 της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. καθώς και κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 
Τη μελέτη του έργου συνέταξαν οι : Τσελιάγκου Ιωάννα – Κορωναίος Αντώνης 
Η/Μ μελετών: - 
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Σελίδα 3 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες που θα γίνουν σε 
εννέα (9) σχολικές μονάδες: 
 
 5ο κ 16ο Δημοτικό  

 17ο   Δημοτικό  

 5ο Λύκειο, 

 1ο Γυμνάσιο  

 10ο   Δημοτικό  

 3ο Λύκειο 

 13ο Δημοτικό  

 11ο Δημοτικό 

 6ο Γ.Ε.Λ.   

του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και τους  κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
Οι σχολικές μονάδες στεγάζονται σε διάφορα κτίρια και αναφέρονται κατά σχολείο και 
αντίστοιχη διεύθυνση στο τεύχος “Συμπληρωματική Τεχνική Περιγραφή – Παράρτημα Β”. 
 
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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Σελίδα 4 
 

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. 
 
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. 
 
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. 
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Σελίδα 6 
 

 Αθήνα,  10.02.2015 
  
-Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες στα κάτωθι σχολικά 
κτίρια: 

 
 

5ο & 16ο Δημοτικό (βρίσκονται επί των οδών Σερίφου και Ξάνθης 1)  
 

Εργασίες: 
 

-Στέγαστρο εισόδου: 
 
-Αποξήλωση της υπάρχουσας προστατευτικής λαμαρίνας των κάθετων αρμών δεξιά και 
αριστερά του στεγάστρου.  
-Καλός καθαρισμός της περιοχής από υγρασία και σκουπίδια. 
-Πλήρωση των αρμών με υδροδιαστελλόμενο μπετονικό κορδόνι, ελαστομερή μαστίχα 
και εν συνεχεία κάλυψη με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα κατά τις 
προδιαγραφές της παρ. 7.1 της Τ.Π. 2015 της  ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.. 
 
 
-Μωσαϊκό οροφής στεγάστρου: 
 
-Καλός καθαρισμός της επιφάνειας του μωσαϊκού της οροφής από υγρασία και 
σκουπίδια. Καθαίρεση όλων των σαθρών σημείων του μπετού στηθαίων και επισκευή 
των σημείων όπου έχουμε αποκάλυψη του οπλισμού με υλικά και διαδικασίες της EΛΟΤ 
ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) όπως περιγράφονται στην § Ε1 της 
παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  
-Πέρασμα της επιφάνειας του μωσαϊκού και των όλων των στηθαίων με επαλειφόμενο 
ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA για 
στεγανοποίηση. 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο στέγαστρο και αυτή θα πρέπει να γίνει από 
παράθυρο του 1ου ορόφου.  
 
-Αφαίρεση της υπάρχουσας προστατευτικής λαμαρίνας από τον οριζόντιο αρμό μεταξύ 
των κτιρίων. Καθαρισμός του αρμού από τυχόν σκουπίδια και υγρασία.  
-Πλήρωση του αρμού με υδροδιαστελλόμενο μπετονικό κορδόνι, ελαστομερή μαστίχα 
και εν συνεχεία κάλυψη με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα κατά τις 
προδιαγραφές της παρ. 7.1 της Τ.Π. 2015 της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.. 

     
Εικ. 1,2,3: Υγρασία στην οροφή του σταγάστρου εισόδου και άποψη του δώματος στεγάστρου (δεξιά). 
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Σελίδα 7 
 

 
 

 
 

-Επιφάνεια Δωμάτων: 
 
Η επιφάνεια του δαπέδου της ταράτσας είναι καλυμμένη με μωσαϊκό στο οποίο   
υπάρχουν ρηγματώσεις  ενώ στο γύρισμα του στηθαίου η τσιμεντοκονία (λούκι) έχει 
αποκολληθεί και υπάρχουν ρωγμές . Ως αποτέλεσμα τα όμβρια περνούν στην ταράτσα 
και εμφανίζονται υγρασίες στον υποκείμενο όροφο (αίθουσες) αλλά και εσωτερικά στην 
επιφάνεια της απόληξης του δώματος. Απαιτούνται: 
-Αποξήλωση όλων των ρηγματωμένων λουκιών του μωσαϊκού δώματος. 
- Πολύ καλός καθαρισμός όλης της επιφάνειας του μωσαϊκού του δώματος από 
σκουπίδια, ανωμαλίες και υγρασία (εικ. 3, 4).  
-Τοπική επισκευή όλων των τυχόν ανωμαλιών ρύσεων με επισκευαστικές 
τσιμεντοκονίες μη συρρικνούμενες.  
-Κατασκευή μικρού σφραγιστικού λουκιού 2,5 χ 3,5 cm με το ίδιο υλικό στην περιοχή 
των καθαιρεθέντων λουκιών.  
-Tελική επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικού ψυχρού υλικού λευκού χρώματος, 
πολυουραιθανικής βάσεως τύπου SIKA δύο στρώσεων και αστάρι μία στρώση σε όλο 
την επιφάνεια του δώματος, του περιμετρικού νέου λουκιού καθώς και στα περιμετρικά 
κατακόρυφα στοιχεία ύψους έως 1,00 μ. και σε όλη την επιφάνεια απόληξης δώματος 
(ταρατσάκι) του κλιμακοστασίου. 
 

     
Εικ. 4,5,6: Στέγαστρο εισόδου , αρμός σε επαφή με κτίριο και άποψη από τον δρόμο (αριστερά) και από τον 

αύλειο (δεξιά).  
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Σελίδα 8 
 

 
Αρμός διαστολής δώματος μεταξύ κλιμακοστασίου και κυρίως κτιρίου: 
 
Ο αρμός διαστολής μεταξύ κλιμακοστασίου και κυρίως κτιρίου στο δώμα είναι 
καλυμμένος με γαλβανιζέ λαμαρίνα. Από τον αρμό περνούν νερά στον υποκείμενο 
όροφο.  
-Αποξήλωση της υπάρχουσας προστατευτικής λαμαρίνας.  
-Καλός καθαρισμός της περιοχής από υγρασία και σκουπίδια. 
-Πλήρωση όλου του μήκους του αρμού με υδροδιαστελλόμενο μπετονικό κορδόνι, 
ελαστομερή μαστίχα και εν συνεχεία κάλυψη με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα 
σχήματος Π με αλληλεπικάλυψη των συνεχόμενων φύλλων της κατά 60 cm, πράγμα 
που θα απαγορεύει την εισροή ύδατος. 

 
-Αποξήλωση υπάρχοντος σπασμένου μαρμάρου πλατυσκάλου (ποδιά) κλιμακοστασίου 
στην έξοδο δώματος. 
-Αντικατάσταση του μαρμάρου πάχους  2 εκ. με νέο ενιαίο κομμάτι των ίδιων 
διαστάσεων και πάχους και με ελαφρά ρύση προς την εξωτερική μεριά της απόληξης 
δώματος ώστε να αποφεύγεται η εισροή υδάτων στο κλιμακοστάσιο. 

    
 

Εικ. 7,8: Επιφάνεια δώματος με στηθαίο που χρήζει στεγανοποίησης και οροφή τελευταίου ορόφου που έχει 

προσβληθεί από υγρασία. 

 
Εικ.9: Αρμός δώματος  με μεταλλικό κάλυμμα που χρήζει επιδιόρθωσης. 
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Σημείωση: Όλες οι οροφές στους ορόφους (1ο και 2ο) έχουν επένδυση με heraklith.  
 
16ο Δημοτικό (βρίσκεται επί των οδών Σερίφου και Ξάνθης 1) 
 

 
Υπάρχον κλιμακοστάσιο: 
 
-Σφράγιση του αρμού υαλότουβλων σε όλο το μήκος του με ειδική ελαστοπλαστική 
μαστίχη αρίστης ποιότητας εσωτερικά & εξωτερικά.  

 
 
Εξωτερικά του διαδρόμου - 1ος όροφος: 
 
Στο ύψος του 1ου ορόφου στο μέσον του διαδρόμου έξωθεν των αιθουσών το υπάρχον 
στοιχείο προκατασκευής έχει ενανθρακωθεί. Απαιτούνται: 
 
-Αποξήλωση τυχόν σαθρού υλικού. 
-Επιδιόρθωση της επιφάνειας με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος και τελική στρώση κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό 
κατά την παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 
 
 
Γωνιακό τοιχίο δεξιάς πλευράς κυρίας εισόδου (εξωτερικά)- 2ος όροφος: 
 
Στο ύψος του 2ου ορόφου το γωνιακό τοιχίο (στην πλευρά της κύριας εισόδου δεξιά) 
έχει ρηγματωθεί  σε μήκος τουλάχιστον 2,5μ.. Απαιτούνται: 
 
-Αποξήλωση τυχόν σαθρού υλικού. 

 
Εικ.10: Σπασμένο μάρμαρο ποδιάς πόρτας στην απόληξη κλιμακοστασίου. 

 
Εικ.11: Φαίνεται ο αρμός πλαισίου υαλότουβλων που χρήζει κάλυψης. 
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-Επιδιόρθωση της επιφάνειας με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
- Αποκατάσταση επιχρίσματος και τελική επιφάνεια με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο 
τριβιδιστό κατά την παρ. 9.2 της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 

   
Εικ.12,13: Αποκάλυψη οπλισμού και ρηγμάτωση γωνιακού τοιχίου στο ύψος του 2

ου
 ορόφου.  

 
Επιφάνεια Δώματος: 
 
Η επιφάνεια του δώματος έχει επιστρωθεί με ασφαλτόπανο αλουμινίου με ίνες υάλου, 
το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει αποσυντεθεί και έχει τριφτεί με αποτέλεσμα 
να περνούν τα όμβρια στο μπετό ρύσεων. Απαιτούνται: 
-Αποξήλωση όλων των φθαρμένων τμημάτων υγρομόνωσης. 
-Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών προς αποκατάσταση από υγρασία και σκουπίδια. 
Επάλειψη όλων των αποξηλωθέντων επιφανειών με ασφαλτικό βερνίκι για την 
επικόλληση της νέας μεμβράνης. Εφαρμογή σε όλες τις αποξηλωθείσες επιφάνειες 
ασφαλτικής μεμβράνης τύπου VERAL με επίστρωση αλουμινίου με ίνες υάλου. Η 
μεμβράνη αυτή περιμετρικά των κάθετων στοιχείων δώματος θα επικαλύπτει την 
οριζόντια επιφάνεια μόνωσης κατά 40 cm ενώ θα γυρίζει και θα επικολλάται στις 
κατακόρυφες επιφάνειες της καπνοδόχου για ύψος άλλων 40 cm. Θα στερεώνεται στις 
κατακόρυφες επιφάνειες με προφίλ γαλβανισμένης λάμας και η στερέωση αυτή θα 
σφραγίζεται παντού και σε όλο το μήκος της με πολυουραιθανική μαστίχη κατάλληλη 
για εξωτερικούς χώρους και με αντοχή στις καιρικές συνθήκες.  
 
 

 

   
Εικ.14,15: Δώμα σχολείου. Φαίνονται οι ρηγματώσεις στην υπάρχουσα υγρομόνωση. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 11 
 

 

17ο Δημοτικό (βρίσκεται επί των οδών Ολυμπίας & Κορίνθου) 
 

 
Πρόκειται για διώροφο κτίριο που στεγάζει 212 μαθητές και μαζί με αυτό συστεγάζεται 
το ειδικό σχολείο Αιγάλεω και το ολοήμερο Νηπιαγωγείο.  
 
Στη Νότια πλευρά του κτιρίου (όψη προς αύλειο χώρο) οι αίθουσες του ισογείου  
 
πλημυρίζουν όταν βρέχει. Τα προβλήματα που χρήζουν επισκευής είναι:  

 
Εικ.16,17: κάτοψη 17

ου
 Δ.Σ. Αιγάλεω. Οι διαβρώσεις λόγω ομβρίων βρίσκονται στην όψη προς τον 

αύλειο. 
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Στη ΝΑ γωνία της όψης του κτιρίου (αίθουσα Νο 6 του ισογείου) το φρεάτιο της 
στήλης των ομβρίων είναι βουλωμένο (εικ.19,20). Τα όμβρια ύδατα συσσωρεύονται 
μπροστά από  την αίθουσα και έχουν σαθρώσει τα τοιχία κάτω από τα υαλοστάσια της 
αίθουσας καθώς και τα κάθετα διαχωριστικά τοιχία του αύλειου χώρου. Λόγω της 
συνεχούς παραμονής των ομβρίων στο δάπεδο (πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40) 
παρατηρείται καθίζηση.  
 
Απαιτούνται: 
-Καθαρισμός όλων των υπαρχόντων  φρεατίων απορροής από φύλλα και απορρίμματα. 
-Κατάργηση όλων των φρεατίων αυλείου όπου καταλήγουν οι υπάρχουσες υδρορροές 
με το γέμισμά τους με υδαρή τσιμεντοκονία μη συρρικνούμενη. 
-Αποξήλωση υπάρχουσας πλακόστρωσης αυλείου στα σημεία μπροστά από τις αίθουσες 
ισογείου όπου αυτή έχει υποστεί καθίζηση ή ρηγμάτωση. 
-Διόρθωση ρύσεων υποκείμενου δαπέδου με τη χρήση ισχυρού μη συρρικνούμενου 
τσιμεντοειδούς κονιάματος και με οδήγηση υδάτων μακριά από το υφιστάμενο κτίριο.  
-Αποκατάσταση της καθαιρεθείσας πλακόστρωσης με πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 cm 
ίδιας μορφής και χρώματος με τις υπάρχουσες. 
 

 
Υδρορροές – Δώμα: 
 
Οι υπάρχουσες υδρορροές είναι ενσωματωμένες μέσα στα υποστυλώματα. 
Απαιτούνται: 
 
-Άνοιγμα νέων οπών Φ110 στο κούτελο της όψης στα σημεία των υπαρχουσών 
υδρορροών κατά ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-15-02-01-01. Σύνολο οπών προς διάνοιξη 5.  
 
-Τοποθέτηση εξωτερικών γαλβανισμένων σιδηρών υδροροών Φ100 στις νέες 
διαμορφούμενες οπές και συνέχιση σε γαλβανισμένη σιδηρά υδρορροή τύπου 
ITALPROFILI σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λεπτομέρεια ΚΕΝΑΚ Λ02.06 Τ.Π. 2015 
της Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. (μόνο ως 

 
Εικ. 18,19: Βουλωμένα φρεάτια απορροής ομβρίων στις Νότιες αίθουσες. Η 

πλακόστρωση στα σημεία αυτά χρήζει επισκευής. 
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προς την ένωση ασφαλτικής στεγανωτικής 
μεμβράνης και υδρορροής). Στην ένωση των δύο 
τεμαχίων της υδρορροής θα τοποθετηθεί ειδική 
σφραγιστική μαστίχη για την υγρομόνωσή της. 
-Καλός καθαρισμός των φρεατίων δώματος και 
γέμισμά τους με υδαρή τσιμεντοκονία μη 
συρρικνούμενη τύπου SIKA ώστε αυτά να 
καταργηθούν. 
-Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης αλουμινίου 
τύπου VERAL πάνω από τα σφραγισθέντα φρεάτια 
σε επικάλυψη 30 cm με την υπάρχουσα μεμβράνη 
δώματος και με θερμοκόλληση στις ενώσεις. Η νέα 
ασφαλτική μεμβράνη θα εισέρχεται μερικώς στους 
σιδηρούς σωλήνες των εξωτερικής τοποθέτησης 
υδρορροών. 
 
 
-Αποξήλωση λαμαρινών οριζόντιων αρμών 
δώματος που έχουν στραβώσει και οξειδωθεί 
(εικ.21). 

-Καλός καθαρισμός αρμών από ακαθαρσίες και υγρασία. 
 

 

 
Εικ.20: Βουλωμένο Φρεάτιο Νότιας 

όψης. 

 
Εικ.21: Οριζόντιοι αρμοί δώματος που χρήζουν επισκευής. 
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-Κάλυψη όλων των εξωτερικών οριζόντιων αρμών δώματος με τμήματα ελαστομερούς 
ασφαλτικής μεμβράνης  τύπου VERAL με επικάλυψη από φύλλο αλουμινίου, μετά από 
επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι για την επικόλληση αυτής. Η μεμβράνη θα επικαλύπτει 
την οριζόντια επιφάνεια του δώματος κατά το ελάχιστο 30 εκατοστά εκατέρωθεν των  
αρμών. Η εφαρμογή των λωρίδων της μεμβράνης στο οριζόντιο άνω τμήμα τυχόν 
τοιχίσκων των αρμών θα είναι χαλαρή ώστε να μπορεί αυτή να παραλάβει συστολο-
διαστολές του κτιρίου χωρίς να σχίζεται. Τα τμήματα της μεμβράνης θα 
αλληλοκαλύπτονται κατά μήκος των αρμών κατά 20 cm ενώ τα άκρα τους θα 
θερμοκολλούνται μεταξύ τους κατά μήκος όπως και στις κατακόρυφες επιφάνειές των 
τυχόν παράπλευρων τοιχίσκων τους. 

 
Εξωτερικά τοιχία Νότιων αιθουσών ισογείου: 
 
-Αποξήλωση όλου του σαθρού υλικού τοιχίων εξωτερικά. 
-Αποκατάσταση των αποξηλωθεισών επιφανειών με επισκευαστικά υλικά και κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
- Αποκατάσταση επιχρίσματος  σε όλες τις αποξηλωθείσες περιοχές και τελική επένδυση 
με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό κατά την παρ. 9.2 της τεχνικής περιγραφής 
εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 
-Καθαρισμός και πλήρωση κάθετων αρμών μεταξύ των τοιχίων της ίδιας όψης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τ.Π. 2015  της παρ. 7.1 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
 
Στην εξωτερική πλευρά των κάθετων αυτών τοιχίων και σε χαμηλό ύψος υπάρχουν 
αποσαθρώσεις σοβάδων, αποκάλυψη οπλισμών και ενανθρακώσεις. Απαιτούνται: 
 
-Καθαίρεση επιχρίσματος σε ύψος 0,5 μ. από το δάπεδο και από τις δύο πλευρές του 
τοιχίου. 
-Επιδιόρθωση καθαιρεθείσας επιφάνειας στα εξωτερικά σημεία όπου έχουμε 
αποκαλύψεις οπλισμών και ενανθρακώσεις με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά 
τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος σε όλες τις καθαιρεθείσες επιφάνειες και τελείωμα με 
κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού 
τύπου Revinex) για τη συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά την παρ.9.2. της 
τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  
-Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 

 
 

Εικ.22: Διάβρωση υλικού χαμηλά στο τοιχίο και αποκάλυψη οπλισμών. 
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Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των αιθουσών Ισογείου ΝΔ πλευράς: 
 
Ύψος του δοκαριού (σε όλες τις αίθουσες) : 
Υπάρχει οριζόντια ρηγμάτωση και αποκόλληση του επιχρίσματος. Απαιτούνται: 
-Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων (μέσα – έξω) και από τις δυο πλευρές της 
τοιχοποιίας.  
- Αποκατάσταση επιχρίσματος σε όλες τις καθαιρεθείσες περιοχές και τελική επιφάνεια 
από κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού 
τύπου Revinex) για τη συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές 
της παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 

   
Ύψος σοβατεπιών - Αίθουσα Νο5 Ισογείου: 
 
-Καθαίρεση όλων των ημιαποκολλημένων μαρμάρινων σοβατεπιών της αίθουσας.  
-Αντικατάστασή τους με νέο μαρμάρινο σοβατεπί ιδίων διαστάσεων και πάχους με το 
υπάρχον.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Εικ.23.24: Εσωτερικά τάξεων όπου φαίνονται οι ρηγματώσεις στο σοβά 

 
Εικ.25: Ρηγματωμένος σοβάς και σπασίματα στο σοβατεπί σε αίθουσα του Ισογείου 
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΄Υψος σοβατεπιών - Αίθουσα Νο6 του ισογείου: 
  
α.Εσωτερικά 
Ο διαχωριστικός τοίχος προς την αυλή έχει ρηγματωθεί για μήκος 3μ.. 
-Καθαίρεση σαθρού σοβά εσωτερικής πλευράς (περιμετρικά των ορίων των δομικών 
στοιχείων) και σε πλάτος περίπου 0,5 μ.. 
-Αποκατάσταση όλου του καθαιρεθέντος επιχρίσματος και τελική επένδυση με κονίαμα 
όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού τύπου 
Revinex) για τη συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές της 
παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 

 

 
Εικ.26: Ρηγματωμένος σοβάς χαμηλά στους διαχωριστικούς τοίχους μεταξύ των αιθουσών 

 
β.Εξωτερικά 
 
- Καθαίρεση σαθρού σοβά για ύψος 1,5 μ. από το δάπεδο και για μήκος 8μ.  
- Αποκατάσταση όλου του καθαιρεθέντος επιχρίσματος και τελική επένδυση με κονίαμα 
όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού τύπου 
Revinex) για τη συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές της 
παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 
Το δάπεδο της αίθουσας (μωσαϊκό) έχει υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα να έχει 
ρηγματωθεί η τοιχοποιία και να έχουν αποκολληθεί τα μαρμάρινα σοβατεπιά.  
- Αποξήλωση και αντικατάσταση όλων των αποκολληθέντων μαρμάρινων σοβατεπιών 
με σοβατεπί ιδίων διαστάσεων με το υπάρχον.  
   
-Επιπλέον καθαίρεση και αντικατάσταση σοβατεπιών σε σημεία όπου είναι απαραίτητο 
λόγω αποκολλήσεων στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στις υπόλοιπες αίθουσες 
του ισογείου.  
 
Αίθουσα απέναντι από Νο6 Ισογείου : 

 
Ο διαχωριστικός τοίχος προς την αυλή έχει ρηγματωθεί. Περιμετρικά των ορίων των 
δομικών στοιχείων (κολώνες - δοκάρια) έχει αποκολληθεί  και ρηγματωθεί η τοιχοποιία 
με αποτέλεσμα να εισέρχονται νερά στην αίθουσα όταν βρέχει.  
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Εσωτερική πλευρά: 
 
-Καθαίρεση όλου του σαθρού επιχρίσματος περιμετρικά των ορίων των δομικών 
στοιχείων και όπου αλλού έχει αποκολληθεί. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος και τελική επένδυση με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο 
τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού τύπου Revinex) για τη 
συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές της παρ.9.2. της 
τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας.  
 
Εξωτερική πλευρά: 
 
-Καθαίρεση όλου του σαθρού επιχρίσματος περιμετρικά των ορίων των δομικών 
στοιχείων και όπου αλλού έχει αποκολληθεί αλλά επιπλέον για ύψος 1μ. από το δάπεδο 
και για όλο το μήκος 8μ.. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος και τελική επένδυση με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο 
τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού τύπου Revinex) για τη 
συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές της παρ.9.2. της 
τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 

 
Στην αίθουσα Νο 4 : 
 
-Εξομάλυνση σκαλοπατιού στη μαρμάρινη ποδιά εισόδου ώστε να μην είναι επικίνδυνη 
για τους μαθητές.  

 

 

Εσωτερικό αίθριο (εξωτερικές επιφάνειες): 
 
-Καθαίρεση σαθρού επιχρίσματος από τα περιμετρικά δομικά στοιχεία αιθρίου στο ύψος 
του δοκαριού του 2ου ορόφου. 
-Επιδιόρθωση της επιφάνειας με ενανθρακώσεις και αποκαλυφθέντες οπλισμούς με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-
04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
-Αποκατάσταση καθαιρεθέντος επιχρίσματος  και τελική επένδυση με κονίαμα όχι άγριο 
αλλά λείο τριβιδιστό κατά την παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της 
Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 

 
 

Εικ.27: Το σκαλοπάτι εισόδου χρειάζεται εξομάλυνση. 
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Επιπρόσθετα σημεία  για αποκαταστάσεις ενανθρακώσεων: 
 
-Σε κολώνα του ισογείου έχει αποκολληθεί το μπετόν και έχει αποκαλυφθεί ο 
οπλισμός σε μήκος 1,5μ..  
Καθαίρεση τυχόν σαθρού υλικού και αποκατάσταση της επιφάνειας με επισκευαστικά 
υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 
2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής 
Τεχνικής Περιγραφής όπου υπάρχουν ενανθρακώσεις. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 
-Κάτω από τις ποδιές των παραθύρων υπάρχουν διαβρώσεις σκυροδέματος με 
σημειακή αποκόλληση και αποκάλυψη του οπλισμού.  
Καθαίρεση τυχόν σαθρού υλικού και αποκατάσταση της επιφάνειας με επισκευαστικά 
υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 
2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής 
Τεχνικής Περιγραφής όπου υπάρχουν ενανθρακώσεις. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 
 
-Το υπάρχον κανάλι απορροής των όμβριων υδάτων αιθρίου είναι βουλωμένο και 
από το φρεάτιο λείπει το καπάκι. Ο χώρος πλημυρίζει και διαβρώνονται τα 
οικοδομικά στοιχεία του ισογείου περιμετρικά του αιθρίου. Απαιτούνται: 
-Καθαρισμός φρεατίου από φύλλα και σκουπίδια.  
-Τοποθέτηση νέας μεταλλικής σχάρας φρεατίου διαστάσεων 0,3μ. χ 0,4μ.. 
 
-Κοπή δένδρου αιθρίου και εκρίζωσή του. 
-Επισκευή ρωγμής τοιχίου υπογείου που έχει προκληθεί από τη ρίζα του δένδρου 
αλλά και της γύρω περιοχής της σε ακτίνα 1,5 μ. με επισκευαστικά υλικά και 
διαδικασίες της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
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Εικ28: Αποκαλυφθέντες οπλισμοί και ρηγματωμένος σοβάς στο αίθριο του Σχολείου. 

 
Εικ.29: Διάβρωση από υγρασία στο τοιχίο του 

υπογείου. 
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Στον 1ο όροφο μεταξύ αίθουσας Β2 και  αίθουσας Α έχει ρηγματωθεί η  τοιχοποιία  στη 
συναρμογή με τη δοκό σε μήκος 8μ..Απαιτούνται: 
 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών υλικών (χρώμα, επίχρισμα).  
-Επισκευή της ρωγμής με πλήρωση με επίχρισμα και τελική επικάλυψη από κονίαμα όχι 
άγριο αλλά λείο τριβιδιστό με χρήση ειδικών προσμίκτων (ενδεικτικού τύπου Revinex) 
για τη συγκόλληση παλαιού και νέου υλικού και κατά τις προδιαγραφές της παρ.9.2. της 
τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 

 
Τα δάπεδα του 1ου ορόφου (μωσαϊκά) σε πολλά σημεία έχουν διαβρωθεί, ρηγματωθεί με 
αποτέλεσμα την αποκόλληση των μαρμάρινων σοβατεπιών. 
-Αντικατάσταση όλων των ημιαποκολληθέντων σοβατεπιών με νέα μαρμάρινα 
αντίστοιχου πάχους  με τα υπάρχοντα. 
 

 
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (Ισόγειο ιδίου κτιρίου)  
 
Σε πολλά σημεία στις αίθουσες εμφανίζονται υγρασίες στις τοιχοποιίες και τα χρώματα 
έχουν αποκολληθεί.  
Στις τουαλέτες λόγω του ότι εισέρχονται  όμβρια ύδατα από τον εξωτερικό αύλειο χώρο 
υπάρχουν υγρασίες σε δάπεδα και τοιχοποιίες.  
-Καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων και χρωμάτων στα W.C.. 
-Καθαίρεση των παλαιών πλακιδίων που έχουν σπάσει.  
-Επιδιόρθωση των καθαιρεθέντων επιχρισμάτων των W.C. και τελική επίστρωση με 
κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό κατά τις προδιαγραφές της § 9 της Τ.Π. 2015 
της Κτ. Υπ. Α.Ε..  

 
Εικ.30: Ρωγμή μεταξύ τοιχοποιίας και οροφής στην αίθουσα Β2 του 1

ου
 ορόφου. 

   
   Εικ.31,32: Ρηγμάτωση μωσαϊκού και αποκόλληση σοβατεπιού στον 1

ο
 όροφο. 
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-Τοποθέτηση νέων πλακιδίων πορσελάνης για τα W.C. ομοίων με τα υπάρχοντα και  
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  § 10.1 της Τ.Π. 2015 της Κτ. Υπ. Α.Ε σε όλη την 
επιφάνεια από όπου αυτά καθαιρέθηκαν.  
 
Εξωτερικά τοιχία αιθουσών Νηπιαγωγείου: 
 
-Αποξήλωση όλων των σαθρών επιχρισμάτων τοιχίων.  
-Αποκατάσταση των καθαιρεθέντων επιφανειών με τσιμεντοκονίες μη συρρικνούμενες 
πολυουραιθανικής βάσης 2 στρώσεων και τελική επικάλυψη με κονίαμα όχι άγριο αλλά 
λείο τριβιδιστό σύμφωνα με την § 9.0  της Τ.Π. 2015 της Κτ. Υπ. Α.Ε. 
- Χρωματισμός της επισκευασθείσας επιφάνειας. 

 
Πίσω αυλή (προς αδιάνοικτο εσωτερικό δρόμο): 
 
Στην πίσω αυλή προς τον αδιάνοικτο εσωτερικό δρόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν 
αύλειος χώρος του σχολείου, τα δάπεδα λόγω εσφαλμένων ρύσεων κρατούν νερά με 
αποτέλεσμα αυτά να διαπερνούν τα δομικά στοιχεία και να εισέρχονται στις τουαλέτες 
των Νηπιαγωγείων και στις αίθουσες. Απαιτούνται: 
-Καλός καθαρισμός της περιοχής από απορρίματα και σκόνη. 
-Κατασκευή σε όλο το μήκος  συναρμογής της πλακόστρωσης με την τοιχοποιία στο 
χώρο, νέου λουκιού διαστάσεων 3 χ 3 εκ. από μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία 
τοποθετούμενη από ανθρώπινο χέρι και γάντι.  
 

   
 

   
Εικ.33,34, 35, 36: Υγρασίες & αποκολλήσεις σοβά στα W.C. του νηπιαγωγείου. 
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Οροφή στεγάστρου (προς αδιάνοικτο εσωτερικό δρόμο): 
 
Η οροφή του στεγάστρου της πίσω εισόδου του κτιρίου (προς τον αδιάνοικτο δρόμο) 
λόγω του ότι η διατομή της σωλήνας απορροής των ομβρίων είναι μικρή και λόγω της 
πτώσης – συσσώρευσης φύλλων φράζει με αποτέλεσμα στην ταράτσα να 
συγκεντρώνονται λιμνάζοντα ύδατα προκαλώντας διάβρωση σκυροδέματος. 
Απαιτούνται: 
 
-Αποξήλωση αποκολληθέντων χρωμάτων οροφής στεγάστρου και τυχόν σαθρού 
επιχρίσματος ή σκυροδέματος. 
-Καλός καθαρισμός δώματος στεγάστρου από φύλλα και σκουπίδια. 
-Αποκατάσταση των περιοχών του καθαιρεθέντος σκυροδέματος με επισκευαστικά 
υλικά και διαδικασίες της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), με 
χρήση πολυμερικής κονίας μη συρρικνούμενης και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της 
παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής όπου υπάρχουν ενανθρακώσεις. 
-Πέρασμα όλου του δώματος στεγάστρου με δύο χέρια σταυρωτά ελαστοπλαστικό 
υλικό πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA για στεγάνωση. Η επικάλυψη θα γυρίσει και 
στις επιφάνειες των στηθαίων. 
 

 
 
Πίσω (Βορινή) Πλευρά – 1ος όροφος: 
 
Στα δοκάρια του 1ου ορόφου αλλά σε αυτά του 2ου ορόφου καθώς και στην πλαϊνή 
πλευρά προς την αδιάνοικτη οδό έχουμε αποκάλυψη οπλισμών και ενανθρακώσεις. 
Απαιτούνται: 

   
Εικ.37,38: Πλακόστρωση πίσω αυλής Νηπιαγωγείου 

   
Εικ.39,40: Υγρασίες στο στέγαστρο της πίσω εισόδου του σχολείου. 
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-Καθαίρεση σαθρών υλικών (επιχρίσματος και σκυροδέματος).  
-Συμπλήρωση & σφράγισμα όλων των καθαιρεθέντων περιοχών με μη 
συρρικνούμενες πολυμερικές κονίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες 
του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  

 
 
Είσοδος κτιρίου – Οροφή στεγάστρου & Μωσαϊκό δαπέδου: 
 
Στην οροφή του στεγάστρου της κυρίας εισόδου έχει διαβρωθεί το σκυρόδεμα και σε 
κάποια σημεία έχει αποκολληθεί. Απαιτούνται: 
 
-Καθαίρεση σαθρών υλικών & απόξεση χρωμάτων που έχουν αποκολληθεί. 
-Καλός καθαρισμός δώματος στεγάστρου από φύλλα και σκουπίδια. 
-Συμπλήρωση & σφράγισμα με μη συρρικνούμενες πολυμερικές κονίες όπου χρειάζεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 και 
όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. 
 
-Επάλειψη επιφάνειας δώματος στεγάστρου εισόδου με δύο χέρια σταυρωτά 
ελαστοπλαστικού υλικού ψυχρού χρώματος πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA το 
οποίο θα γυρίσει και στις εσωτερικές επιφάνειες των στηθαίων. 
 
Στο δάπεδο (μωσαϊκό) έχουν σπάσει και αποκολληθεί τα φιλέτα του μαρμάρου. 
Απαιτούνται: 
-Αφαίρεση σπασμένων κομματιών μαρμάρου. 
-Αντικατάστασή τους με νέα μαρμάρινα φιλέτα αντιστοίχων διαστάσεων και 
στοκάρισμα των αρμών μεταξύ μαρμάρου και μωσαϊκού.  
 
 
 
 

   
Εικ. 41,42: Πίσω (Βορινή) πλευρά με διαβρώσεις σκυροδέματος και αποκαλύψεις οπλισμών. 
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Απόληξη δώματος κλιμακοστασίου: 
 
Το επίχρισμα της απόληξης κλιμακοστασίου έχει ρηγματωθεί περιμετρικά. Απαιτούνται: 
 
-Καθαίρεση σαθρών υλικών. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος στις καθαιρεθείσες περιοχές και τελική επίστρωση με 
κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό κατά τις προδιαγραφές της § 9 της Τ.Π. 2015 
της Κτ.Υπ. Α.Ε..  
 

   
Εικ.44, 45: Απόληξη κλιμακοστασίου.  

 
-Τοποθέτηση κουδουνιού στην Κύρια Είσοδο του σχολείου με την κατάλληλη 
καλωδίωση ΝΥΥ 2 x 1,5 mm². 
 
-Αντικατάσταση τεσσάρων ξύλινων θυρών μετά κάσας στα W.C. του 1ου ορόφου με 
θύρες αντιστοίχου κατασκευής, υλικού και διαστάσεων.  
 
 

 
 
-Συνολικά απαιτείται παρακολούθηση του φαινομένου καθίζησης των 
μωσαϊκών ισογείου χωρίς επέμβαση στην παρούσα φάση.  

 

 
Εικ.43: Οροφή στεγάστρου εισόδου όπου  απαιτείται 

αποξήλωση χρώματος & επιδιόρθωση σκυροδέματος. 
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5ο Λύκειο (βρίσκεται επί των οδών Σουλίου 35 & Πελοποννήσου) 
 

Εργασίες: 

  
- Επιμελής καθαρισμός και επισκευή όλων 
των αρμών διαστολής του 1ου ορόφου 
μεταξύ των κτιρίων.  Πλήρωση με 
ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό και 
προστασία με γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατά 
τις προδιαγραφές της παραγράφου 7.1. της 
Τεχνικής Περιγραφής 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.  
- Έλεγχος όλων των οροφοεπιχρισμάτων 
κάτω από τα σημεία εισόδου (καταπακτές) 
για την για την πρόσβαση στα δώματα των 
δύο κτιρίων καθώς παρατηρούνται 
προβλήματα υγρασίας και φθοράς των 
οπλισμών περιμετρικά αυτών. Οι εργασίες 

αποκατάστασης τους θα γίνουν κατά την § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. της Κ.Τ.Υ.Π.. 
 
- Επάλειψη όλων των επιφανειών των 
δωμάτων με ελαστομερές πολυουρεθανικής 
βάσης 2 στρώσεων για υγρομόνωση.  

 
 
 
 

  

         
Εικ.46: Αεροφωτογραφία 5

ου
 Λυκείου 

 
     Εικ.47: Αρμός διαστολής μπαλκονιού 1

ου
 ορόφου 

 
Εικ.48: Ενανθρακώσεις οροφής 
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Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 26 
 

1ο Γυμνάσιο (βρίσκεται επί της οδού Μοσχονησίων 23) 
 

 
Εικ.49: Αεροφωτογραφία 1

ου
 Γυμνασίου 

 
Εργασίες: 
 
-Αποξήλωση και επισκευή όλων των σαθρών επιχρισμάτων στην αίθουσα «Στέκι – 
Εργαστήριο Καλλιτεχνικών Μαθημάτων» (ισόγειο κτίριο) με νέο επίχρισμα και τελική 
επίστρωση με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό. Η επισκευή θα γίνει στα δοκάρια αλλά 
και κάτω από τους φεγγίτες όπου υπάρχει έντονη υγρασία. Οι εργασίες θα γίνουν κατά τις 
προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.  Α.Ε.. 

 
 

 
 

-Πολύ καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών των οριζόντιων εξωτερικών αρμών των 
κλιμακοστασίων του κτιρίου και απομάκρυνση τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & σκουπιδιών. 
Στεγάνωση ανοιχτών αρμών και επικάλυψή τους σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Τ.Π. 
2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. Πλήρωση με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό και προστασία με 
γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
 

   
Εικ.50: Αίθουσα διδακτηρίου- υγρασίες 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 27 
 

 
Για την επισκευή του αρμού στο αριστερό 
κλιμακοστάσιο στον 1ο όροφο απαιτείται να 
αφαιρεθούν με προσοχή τα προστατευτικά 
κιγκλιδώματα (του φεγγίτη) και μετά το πέρας 
των εργασιών να επανατοποθετηθούν. 
 
 
-Αντικατάσταση όλων των σπασμένων   
μαρμάρινων σκαλοπατιών στο πρώτο τμήμα 
του αριστερού κλιμακοστασίου του ισογείου με 
ιδίου υλικού  και διαστάσεων σκαλοπάτια. 
Διαστάσεις τυπικού σκαλιού 1,9m   x 0,3m x 
0,03m. 

  

 
 
 

-Αφαίρεση λαμαρίνας στον αρμό μεταξύ των 2 κτιρίων (τριωρόφου και ισογείου κτιρίου 
Δασκάλων-κυλικείου). Πολύ καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών του αρμού μεταξύ 
τριώροφου και ισόγειου κτιρίου, και απομάκρυνση τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & 
σκουπιδιών. Στεγάνωση όλου του αρμού μεταξύ των 2 κτιρίων,  επικάλυψη του σύμφωνα με 
την παράγραφο 7 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π. και τελική σφράγιση με λαμαρίνα. Κατά την 
επανατοποθέτηση της λαμαρίνας, θα πρέπει να ξυστεί ο σοβάς του τοίχου τόσο ώστε το 
πάχος της να μην προεξέχει από τον τοίχο αλλά να έρχεται πρόσωπο με αυτόν.  
 

 
Εικ.51: Στεγάνωση ανοιχτών αρμών. 

 
Εικ.52: Αντικατάσταση μαρμάρινων πατημάτων στο κλιμακοστάσιο ισογείου . 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 28 
 

 
-Πολύ καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών του αρμού του δώματος του ισόγειου κτιρίου 
(κτίριο γραφείων δασκάλων-κυλικείου, και απομάκρυνση τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & 
σκουπιδιών. Κατασκευή μπατικού τοιχίσκου ύψους 30 εκ. εκατέρωθεν του αρμού μετά την 
κατασκευή του απαραίτητου λουκιού. Πέρασμα ελαστομερούς ασφαλτικού διαλύματος, 
τοποθέτηση ασφαλτόπανου και προστατευτικής γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.  Α.Ε.. 

 
-Αποκόλληση όλων των πισσόχαρτων μόνωσης  δώματος που έχουν τοποθετηθεί με αντίθετη 
φορά από αυτή των ρύσεων των ομβρίων υδάτων.  
Επιμελής καθαρισμός όλης επιφάνειας του δώματος, ξύσιμο και απομάκρυνση τυχόν σαθρού 
υλικού, υγρασίας & σκουπιδιών. Στη συνέχεια, στοκάρισμα όλων των αρμών διαστολής, όλων 
των αρμών πλακών καθώς και περιμετρικά του δώματος μεταξύ πλακόστρωσης δώματος και 
στηθαίων. Το στοκάρισμα θα γίνει  με ελαστοπλαστικό στόκο αρίστης ποιότητας, σε όλες τις 
περιοχές όπου υπάρχουν ανοίγματα/ρωγμές στους αρμούς.  

 
Εικ.53: Στεγάνωση αρμού  μεταξύ τριωρόφου και ισογείου κτιρίου 

 
Εικ.54, 55, 56: Δώμα ισογείου κτιρίου 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 29 
 

-Εφαρμογή λωρίδων των 10 εκ. άνωθεν των αρμών με υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής 
βάσης 2 στρώσεων. Η Εφαρμογή υγρομόνωσης θα γίνεται με μεγάλη προσοχή στην περιοχή 
όλων των υδρορροών.  
-Πολύ καλός καθαρισμός όλων των φραγμένων απορροών ομβρίων του δώματος του 
ισόγειου κτιρίου Γραφείων Δασκάλων. Τοποθέτηση καλυμμάτων στομίων υδρορροών σε όλες 
τις υδρορροές του δώματος του κτιρίου αυτού. 

-Αποκατάσταση όλων των αποκολλημένων μαρμάρων του στηθαίου με αντικατάστασή τους 
με νέα όμοιων διαστάσεων (πλάτους & πάχους) και υλικού. Στήριξη-βίδωμα (με στριφώνια) 
όλων των μαρμάρων ώστε να αποφευχθεί η μελλοντική πιθανή αποκόλλησή τους.  
-Τα δένδρα που βρίσκονται σε επαφή με το κτίριο θα πρέπει να κλαδευτούν, έτσι ώστε να 
μην γεμίζει με φύλλα η ταράτσα και κατ’ επέκταση τα λούκια. 
 

 
-Επισκευή της γωνιακής κολόνας  που έχει υποστεί ενανθράκωση, στο τριώροφο κτίριο δεξιά 
προς την οδό Θηβών, από το ύψος του 1ου ορόφου έως και το στηθαίο. Αποξήλωση όλων 
των σαθρών σοβάδων και επισκευή όλης της επιφάνειας ενανθρακωμένου σκυροδέματος με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 
(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής 
Περιγραφής.  

 

 
-Εργασίες επισκευής δοκαριών στην όψη προς την αυλή του τριώροφου κτιρίου που έχουν 
υποστεί ενανθράκωση, στο ύψος του 2ου ορόφου έως και το στηθαίο. Καθαίρεση όλων 
σαθρών τμημάτων μπετού και επισκευή με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  

 
 Εικ.57, 58: Δώμα ισογείου κτιρίου 

 

 
Εικ.59, 60: Ενανθρακώσεις στο 3όροφο κτίριο προς την οδό Θηβών 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 30 
 

 

 
-Καθαίρεση υπάρχουσας τέντας στο διώροφο κτίριο, στο ύψος του 1ου ορόφου. Σημειώνεται 
ότι είχε τοποθετηθεί για την αποτροπή προσέγγισης των πουλιών στην συγκεκριμένη 
αίθουσα.  

 

 
-Αντικατάσταση επιφάνειας μαρμάρου στο κλιμακοστάσιο του διώροφου κτιρίου, στο 
πλατύσκαλο απόληξης  δώματος με κομμάτι κατάλληλων διαστάσεων και ομοίου πάχους με 
το υπάρχον.  

 
 

 
 

 
 Εικ.61, 62: Ενανθρακώσεις στα δοκάρια του 3όροφου κτιρίου στην όψη του αύλειου χώρου. 

 

 
Εικ.63: Καθαίρεση υπάρχουσας τέντας διώροφου κτιρίου  

 
Εικ.64: Αντικατάσταση μαρμάρινου τμήματος πλατυσκάλου διώροφου κτιρίου 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 31 
 

 
-Εργασίες επισκευής εσωτερικής πλευράς 
περιμετρικού στηθαίου στο δώμα του 
τριώροφου κτιρίου. Καθαίρεση όλων των  
σαθρών τμημάτων μπετού και επισκευή με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-
00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  
-Αποξήλωση όλου του ασφαλτόπανου που 
καλύπτει τον αρμό του τριώροφου κτιρίου.  
Κατασκευή μπατικού τοιχίσκου ύψους 30 
εκ. εκατέρωθεν του μήκους του αρμού, 
κατασκευή λουκιού, πέρασμα ελαστομερούς 
ασφαλτικού διαλύματος, τοποθέτηση 
ασφαλτόπανου και προστατευτικής 
γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 της Τ.Π. της Κ.Τ.Υ.Π. 2015. 
Πολύ καλός καθαρισμός όλων των 
επιφανειών του δώματος  και απομάκρυνση 
τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & 
σκουπιδιών. Στη συνέχεια, στοκάρισμα 
αρμών πλακών καθώς και περιμετρικά 
μεταξύ πλακόστρωσης και στηθαίων με 
ελαστοπλαστικό στόκο αρίστης ποιότητας, 
παντού όπου υπάρχουν ανοίγματα/ρωγμές 
στους αρμούς.  
-Εφαρμογή λωρίδων των 10 εκ. άνωθεν 
όλων των αρμών με υγρομονωτικό υλικό 
πολυουρεθανικής βάσης 2 στρώσεων. 
Εφαρμογή υγρομόνωσης με μεγάλη 
προσοχή στην περιοχή των υδρορροών.  
-Στερέωση – βίδωμα  όλων των 
υπαρχόντων μάρμαρων των στηθαίων με 
στριφώνια έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
πιθανή αποκόλλησή τους.  
Επισκευή ρωγμής δοκαριού στο επάνω 
σημείο με επισκευαστικά υλικά και 
διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της 
EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 
2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται 
στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  

   
Εικ.65: Στηθαίο δώματος τριώροφου κτιρίου. 

 
Εικ.67: Αρμός δώματος που έχει ανοίξει 

 
 Εικ.66: Φθαρμένο ασφαλτοπανο που καλύπτει αρμό 
 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 32 
 

 

 
-Εργασίες επισκευής στο ισόγειο κτίριο επί των οδών Μοσχονησίων-Ανδριανουπόλεως και 
Θηβών σε όλα στηθαία, δοκάρια και σε όλα τα επιχρίσματα τοιχοποιίας που έχουν υποστεί 
διάβρωση λόγω υγρασίας. Καθαίρεση σαθρών τμημάτων επιχρίσματος και σκυροδέματος και 
επισκευή με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. Επισκευή του επιχρίσματος κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 
της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  

 

 
-Εργασίες επισκευής στην πρόσοψη επί της οδού Θηβών σε όλες τις περιοχές σαθρών 
επιχρισμάτων και σε όλα τα δομικά στοιχεία (δοκάρια – στηθαία) ψηλά στο δώμα και χαμηλά 
σε επαφή με το πεζοδρόμιο. Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος και 
σκυροδέματος και επισκευή με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές 
της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 
της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής όπου τυχόν έχουμε ενανθρακώσεις 
σκυροδέματος. Επισκευή του σοβά κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της 
Κ.Τ.Υ.Π..  

 

 
 Εικ.68: Ρωγμές δοκαριού 

 

 Εικ.69, 70: Επισκευές στο ισόγειο κτίριο επι των οδών Μοσχονησίων - Ανδριανουπόλεως και Θηβών 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 33 
 

 
Εικ.71. 72 : Επισκευές στην πρόσοψη επί της οδού Θηβών 
 

 
-Εργασίες επισκευής στην πρόσοψη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως σε όλους τους 
σοβάδες και στα δομικά στοιχεία (δοκάρια – στηθαία) ψηλά στο δώμα και χαμηλά σε επαφή 
με το πεζοδρόμιο. Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος και σκυροδέματος. 
Επισκευή με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής στις περιοχές με ενανθρακώσεις σκυροδέματος. Επισκευή του 
επιχρίσματος κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  

 

 
Εικ.74, 75: Επισκευές στην πρόσοψη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως   
 
 
 

Εικ.72,73: Επισκευές στην πρόσοψη επί της οδού Θηβών 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 34 
 

Εικ. 76,77: Επισκευές στην πρόσοψη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως   
 

 
 
-Αποξήλωση στοιχείου αλουμινίου (γωνίας) που έχει αποκολληθεί σε όλο το μήκος του αρμού 
του κλιμακοστασίου του διώροφου κτιρίου.  Πολύ καλός καθαρισμός αρμού, απομάκρυνση 
τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & σκουπιδιών, στεγάνωση με ελαστομερές πολυσουλφιδικό 
υλικό και επανατοποθέτηση γωνίας.  
 

 

 

 
Εικ.78, 79: Επισκευές στην πρόσοψη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως   

 
 Εικ.80: Κρέμαση μεταλλικής γωνίας κάλυψης αρμού 
 

 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 35 
 

-Εργασίες επισκευής κολόνας στο νέο κτίριο στο ύψος του 2ου ορόφου προς την πλευρά του 
2ου κλιμακοστασίου (από την πλευρά του πεζόδρομου) που έχει υποστεί ενανθράκωση. 
Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και επιχρίσματος. Επισκευή 
ενανθρακώσεων  με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 
1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της 
παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής. Επισκευή του επιχρίσματος κατά τις προδιαγραφές 
της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  
-Οι διαβρώσεις εξωτερικά στην όψη καθώς και οι υγρασίες που έχουν παρατηρηθεί στην 
ακριανή αίθουσα του 2ου ορόφου μπορεί να οφείλονται στην πιθανή έλλειψη 
ταρατσομόλυβδου της υδρορροής. Τοποθέτηση ταρατσομόλυβδου στη συγκεκριμένη 
υδρορροή.  
 

-Έλεγχος όλων οροφοεπιχρισμάτων στην οροφή του 2ου ορόφου καθώς παρατηρούνται 
προβλήματα υγρασίας κατά την § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. της Κ.Τ.Υ.Π.  
 
-Εργασίες επισκευής  όλων των επιχρισμάτων στο περιμετρικό στηθαίο της απόληξης των 
κλιμακοστασίων του νέου κτιρίου. Καθαίρεση σαθρού επιχρίσματος και επισκευή κατά τις 
προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  

 

 

  
  Εικ.81,82: Επισκευή κολόνας και τοποθέτηση ταρατσομόλυβδου    
 

 
          Εικ.83, 84: Ενανθρακώσειςστις απολήξεις των κλιμακοστασίων 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 36 
 

 
10ο Δημοτικό (βρίσκεται επί της οδού Λ. Θηβών 341) 
 

 
Εικ.85: Αεροφωτογραφία 10

ου
 Δημοτικού 

 
 
 

-Εργασίες τοπικής επισκευής όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος στα 
κουβούκλια και τις κουπόλες του δώματος. Καθαίρεση σαθρού επιχρίσματος και 
επισκευή κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π..    
-Εργασίες περιμετρικής στεγανοποίησης όλων των κουφωμάτων με σιλικόνες  αρίστης 
ποιότητος.  
-Εφαρμογή λωρίδων του 1ος m  περιμετρικά των 4 κουβουκλίων και 0.5 m περιμετρικά 
από τις κουπόλες με υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης τύπου Hyperdesmo – 
LV.   

 
 

 

 
Εικ.86,87: Ενανθρακώσεις στις απολήξεις των κλιμακοστασίων 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 37 
 

    

 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος στα δοκάρια του δεξιού 
κλιμακοστασίου. Επισκευή των καθαιρεθέντων τμημάτων κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 
της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
-Εργασίες περιμετρικής στεγανοποίησης κουφωμάτων, μέσα έξω, με σιλικόνες  αρίστης 
ποιότητος σε όλα τα υαλοστάσια των βοηθητικών κλιμακοστασίων (δεξιά και αριστερά της 
κυρίας εισόδου).  

 

 
 
- Εργασίες απόξεσης όλων των παλαιών μαστιχών αρμών πλακόστρωσης του δώματος και 
πλήρωση όλων των αρμών με νέα μαστίχη.  

 
   

 
Εικ.88, 89, 90, 91: Ενανθρακώσεις στις απολήξεις των κλιμακοστασίων 

 
Εικ.92, 93: Στεγανοποίηση κουφωμάτων κλιμακοστασίων. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 38 
 

- Εργασίες αποκατάστασης του λουκιού τσιμεντοκονίας περιμετρικά του τοιχίου του στηθαίου 
στο δώμα. Σφράγιση με μαστίχη σε όλες τις περιοχές όπου αυτό είναι ρηγματωμένο.  
   

              
Εικ.94: Εργασίες αποκατάστασης αρμών δώματος   Εικ.95:Εργασίες αποκατάστασης λουκίου τσιμεντοκονίας. 

   
 

- Εργασίες αποκατάστασης ολων των ρηγματώσεων στην κορυφή του τοιχίου στο δώμα. 
Επισκευή με ειδική τσιμεντοειδή κονία επισκευαστική μη συρρικνούμενη σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 και όπως περιγράφεται 
στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής όπου υπάρχουν ενανθρακώσεις.  

 

 
 
Εικ.96, 97: Εργασίες αποκατάστασης ρηγμάτωσης τοιχείου  

 
 
-Εργασίες αντικατάστασης όλων των αποκολληθέντων και καταστραμμένων διακοσμητικών 
τούβλων της όψης με τούβλα ιδίων διαστάσεων και υλικού με τα υφιστάμενα.  

 
 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 39 
 

 
Εικ.98, 99: Εργασίες αποκατάστασης διακοσμητικών τούβλων. 
 
-Εργασίες επισκευής γωνιακής κολόνας  που έχει υποστεί ενανθράκωση, στο ύψος του 
ισογείου αλλά και του πρώτου ορόφου. Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων μπετού και 
επισκευή με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  
Για την επισκευή της απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων ή καλαθοφόρου. 

 

 
Εικ.100, 101: Εργασίες αποκατάστασης γωνιακής κολόνας 
 
-Τοποθέτηση αντιολισθητικών λωρίδων στα πατήματα των σκαλοπατιών όλων των 
κλιμακοστασίων του σχολικού συγκροτήματος.  

 

 
  Εικ.102, 103: Εργασίες αποκατάστασης ενανθρακώσεων στην Ανατολική και Δυτική Όψη. 
 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 40 
 

 
Εικ.104: Εργασίες αποκατάστασης ενανθρακώσεων προβόλου. 

 
-Εργασίες επισκευής προβόλου όπου έχει υποστεί ενανθράκωση στο ύψος του πρώτου 
ορόφου (στα δοκάρια) καθώς και  των σημείων  που εφάπτεται το δάπεδο με τα περιμετρικά 
τοιχεία του ισογείου. Καθαίρεση όλων σαθρών τμημάτων μπετού και επισκευή με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 
(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής 
Περιγραφής. Αποκατάσταση του επιχρίσματος κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 
2015 της Κ.Τ.Υ.Π..  

 

Εικ.105, 106: Εργασίες αποκατάστασης ενανθρακώσεων περιμετρικών τοιχείων ισογείου. 
 
-Κατασκευή νέου λουκιού διαστάσεων 3 χ 3 εκ. από μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία 
τοποθετούμενη από ανθρώπινο χέρι και γάντι σε όλο το μήκος του τοιχίου κάτω από τα 
υαλοστάσια του ισογείου αριστερά της κυρίας εισόδου, στα σημεία όπου εφάπτεται με την 
πλακόστρωση δαπέδου.  

 
 

 
Εικ.107, 108: Κατασκευή νέου λουκίου στο ισόγειο αριστερά από την κεντρική είσοδο. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 41 
 

 
 3ο Λύκειο (βρίσκεται επί των οδών Αγίου Βασιλείου & Λακωνίας 52) 

 

 
Εικ.109: Αεροφωτογραφία 3

ου
 Λυκείου 

 
ΚΤΙΡΙΑ Α’ & Β’  
 
Εργασίες: 
-Επίχριση όλων των οπτοπλινθοδομών που έχουν κλείσει τους φεγγίτες  στο κλιμακοστάσιο 
του Α’ κτιρίου και στα 3 επίπεδα με προσοχή για τη δημιουργία συνολικά ενιαίας επιφάνειας.  
-Έλεγχος και επισκευή επιχρισμάτων σε όλη την εξωτερική επιφάνεια κάτω από τους 
φεγγίτες. Οι εργασίες θα γίνουν κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της 
Κ.Τ.Υ.Π.. 
 

Εικ.110, 111: Εργασίες επίχρισης οπτοπλινθοδομών κλιμακοστασίου 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 42 
 

 
-Στεγανοποίηση όλων των κουφωμάτων των διαδρόμων του 1ου και του 2ου ορόφου με 
σιλικόνες αρίστης ποιότητας όλων των φθαρμένων επιχρισμάτων, μέσα-έξω.   
-Αποκατάσταση όλων των φθαρμένων επιχρισμάτων μέσα-έξω και τελική επίστρωση με 
κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό σύμφωνα τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 
της Κ.Τ.Υ.Π.. 

 
 

 
Εικ.112, 113: Εργασίες επισκευής σοβάδων διαδρόμων 1

ου
 και 2

ου
 ορόφου 

 
-Αντικατάσταση μεταλλικών θυρών εξόδου διαφυγής που οδηγούν στο εξωτερικό 
κλιμακοστάσιο του Α’ κτιρίου στα επιπεδα του 1ου και του 2ου ορόφου με πυράντοχες θύρες 
εξοπλισμένες με μπάρα πανικού και τοποθέτηση στο δάπεδο προφίλ αλουμινίου (ποταμός).  

 

 
-Αποξήλωση του στηρίγματος της στήλης των ομβρίων υδάτων δίπλα από την έξοδο 
διαφυγής που έχει αποκολληθεί και έχει εμφανισθεί το σίδερο της κολώνας. Μετά το πέρας 
των εργασιών τοποθέτηση 2 νέων στηριγμάτων σε άλλη θέση.  

 
Εικ.114, 115: Εργασίες επισκευής σοβάδων διαδρόμων 1

ου
 και 2

ου
 ορόφου 

 
Εικ.116: Αντικατάσταση μεταλλικών θυρών εξόδου διαφυγής 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 43 
 

Επισκευή της διαβρωθείσας επιφάνειας με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. της Κ.Τ.Υ.Π. σε περίπτωση 
ενανθρακώσεων. 
  

 
Εικ.117: Εργασίες επισκευής στηρίγματος υδρορρόης. 

 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και τοπική επισκευή στην τοιχοποιία 
και το δοκάρι του κλιμακοστασίου στο επίπεδο του 2ου ορόφου προς το δώμα, με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 
(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. της 
Κ.Τ.Υ.Π. στην περίπτωση ενανθρακώσεων. 

 

 
Εικ.118: Εργασίες επισκευής σαθρών τμημάτων τοιχοποιίας κλιμακοστασίου 
 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και τοπική επισκευή στο περιμετρικό 
δοκάρι και τις κολώνες της απόληξης του κλιμακοστασίου με επισκευαστικά υλικά και 
διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-
2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. της Κ.Τ.Υ.Π. την 
περίπτωση ενανθρακώσεων σ.  

 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 44 
 

 
Εικ.119, 120: Εργασίες επισκευής απόληξης κλιμακοστασίου 
 
-Επάλειψη όλων των επιφανειών της πλάκας της απόληξης του κλιμακοστασίου και στα 2 
κτίρια με ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης για υγρομόνωση.  

 

 
ΚΤΙΡΙΟ Β΄ 
 
Στο Β’ τριώροφο κτίριο υπάρχουν οκτώ ζαρντινιέρες συνολικά. Αυτές δεν έχουν φυτευτεί 
ποτέ και λόγω του ότι τα παράθυρα του κλιμακοστασίου είναι σφραγισμένα (δεν ανοίγονται 
ποτέ) δεν καθαρίζονται, φράζουν οι απορροές αυτών και λειτουργούν σαν δεξαμενές με 
αποτέλεσμα να έχουν διαβρωθεί τα σκυροδέματα και να εμφανίζονται υγρασίες εσωτερικά 
στο κλιμακοστάσιο. Απαιτούνται:  
-Εργασίες επισκευής των 8 ζαρντινιέρων στο Β’ τριώροφο κτίριο. Επισκευή σαθρών 
σκυροδεμάτων με επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 
1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της 
παρούσας Ειδικής Τ. Π. της Κ.Τ.Υ.Π. στην περίπτωση ενανθρακώσεων. 
-Γέμισμα των ζαρντινιέρων με ελαφρομπετόν μέχρι 10 cm  από την κορυφή των 
ζαρντινιέρων,  επάλειψη τους με υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης τύπου 
Hyperdesmo – LV και δημιουργία οπών (ρουξουνιων) για την απορροή όμβριων υδάτων. 
Σημειώνεται ότι στον 1ο όροφο υπάρχει εξωτερικά του υαλοστασίου αποτρεπτικό πλέγμα 
(στην δεξιά και την αριστερή ζαρντινιέρα) το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί για την 
προσβασιμότητα στις ζαρντινιέρες και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί. 
 

 
Εικ.121, 122: Εργασίες υγρομόνωσης πλάκας απόληξης κλιμακοστασίου 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 45 
 

 
Εικ.123, 124: Εργασίες επισκευής, κάλυψης και υγρομόνωσης ζαρντινιέρων 
 
Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου που βρίσκεται στο ισόγειο, πιθανόν από τις 
τουαλέτες που βρίσκονται σε υπερυψωμένο παρακείμενο χώρο σε επαφή με την αίθουσα 
υπάρχει διαρροή με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υγρασίες στις τοιχοποιίες της αίθουσας. 
Απαιτούνται:  
- Έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης, κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης  , και ανακαίνιση WC 
αγοριών.  
Για την ανακαίνιση των WC αγοριών απαιτούνται: 
-Αποξήλωση 1 σιφωνίου δαπέδου, 1 λεκάνης τούρκικου τύπου, 1 καζανακίου, 2 νιπτήρων, 2 
ουρητηρίων, πλακιδίων δαπέδου (8 τ.μ.) και σαθρών επιχρισμάτων τοίχου (30 τ.μ.). 
-Τοποθέτηση 1 σιφωνίου δαπέδου, νέας λεκάνης τούρκικου τύπου και καζανακίου, 2 νέων 
νιπτήρων, 2 ουρητηρίων, νέων πλακιδίων δαπέδου (8 τ.μ.) και επισκευή όλων των 
επιχρισμάτων τοίχου που καθαιρέθηκαν. 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων στην πλευρά της αίθουσας προς την 
αυλή και αποκατάσταση του επιχρίσματος με τελική επίστρωση από κονίαμα όχι άγριο αλλά 
λείο τριβιδιστό κατά τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π. στην περίπτωση 
ενανθρακώσεων.   
Για την αποκατάσταση απαιτείται η αφαίρεση - επανατοποθέτηση έξι θερμαντικών σωμάτων 
τύπου ΑΚΑΝ. 
 

 
Εικ.125, 126: Εργασίες επισκευής σαθρών σοβάδων στην Α.Π.Χ. 
 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 46 
 

 
 

 
 

-Απόφραξη και στεγανοποίηση φρεατίου 
απορροής ομβρίων με τσιμεντοειδές μη 
συρικνούμενο που βρίσκεται έξω από την 
βοηθητική είσοδο για την αποφυγή εισροής 
ομβρίων στο υπόγειο, όπου βρίσκεται ο 
κύριος ηλεκτρικός πίνακας. 
-Μετατροπή του δικτύου αποχέτευσης στο 
συγκρότημα W.C. του 1ου ορόφου με την 
κατάργηση του κρεμαστού μολυβένιου 
φρεατίου δαπέδου και κατασκευή νέων 
γραμμών που θα παραλαμβάνουν τις 
αποχετεύσεις των λεκανών και των 
νιπτήρων, όπως έχει γίνει στο συγκρότημα 
W.C. του 2ου ορόφου.  
 

 
-Αποξήλωση 2 σιφωνίων δαπέδου. 3 λεκανών τούρκικου τύπου, και πλακιδίων δαπέδου. 
-Τοποθέτηση νέων σιφωνίων και λεκανών, και σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης των ειδών 
υγιεινής .Τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου μετά το πέρας των εργασιών ομοίων με τα 
υπάρχοντα.  
 
Σημειώνεται ότι σήμερα το συγκρότημα των W.C. δεν έχει χρήση τουαλετών αλλά αποθήκης  
λόγω διαρροών στον υποκείμενο όροφο που βρίσκεται το γραφείο των καθηγητών… 

 

 
Εικ. 127: Εργασίες επισκευής σαθρών σοβάδων στην Α.Π.Χ. 

 
Εικ.128: Εργασίες στεγανοποίησης φρεατίου  

απορροής ομβρίων 
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-Επικάλυψη με γυψοσανίδα στο ισόγειο (στο γραφείο 
των καθηγητών), στο σημείο που θα συνδεθούν οι 
αποχετεύσεις καθώς και της κάθετης στήλης της 
αποχέτευσης. Οι διαστάσεις του ψευδοδόκαρου 
γυψοσανίδας  που θα καλύπτει τις αποχετεύσεις θα 
είναι 3μ. πλάτος Χ 1μ.ύψος Χ 0,4μ πάχος για το και του 
κουτιού της κάθετης στήλης 0,5μ. πλάτος Χ 2μ. ύψος Χ 
0,3μ. πάχος, το όποιο θα είναι επισκέψιμο διαιρεμένο σε 
δυο τμήματα. Η όλη κατασκευή μετά το πέρας των 
εργασιών θα χρωματισθεί. Διαστάσεις κουτιού 0,5μ. 
πλάτος Χ2μ. ύψος Χ0,3μ. πάχος. 
-Εργασίες αποκατάστασης όλων των στοιχείων 
προκατασκευής που έχουν ενανθρακωθεί και 
παρουσιάζουν ρηγματώσεις. Καθαίρεση σαθρού 
σκυροδέματος και επισκευή της επιφάνειας με ειδική 
τσιμεντοειδή κονία επισκευαστική μη συρρικνούμενη 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες του 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 και όπως περιγράφεται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τ. Π. 
της Κ.Τ.Υ.Π. στην περίπτωση ενανθρακώσεων.  

 

 
Εικ.129, 130, 131: Εργασίες μετατροπής δικτύου αποχέτευσης συγκροτήματος W.C.1

ου
 ορόφου 

 
 Εικ.131: Εργασίες επένδυσης αποχέτευσης 
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-Στεγανοποίηση των κουφωμάτων των διαδρόμων του 1ου και του 2ου ορόφου με σιλικόνες 
αρίστης ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά. Επισκευή επιχρισμάτων και τελική επίστρωση με 
κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο τριβιδιστό σύμφωνα τις προδιαγραφές της παρ. 9 της Τ.Π. 2015 
της Κ.Τ.Υ.Π.. 

 

 
- Έλεγχος οροφοεπιχρισμάτων για σαθρά τμήματα στην οροφή του 2ου ορόφου καθώς 
παρατηρούνται προβλήματα υγρασίας. 
 

 
Εικ.136: Υγρασίες οροφής 

 

 
Εικ.132, 133: Εργασίες αποκατάστασης στοιχείων προκατασκευής 

 
 Εικ.134, 135: Εργασίες επισκευής σοβάδων 
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-Εργασίες αποκατάστασης όλων των στοιχείων προκατασκευής στα στηθαία του δώματος 
εξωτερικά όπου έχουν ενανθρακωθεί και έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός. Καθαίρεση σαθρού 
σκυροδέματος και επισκευή με ειδική τσιμεντοειδή κονία επισκευαστική μη συρρικνούμενη 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (και κατά 
την § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής στην περίπτωση ενανθρακώσεων).  

 

 

Εικ.137, 138, 139, 140: Εργασίες αποκατάστασης στοιχείων προκατασκευής 
 

-Αντικατάσταση ριχτιού του πρώτου σκαλιού στο κλιμακοστάσιο από τον 1ο στο 2ο όροφο με 
τεμάχιο αντιστοίχων διαστάσεων και υλικού με το υπάρχον. Οι διαστάσεις αυτού είναι 1,5μ. 
μήκος πλάτος 0,15μ. και πάχος 2εκ.. 
 

 
Εικ.141: Εργασίες αντικατάστασης μαρμάρινου ριχτιού κλιμακοστασίου. 

 
-Εργασίες στεγάνωσης όλων των αρμών του Β’ κτιρίου (με τις ζαρντινιέρες) από το στηθαίο 
μέχρι  τουλάχιστον το ύψος της οροφής του ισογείου. Πολύ καλός καθαρισμός απομάκρυνση 
τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας & σκουπιδιών, στεγάνωση και επικάλυψη τους σύμφωνα με 
την παράγραφο 7 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
-Εργασίες επέκτασης υπάρχοντος καναλιού συλλογής των ομβρίων υδάτων που βρίσκεται 
μπροστά στην είσοδο του σχολείου, έτσι ώστε να καλύπτει όλο το μήκος του ανοίγματος της 
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εισόδου. Λόγω εσφαλμένων ρύσεων τα όμβρια ύδατα περνούν από το τμήμα που δεν 
καλύπτεται από το κανάλι και στη συνέχεια συσσωρεύονται μπροστά από τις  κύριες εισόδους 
των δυο κτιρίων με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνο το δάπεδο για τους μαθητές. 
Διαστάσεις νέου καναλιού καθαρές 0,40μ.πλάτοςΧ 0,20μ. βάθος Χ2,30 μήκος.  
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13ο Δημοτικό (Βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 21) 
 

 

 
Πρόκειται για τριώροφο (συμβατικό) κτίριο που έχει κατασκευασθεί το 1967. Έχει 
γίνει απαλλοτρίωση  από τον ΟΣΚ το 2012. Εντός του οικοπέδου και σε επαφή με 
αυτό βρίσκονται εκτός από το κυρίως διδακτήριο και δύο κτίρια προς κατεδάφιση:  
Ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα (πρώην 17ο ΝΓ) και ισόγειο λεβητοστάσιο. Και τα δύο 
κτίσματα βρίσκονται εκτός ρυμοτομικής γραμμής και εντός αδιάνοικτου δρόμου. 
 
Εργασίες: 
 
Όψη προς την αυλή: 

    
Η όψη αυτή έχει υποστεί οξειδώσεις οπλισμών οι οποίοι έχουν διαβρώσει το μπετόν 
της πλάκας στο ύψος του 1ου, 2ου και 3ου ορόφου. Οι διαβρώσεις σκυροδέματος 
βρίσκονται συνολικά σε 9 φατνώματα από δοκό σε δοκό. Απαιτούνται: 
 
- Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και σκυροδέματος.  
- Αποκατάσταση της καθαιρεθείσας επιφάνειας με επισκευαστικά υλικά μη 
συρρικνούμενα και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-
00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής στην περίπτωση ενανθρακώσεων. 
-Αποκατάσταση επιχρίσματος και τελική επίστρωση με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο 
τριβιδιστό κατά την παρ.9.2. και βαφή της όψης κατά την παρ.19.2. της τεχνικής 
περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 

 

 
Εικ.142, 143, 144: Όψεις δημοτικού σχολείου από τον αύλειο χώρο. 
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-Αντικατάσταση σοβατεπιών ημιυπαιθρίων διαδρόμων προς την αυλή τα οποία έχουν 
αποκολληθεί από την υπάρχουσα υποδομή με νέα μαρμάρινα σοβατεπιά αντίστοιχων 
διαστάσεων με τα υπάρχοντα. 

 
Φωτιστικά Σώματα αιθουσών & Γραφείου Διευθυντή: 

 
Τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα των αιθουσών είναι παλαιά και μειωμένης 
απόδοσης, ενώ σε πολλά λείπουν τα καλύμματα. Η κάθε αίθουσα φωτίζεται με 
τέσσερα φωτιστικά με ενδιάμεση παρεμβολή δοκαριού.  
-Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών των αιθουσών (σύνολο 41 σώματα προς 
αποξήλωση). 
-Αντικατάσταση όλων των παλαιών με νέα φωτιστικά οροφής με περσίδες αλουμινίου, 
ηλεκτρονικό Ballast και λαμπτήρες φθορισμού 2Χ54W T5 θερμοκρασίας χρώματος 
4000Κ (ενδεικτικός τύπος Πετρίδης P2M 2x 54W T16).  
 
Στον 2ο όροφο στο γραφείο του Διευθυντή: 
 
-Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού.  

 

-Αντικατάσταση με  δύο φωτιστικά οροφής με περσίδες αλουμινίου, ηλεκτρονικό 
Ballast και λαμπτήρες φθορισμού 4Χ14W T5, θερμοκρασίας σώματος 4000Κ φωτεινής 
ροής 1230 – 1350 lm (ενδεικτικός τύπος Πετρίδης 364 P2M). Τοποθέτηση της 
απαιτούμενης καλωδίωσης μέσα σε πλαστικό κανάλι. 
 
 
Κολώνες διαδρόμου 2ου ορόφου: 
 
-Καθαίρεση από το δάπεδο έως 1,0μ. όπου απαιτείται του σαθρού υλικού 
επιχρίσματος  και σκυροδέματος.  
-Επισκευή όλων των επιφανειών που καθαιρέθηκαν με ειδικά επισκευαστικά υλικά μη 
συρρικνούμενα και με διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-
04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας 
Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής στην περίπτωση ενανθρακώσεων. 
Ειδικά για την επισκευή των κολονών θα πρέπει τα υπάρχοντα σοβατεπιά 
γαρμπιλομωσαϊκού να καθαιρεθούν και να αντικατασταθούν με νέα ιδίων διαστάσεων 
και υλικού.  

 
Εικ.145: Εγκατεστημένα φωτιστικά αιθουσών 
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 Κολώνες διαδρόμου 1ου ορόφου: 

 
-Καθαίρεση σαθρού υλικού επιχρίσματος και σκυροδέματος από το δάπεδο έως 1,0 μ. 
ύψος σε όλες τις περιοχές όπου αυτό είναι απαραίτητο.  
-Επισκευή με ειδικά επισκευαστικά υλικά μη συρρικνούμενα και με διαδικασίες κατά τις 
προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως 
περιγράφονται στην § Ε1 της παρούσας Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  
Για την επισκευή των κολονών θα πρέπει τα υπάρχοντα σοβατεπιά γαρμπιλομωσαϊκού 
να καθαιρεθούν και να αντικατασταθούν με νέα ιδίων διαστάσεων. 

 
Πλάκες προβόλων επί της Αγ. Γεωργίου (1ος , 2ος , δώμα ) & κλίμακες ανόδου 
που βλέπουν στον αύλειο χώρο: 
 
-Η άνω επιφάνεια των πλακών προβόλων σε όλους τους ορόφους αλλά και η 
εσωτερική πλευρά του στηθαίου δώματος επί της οδού Αγίου Γεωργίου θα πρέπει να 
επαλειφθεί με ελαστοπλαστικό υλικό πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA σε δύο 
χέρια σταυρωτά.  
-Η επιφάνεια των κλιμάκων, από ισόγειο σε πρώτο και από πρώτο σε δεύτερο όροφο, 
είναι επιστρωμένη με γαρμπιλομωσαϊκό και πάνω από αυτό έχει τοποθετηθεί 
αντιολησθητικό παρέμβυσμα σε ολόκληρο το πάτημα. Απαιτείται να αφαιρεθεί το 
υπάρχον αντιολισθητικό παρέμβυσμα από όλα τα σκαλοπάτια, να τριφτούν οι 
επιφάνειες  όλων των πλατύσκαλων και να εξομαλυνθούν όλες οι άκρες των 
σκαλοπατιών.  
Στις ακμές όλων των σκαλοπατιών τοποθέτηση αντιολισθητικού λαστίχου για την 
προστασία των μαθητών.  
 

 

   
Εικ.146, 147: Ρηγματωμένος σοβάς κολωνών 2

ου
 ορόφου 

   
Εικ.148, 149: Κλίμακες ανόδου  & πλάκες προβόλων επί της Αγ. Γεωργίου 
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Κύρια είσοδος σχολείου: 
 
Η κύρια είσοδος του κτιρίου είναι υπερυψωμένη και αποτελείται από τέσσερα σκαλιά, 
από τα οποία τα δυο είναι κρεμαστά και στηρίζονται  από αριστερά σε τοιχίο το οποίο 
βρίσκεται σε  απόσταση 0,5μ από την τοιχοποιία. Έτσι, δεν γίνεται πλήρης 
εκμετάλλευση του ανοίγματος της κυρίας εισόδου. Λόγω της ύπαρξης ράμπας και της 
πλατφόρμας αυτής για την είσοδο των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η πρόσβαση έχει 
καταστεί περιορισμένη και η ομαδική αποχώρηση των μαθητών δυσχερής. Απαιτούνται: 
-Αποξήλωση και απομάκρυνση της πλατφόρμας και της μεταλλικής ράμπας  με προσοχή 
ώστε  μετά το πέρας των εργασιών να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση με 
προσαρμογή τους στη νέα σκάλα εισόδου.  
-Αποξήλωση του  μεταλλικού χειρολισθήρα ράμπας και επανατοποθέτησή του μετά το 
πέρας των εργασιών. 
 
-Καθαίρεση των υπαρχόντων κρεμαστών σκαλιών, του τοιχίου που τα συγκρατεί καθώς 
και του τσιμεντένιου τμήματος του πλατύσκαλου. 
-Κατασκευή τεσσάρων νέων συμπαγών σκαλιών από σκυρόδεμα σε όλο το μήκος του 
ανοίγματος. 
-Επίστρωση ριχτιού & πατήματος των νέων σκαλοπατιών με κτυπητά αντιολισθητικά 
μάρμαρα (3εκ. πάχους στο πάτημα  και 2 εκ. πάχους στο ρίχτι).  

 
Ηλεκτρολογικός πίνακας σε υπόστεγο δίπλα από τον αύλειο  
 
Ο κύριος ηλεκτρολογικός πίνακας βρίσκεται σε αίθουσα του ισογείου, μπαίνοντας 
αριστερά. 
Στο παρελθόν η μία φάση της παροχής μεταφέρθηκε σε πίνακα που βρίσκεται στο 
τέλος του υπόστεγου διαδρόμου στη δεξιά πλευρά. Η παροχή αυτή δεν έχει προστασία. 
–Αποξήλωση φάσης παροχής με προσοχή και επανατοποθέτηση των καλωδίων εντός 
ηλεκτρολογικού καναλιού 57 Χ 30 mm (Ενδεικτικού τύπου Hager Tehalit).  
 

 
Εικ.150: Κύρια είσοδος σχολείου :Το υπάρχον τοιχίο στήριξης αλλά  και τα σκαλιά απαιτείται να 

καθαιρεθούν. Τα νέα σκαλιά από σκυρόδεμα θα είναι συμπαγή. 
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Εικ.151, 152: Αποξήλωση Φάσης Παροχής και επανατοποθέτηση καλωδίων σε πλαστικό κανάλι. 

 
Ο πίνακας αυτός τροφοδοτεί νέο βοηθητικό πίνακα στον οποίο δεν έχει τοποθετηθεί 
ρελέ προστασίας.  
-Έλεγχος και τοποθέτηση ρελέ προστασίας στο βοηθητικό πίνακα. 
 

 
Εικ.153: Βοηθητικός Πίνακας χωρίς ρελαί προστασίας  
 
-Δημιουργία αποθηκευτικού χώρου  κάτω από το πλατύσκαλο κλιμακοστασίου στο 
ισόγειο: κτίσιμο μπατικής τοιχοποιίας περιμετρικά των ορίων του κλιμακοστασίου , 
τοποθέτηση επιχρίσματος και τελική επίστρωση με κονίαμα όχι άγριο αλλά λείο 
τριβιδιστό κατά την παρ.9.2.. Βαφή των όψεων κατά την παρ.19.2. της τεχνικής 
περιγραφής εργασιών 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
-Τοποθέτηση σιδηράς μεταλλικής θύρας εισόδου και μεταλλικού ανακλινόμενου 
παραθύρου με απλό υαλοπίνακα και εξωτερική σιδεριά ασφαλείας.  
Ως δάπεδο θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα άσφαλτος λόγω του μικρού 
εκμεταλλεύσιμου ύψους κάτω από το πλατύσκαλο κλιμακοστασίου.  
 
Κατεδάφιση υπάρχοντος κατεστραμμένου κτίσματος (παλαιό 17ο ΝΓ 
Αιγάλεω): 
 
-Στον αύλειο χώρο το κτίσμα που στέγαζε παλαιότερα το 17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, 
απαιτείται να κατεδαφισθεί. Είναι υπό κατάρρευση και αποτελεί εστία μόλυνσης και 
περιοχή ατυχημάτων για τους μαθητές. 
Με την κατεδάφιση του κτίσματος του πρώην 17ου Ν/Γ αποκτάται πρόσβαση 
μηχανημάτων – οχημάτων από την παράπλευρη αδιάνοικτη οδό στον αύλειο χώρο του 
σχολείου. Σημειώνεται πως τμήμα του κτιρίου προς κατεδάφιση βρίσκεται εκτός 
ρυμοτομικής γραμμής και μέσα στην αδιάνοικτη οδό.  
Πριν την κατεδάφιση απαιτούνται: 
-Αποξήλωση της  ηλεκτρικής  παροχής που τροφοδοτεί το γραφείο συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων. 
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-Έλεγχος για τυχόν άλλες παροχές και αποξήλωσή τους.  
 
Μετά την κατεδάφιση θα ακολουθήσουν: 
-Αποξήλωση υπάρχοντος δαπέδου και εκσκαφή σε βάθος 0,5μ. κάτω από την επιφάνεια 
του εδάφους σύμφωνα με την § 2.1 της Τ.Π. 2015 της Κτ.Υπ. Α.Ε.. 
-Διάστρωση με θραυστά υλικά και τελική ασφαλτόστρωση σύμφωνα με την § 20.2.1. 
της Τ.Π. 2015 της Κτ.Υπ. Α.Ε., ώστε να υπάρξει συνέχεια του αύλειου χώρου.  
 
Περίφραξη: 
 
-Αποξήλωση – κατάργηση της υψηλής υπάρχουσας περίφραξης οικοπέδου που 
βρίσκεται εκτός ρυμοτομικής γραμμής μετά των κιγκλιδωμάτων αυτής (βλ. συνημμένο 
Τοπογραφικό). 
- Μετά τις απαιτούμενες κατεδαφίσεις, θεμελίωση νέας περίφραξης όπου απαιτείται 
ώστε να υλοποιούνται τα όρια του συνημμένου τοπογραφικού αρ.869 27/01/2004.  Η 
νέα περίφραξη κατά μήκος της παρειάς ΑΒ θα θεμελιωθεί με τοιχίο ύψους 1,5μ. και 
πέδιλο 1,5μ. Χ 0,7μ. ενώ κατά μήκος της πλευράς ΑΔ δεν θα αποτελείται από τοιχίο 
αλλά θα είναι σε συνέχεια του υπάρχοντος πλέγματος αθλοπαιδιών, ιδίου ύψους και 
κατασκευής ώστε να κλείσει η πλευρά ΑΔ με την ΑΒ (βλ. συνημμένο Τοπογραφικό). 
-Τοποθέτηση επιπρόσθετης υψηλής περίφραξης αθλοπαιδιών ύψους 4μ. επάνω στο νέο 
τοιχίο της πλευράς ΑΒ και σύμφωνα με τη λεπτομέρεια (Λ.Τ. 11.04) και τις 
προδιαγραφές § 20.1.2 της Τ.Π. 2015 της Κτ.Υπ. Α.Ε..  

        

 

 
Εικ.155, 156: Υπάρχον Κτίσμα WC 
Το κτίσμα των W.C. δεν θα κατεδαφισθεί. Άποψη του τοιχίου με την υψηλή περίφραξη που θα 

κατεδαφιστεί ώστε να υλοποιηθούν τα όρια του τοπογραφικού με αρ. 869/27/01/2004.

 
Εικ.154: Πανοραμική άποψη αυλείου προς τα υπό κατεδάφιση κτίσματα. 
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11ο Δημοτικό (βρίσκεται επί των οδών Ζήνωνος & Προμηθέως) 
 

 
Εικ.157: 11

ο
 Δημοτικό Αιγάλεω. Η βόρεια πλευρά χρήζει επισκευής της υγρομόνωσης των ημιυπόσκαφων 

αιθουσών. 

 
Πρόκειται για συγκρότημα κτιρίων κατασκευής του 1971. Το κυρίως κτίριο είναι 
διώροφο με υπόγειο (που περιλαμβάνει λεβητοστάσιο και χώρο αποθήκης). Σε ορθή 
γωνία παρατάσσεται το κτίριο που περιλαμβάνει κυλικείο, αίθουσα προβολών και 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 
 

 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Εσωτερικό: 
 
Α. Αποξηλώσεις: 
 
Δάπεδα 
-Αποξήλωση της υπάρχουσας επιφάνειας επένδυσης δαπέδου από linoleum. Στη 
συνέχεια καλός καθαρισμός όλης της επιφάνειας του δαπέδου από κόλλες και υγρασίες.  
 
Τοίχοι 
-Αποξήλωση των δύο σιδηρών βάσεων τηλεόρασης τοίχου.  
-Αποξήλωση τριών θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ με προσοχή προκειμένου να 
επανατοποθετηθούν μετά την αποκατάσταση των τοίχων της αίθουσας. 
-Έλεγχος και αποξήλωση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος τοίχων καθώς και 
του χρώματος στις περιοχές όπου αυτό έχει αποκολληθεί. 
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Οροφή 
-Έλεγχος οροφοεπιχρίσματος στο σύνολό του για τον εντοπισμό σαθρών τμημάτων και 
καθαίρεσή τους.  
-Αποξήλωση 16 τεμαχίων κρεμαστών φωτιστικών 2Χ36W και 9 προβολέων spot  στο 
χώρο της σκηνής. 
 
Υαλοστάσια 
-Αποξήλωση τριών ανεμιστήρων εξαερισμού που είναι τοποθετημένοι επάνω στα 
υαλοστάσια της αίθουσας με προσοχή ώστε αυτοί να επανατοποθετηθούν μετά την 
αντικατάστασή τους. 
-Αποξήλωση όλων των υαλοστασίων αλουμινίου της Α.Π.Χ.. Η αποξήλωση θα γίνει με 
αφαίρεση πρώτα των υαλοστασίων για την αποφυγή ατυχημάτων.  
 
 

   

 
 

Εικ.158, 159, 160, 161: Απόψεις της Α.Π.Χ. του 11
ου

 Δημοτικού. Απαιτείται ολική αναδιαμόρφωσή της με πανέλα 

επενδύσεων, καθαρισμό & βαφή της οροφής αφού προηγηθεί νέα εξωτερική υγρομόνωση.
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Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Εσωτερικό 
 
Β. Αντικαταστάσεις – Τοποθετήσεις: 
 
Δάπεδα 
-Τρίψιμο όλης της επιφάνειας του υπάρχοντος  δαπέδου μωσαϊκού έως ότου γυαλιστεί. 
Στη συνέχεια στοκάρισμά του όπου εμφανίζονται καθιζήσεις ή  ρωγμές.  
-Τρίψιμο ολόκληρου του ξύλινου δαπέδου σκηνής , στοκάρισμα κενών με ειδικό στόκο 
και τελικό πέρασμα με βερνίκι.  
 
Τοίχοι 
- Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών γυψοσανίδων από το τελικό δάπεδο και έως ύψος 
2μ. περιμετρικά όλης της αίθουσας εκτός της περιοχής της σκηνής. 
-Το υπόλοιπο του ύψους της αίθουσας (δηλαδή 3,5 μ) έως την οροφή θα επενδυθεί με 
ηχοανακλαστικές γυψοσανίδες επενδενδυμένες με μόνωση πετροβάμβακα.  
-Μετά την επένδυση των τοίχων με ηχοαπορροφητικές και ηχοανακλαστικές 
γυψοσανίδες θα ακολουθήσει η τοποθέτηση  σε όλη την περίμετρο της αίθουσας 
ξύλινων, βερνικωμένων σοβατεπιών πλάτους 15 εκατοστών από ξυλεία πεύκου 
αντίστοιχη με το πάτωμα της σκηνής.  
-Τοποθέτηση δύο νέων φωτιστικών ασφαλείας πάνω από τις εξόδους τύπου Olympia 
Electronics GR-310. 
 
Οροφή 
-Αποκατάσταση όλου του καθαιρεθέντος επιχρίσματος οροφής σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 9.1.1 της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 της 
Κ.Τ.Υ.Π. και με τελική επίστρωση από επίχρισμα μαρμαροκονίας λείο τριβιδιστό με 
χρήση ειδικών προσμίκτων ενδεικτικού τύπου Revinex  για τη συγκόλληση παλαιού και 
νέου υλικού. Στα σημεία όπου οι αρμοί μεταξύ τοιχοποιίας και οροφής έχουν ανοίξει θα 
τοποθετηθεί ενισχυτικό υαλόπλεγμα.  
-Χρωματισμός όλης της οροφής σε χρώμα λευκό σύμφωνα με την παράγραφο 19.2 
(χρωματισμοί τοίχων - οροφών) της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
Δεν θα τοποθετηθεί ψευδοροφή. 
 
-Αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με 16 τεμάχια τετράγωνα φωτιστικά επί 
οροφής 60 Χ 60 cm με γυαλιστερή αντιθαμβωτική περσίδα από ανωδειωμένο 
αλουμίνιο, κατάλληλα για 4 λαμπτήρες Τ5 24W 3000K με ηλεκτρονικό ballast  
ενδεικτικού τύπου Petridis  MLM 11 4x24W.  
Η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί με σκαλωσιά μεγάλου ύψους (περί τα 
6m). 
 
Υαλοστάσια 
- Μετά την αποξήλωση των κουφωμάτων θα τοποθετηθούν μαρμαροποδιές πάχους 
3εκ. σε όλα τα ανοίγματα. Οι ποδιές αυτές θα έχουν κλίση 1% προς τα έξω για την 
οδήγηση των ομβρίων μακριά από τους εξωτερικούς τοίχους.  
- Μετά την αποξήλωση των παραθύρων θα παρθούν οι ακριβείς διαστάσεις των 
ανοιγμάτων και θα γίνει αντικατάσταση με κουφώματα αλουμινίου ανάλογης 
λειτουργίας με τα υπάρχοντα συρόμενα, από κράματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής 
βαφής. Αυτά υποχρεούνται να  ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 13.1 της τεχνικής περιγραφής 2015 της Κ.Τ.Υ.Π. αλλά χωρίς 
θερμοδιακοπή, προκειμένου να τοποθετηθεί εκ νέου ο εξαερισμός της αίθουσας.  
Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. 
Οι νέοι υαλοπίνακες των κουφωμάτων, προκειμένου να επανατοποθετηθεί ο εξαερισμός 
της αίθουσας θα είναι απλοί μονοί και ματ. 
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Προστατευτικά Κιγκλιδώματα 
-Αφαίρεση όλων των υπαρχόντων προστατευτικών πλεγμάτων αποτροπής από τη βατή 
πλευρά του δώματος Α.Π.Χ.. 
-Αντικατάστασή τους από νέα κιγκλιδώματα ασφαλείας σύμφωνα με την 
επισυναπτόμενη λεπτομέρεια Λ.11.06 τύπος Σ1 της Κ.Τ.Υ.Π..  

 
Ρολλά παραθύρων - συσκότισης 
-Τοποθέτηση ηλεκτροκινούμενων  εσωτερικών ρολλών συσκότισης σε όλα τα 
ανοίγματα της αίθουσας με τέσσερις τοπικούς διακόπτες ανά πλευρά αίθουσας και 
αντίστοιχα μοτέρ. Χρώμα ρολλών λευκό (RAL 9010). 
 
Διακόπτες φωτισμού – Πρίζες 
-Δημιουργία 6 σημείων ρευματοληψίας (πρίζες) με την απαιτούμενη καλωδίωση ΝΥΜ 3 
Χ 2,5 mm². Οι δύο από αυτές θα πρέπει να είναι δεξιά και αριστερά επάνω στο χώρο 
της σκηνής. Οι υπόλοιπες τέσσερις θα τοποθετηθούν εκ διαμέτρου αντίθετες δύο 
μπροστά και δύο πίσω στις πλευρές της αίθουσας. 
-Τοποθέτηση διακοπτών αλερετούρ (με την αντίστοιχη καλωδίωση ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm²) 
για την αφή των φωτιστικών σωμάτων σε κάθε μια από τις τρεις εισόδους (θύρα 
εισόδου στο χώρο , είσοδοι προς το Διδακτήριο και την αίθουσα Προβολών της 
αίθουσας). Απαιτούνται συνολικά 15 τεμ. διπλοί διακόπτες αλερετούρ για τον έλεγχο 
των φωτιστικών.  
 
Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση 
-Αποξήλωση με προσοχή της υπάρχουσας πυροσβεστικής φωλεάς προκειμένου να 
επανατοποθετηθεί μετά το πέρας των εργασιών. 
- Αντικατάσταση σωλήνα παροχής νερού από το γενικό συλλέκτη στο πυροσβεστικό 

ερμάριο με χαλυβδοσωλήνα Φ25.  
 
-Αποξήλωση υπάρχοντος δικτύου πυρανίχνευσης. 
-Εγκατάσταση 6 ανιχνευτών καπνού στην οροφή της Α.Π.Χ., και σύνδεση με τον 
πίνακα πυρανίχνευσης. 
-Εγκατάσταση μπουτόν πυρασφάλειας και φαροσειρήνας. Σύνδεση με πίνακα 
πυρανίχνευσης. 
-Εγκατάσταση διευθυνσιοδοτούμενου πίνακα πυρανίχνευσης 3 ζωνών στο γραφείο των 
καθηγητών. 
-Τοποθέτηση τριών φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως  6Kg, ενός σε κάθε είσοδο 
και ενός στα παρασκήνια .  
 

 

 
 

Εικ.162: Πανοραμική άποψη της Α.Π.Χ. με τα προβλήματα υγρασίας της. 
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Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Εξωτερικό 

 
Δώμα Α.Π.Χ. 
 
- Καλός καθαρισμός των φθαρμένων ή αποκολληθέντων τμημάτων μόνωσης του  
δώματος της Α.Π.Χ.. 
 
-Δημιουργία τετράγωνων οπών  11 Χ 11 εκ. στο κούτελο της όψης της Α.Π.Χ. στα 
σημεία όλων των υπαρχουσών υδρορροών που στηρίζονται στα υπάρχοντα 
υποστυλώματα με σπάσιμο του περιμετρικού στηθαίου των 10 εκ. και ακολουθώντας 
όλες τις διαδικασίες ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-15-02-01-01. 
 
-Τοποθέτηση νέων εξωτερικών μεταλλικών γαλβανιζέ  στομίων Φ100 τύπου 
ITALPROFILI με εξωτερικό σκαφάκι  στις  διαμορφούμενες  οπές 20 χ 20 εκ. και 
σύμφωνα με τη ΛΕ ΚΕΝΑΚ Λ.02.06 της Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. (μόνο όσον αφορά στην 
υγρομόνωση της υδρορροής).  
Οι νέες υδρορροές θα αντικαταστήσουν όλες τις υπάρχουσες σπασμένες που 
στερεώνονται στα υποστυλώματα της Α.Π.Χ.. 
Τα σκαφάκια υδρορροών θα έχουν διαστάσεις 15 Χ 15 Χ 20 εκ. ύψος (περίπου). 
 
-Γέμισμα όλων των υπαρχόντων φρεατίων απορροής δώματος με χρήση ισχυρού μη 
συρρικνούμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος τύπου SIKA (και κατάργησή τους) 
προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαίο επίπεδο στο δώμα επάνω στο οποίο θα επιστρωθεί 
η νέα υγρομόνωση.  
Σε όλα τα φρεάτια στο σημείο επαφής των δύο υλικών (τσιμεντοειδούς κονιάματος 
δώματος και νέας μεταλλικής υδροροής) θα τοποθετηθεί ειδική πολυουραιθανική 
σφραγιστική μαστίχη για υγρομόνωση. 
 
- Επίστρωση νέας μόνωσης επάνω στο υψηλότερης στάθμης οριζόντιο δώμα της Α.Π.Χ. 
με ενιαία φύλλα ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη από ψηφίδα, μετά 
από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι 
για την επικόλλησή της. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm 
και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται.  
Θερμοκόλληση επίσης θα εφαρμόζεται στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση 
(π.χ. πιθανές δίοδοι σωληνώσεων)καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές και 
απολήξεις συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου 
και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης. Απαιτείται αποκατάσταση όλης της 
οριζόντιας επιφάνειας δώματος. 
-Η ασφαλτική μεμβράνη ψηφίδας θα γυρίζει και θα επικολλάται στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του περιμετρικού στηθαίου επικαλύπτοντάς το εντελώς ενώ θα βιδώνεται 
επάνω σε αυτό (πρόκειται για στηθαίο περίπου 10 cm). Απαιτείται πλήρης στεγάνωση 
όλου του μήκους του περιμετρικού χαμηλού στηθαίου των 10 εκ.. 
-Επιπρόσθετα φύλλα ασφαλτικής μεμβράνης θα τοποθετηθούν επί όλων των 
ανεστραμμένων δοκών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Τα φύλλα αυτά θα 
ανεβαίνουν για ύψος 50 cm τοποθετούμενα και στις δύο πλευρές των δοκών και θα 
τρέχουν σε όλο το μήκος τους, ενώ θα γυρίζουν στην οριζόντια επιφάνεια 
υγρομόνωσης δώματος για επιφάνεια άλλων 50 cm.  
Η στερέωση των ασφαλτικών φύλλων μόνωσης στις κατακόρυφες επιφάνειες των 
δοκών θα γίνεται για όλο το μήκος τους με προφίλ γαλβανισμένης λάμας και θα 
σφραγίζεται επίσης σε όλο το μήκος με διογκούμενο στεγανοποιητικό κορδόνι 
μπετονίτη και πολυουραιθανική μαστίχα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και με 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
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Σελίδα 62 
 

Στο γύρισμα επί της οριζόντιας επιφάνειας δώματος τα πρόσθετα φύλλα μόνωσης θα 
θερμοκολλούνται με τα υποκείμενα καθώς και μεταξύ τους κατά μήκος. 
 
-Τελική επάλειψη όλης της νέας επιφάνειας μόνωσης ασφαλτοπάνου με δύο χέρια 
σταυρωτά υγρομονωτικό ελαστοπλαστικό υλικό πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA 
για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους.  
 

 
Εξωτερικές κολώνες -δοκάρια και όψεις Α.Π.Χ.: 
 

 
 
-Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρίσματος και σκυροδέματος από το 
κατώτερο τμήμα των κολώνων αλλά και από τα δοκάρια της Α.Π.Χ. σε όλες τις περιοχές 
όπου έχει εμφανιστεί ο οπλισμός.  
-Επιδιόρθωση όλων των καθαιρεθέντων τμημάτων διαβρωθέντος σκυροδέματος με 
επισκευαστικά υλικά και διαδικασίες κατά τις προδιαγραφές της EΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-
04-00 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και όπως περιγράφεται στην παράγραφο Ε1 της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής στην περίπτωση ενανθρακώσεων. 
-Επίχριση όλων των επισκευασθεισών επιφανειών και τελική επίστρωση με κονίαμα όχι 
άγριο αλλά λείο τριβιδιστό κατά την παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 
της Κ.Τ.Υ.Π.. και με την προσθήκη βελτιωτικού συγκολλητικού τύπου Revinex.  
Βαφές θα γίνουν τοπικά σε όλες τις αποκατασταθείσες επιφάνειες. 
 
 
  
 

 
  

  
Εικ.163: Εξωτερική όψη Α.Π.Χ. 11

ου
 Δημοτικού  
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Εικ.164, 165, 166, 167: Ενανθρακώσεις σε κολόνες και δοκάρια του διδακτηρίου 

   

Υπόστεγο - πρόβολος  Α.Π.Χ., δώμα κυλικείου & υπόστεγο μεταξύ Α.Π.Χ. και 
διδακτηρίου. 
 
Στον πρόβολο της Α.Π.Χ., στο δώμα κυλικείου και στο υπόστεγο λιμνάζουν όμβρια 
ύδατα. Απαιτούνται: 
 
-Καλός καθαρισμός όλης της επιφάνειας προβόλου Α.Π.Χ., δώματος κυλικείου και 
στεγάστρου από υγρασία, σκουπίδια και φυτά. 
-Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων μεταλλικών σχαρών και χωνευτών σιφονιών του 
στεγάστρου - προβόλου της Α.Π.Χ. που δίνουν στις υπάρχουσες εξωτερικές υδρορροές 
επί των κολωνών της. 

      
   Εικ.168: Σπασμένες υδρορροές Α.Π.Χ.          Εικ.169: Εξωτερική άποψη Α.Π.Χ. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 64 
 

Καλός καθαρισμός της υποκείμενής τους περιοχής από χώμα, υγρασία, σκουριές , φυτά 
κλπ.. 
- Στην ένωση των δύο υλικών (μπετό πλάκας προβόλου  με την μεταλλική υπάρχουσα 
υδρορροή) θα τοποθετηθεί ειδική σφραγιστική μαστίχη για την υγρομόνωση της 
υδροροής. Επάλειψη υποκείμενης περιοχής σιφονιών με υγρομονωτικό ελαστοπλαστικό 
υλικό πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA. Συνολική επιφάνεια επάλειψης περίπου 7 
τ.μ.. 
- Λήψη διαστάσεων των οπών σιφονιών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών σιφονιών και  
μεταλλικών σχαρών επικάλυψής τους όπου αυτά αποξηλώθηκαν. 
 
-Αποξήλωση υπαρχόντων ρουξουνιών στεγάστρων εισόδου.  
-Διάνοιξη στο μέτωπο στεγάστρων οπών διαστάσεων Φ4 εκ. σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του ΕΛΟΤ – ΤΠ 1501-15-02-01-01 στις ίδιες θέσεις όπου βρίσκονται τα 
υπάρχοντα ρουξούνια.  
-Τοποθέτηση νέων ρουξουνιών Φ 3,2 εκ. στις δημιουργηθείσες οπές για την ελεύθερη 
απορροή των υδάτων από το δώμα στεγάστρου Α.Π.Χ.. Στεγάνωση των αρμών όλων 
των ρουξουνιών με ειδική σφραγιστική μαστίχη.  
-Καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων των στεγάστρων.  
-Αποκατάσταση καθαιρεθέντων επιχρισμάτων και τελική επίστρωση με κονίαμα όχι 
άγριο αλλά λείο τριβιδιστό κατά την παρ.9.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 
της Κ.Τ.Υ.Π.. και με την προσθήκη βελτιωτικού συγκολλητικού τύπου Revinex.  
 
-Αποξήλωση υπάρχοντος σπασμένου πλαστικού λουκιού απορροής από το δώμα του 
κυλικείου. 
- Αντικατάσταση με νέο σωλήνα PVC 6 atm Φ110 και στερέωσή του. 
 
-Επάλειψη όλης της τελικής επιφάνειας προβόλου Α.Π.Χ., δώματος κυλικείου και 
στεγάστρων εισόδου με δύο χέρια σταυρωτά υγρομονωτικό ελαστοπλαστικό υλικό 
πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA έτσι ώστε να επαλειφθούν και οι οπές ομβρίων.  
   

 

 
Εικ.170, 171, 172, 173: Στέγαστρα εισόδου & προβλήματα υγρασίας 
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Εξωτερικό δάπεδο κυλικείου 
 
- Διάνοιξη υπάρχοντος αυλακιού  απορροής ομβρίων δαπέδου έξω από το χώρο του 
κυλικείου με αποξήλωση του υπάρχοντος μωσαϊκού σε τμήμα πλάτους 30 εκ., βάθους 5  
εκ. και μήκους περίπου 5 μ..  
-Επίστρωση του διανοιχθέντος τμήματος με τσιμεντοειδή πολυμερική κονία μη 
συρρικνούμενη σε όλη τη διανοιχθείσα επιφάνεια. 
- Λήψη διαστάσεων λουκιού και τοποθέτηση μεταλλικής εσχάρας σε όλο το μήκος του 
για την κάλυψη του αυλακιού και την οδήγηση των ομβρίων στον αύλειο χώρο του 
σχολείου.  
 

 
 
Αρμός διαστολής μεταξύ κυλικείου – Στεγάστρου διδακτηρίου 
 

-Καθαρισμός αρμού διαστολής στην οροφή μεταξύ 
Α.Π.Χ. και διδακτηρίου και αποξήλωση τυχόν 
σαθρών τμημάτων επιχρίσματος ή σκυροδέματος. 
 
- Πλήρωση του αρμού με ελαστομερή μαστίχα και 
εν συνεχεία κάλυψη με γαλβανισμένη 
προστατευτική λαμαρίνα κατά τις προδιαγραφές 
της παρ. 7.1 της Τ.Π. 2015 της  Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. 
καθόλο το μήκος του. 
 

 

Αίθουσα προβολής σε επαφή με Α.Π.Χ. 
 
Στην αίθουσα προβολών σε επαφή με την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων υπάρχει έντονο πρόβλημα 
υγρασίας εξαιτίας της εισροής ομβρίων υδάτων 
από το δώμα της. Απαιτούνται: 
 
-Αποξήλωση καλυμμάτων υπαρχόντων αρμών. 
-Καθαρισμός τους από σαθρά υλικά, σκουπίδια και 

υγρασία και πλήρωσή τους με υδροδιαστελλόμενο μπετονικό κορδόνι, ελαστομερή 
μαστίχα και εν συνεχεία κάλυψη με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα κατά τις 
προδιαγραφές της παρ. 7.1 της Τ.Π. 2015 της  ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. καθόλο το μήκος τους. 
 

 
Εικ.175: Λούκι απορροής ομβρίων κυλικείου 

 
Εικ.174:  Δώμα κυλικείου 

 
Εικ.176: Αρμός  μεταξύ κυλικείου και 

στεγάστρου που οδηγεί στο κυρίως 

κτίριο. 
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-Επάλειψη όλης  της επιφάνειας του δώματος της αίθουσας (επάνω από το υπάρχον 
ασφαλτόπανο) με δύο χέρια σταυρωτά ελαστοπλαστικό υλικό πολυουραιθανικής βάσης 
τύπου SIKA. Η επάλειψη θα πρέπει να γυρίσει και στο χαμηλό στηθαίο δώματος. 
 
-Έλεγχος όλης της οροφής εσωτερικά της αίθουσας και αποξήλωση τυχόν σαθρών 
επιχρισμάτων. 
-Αποκατάσταση όλου του καθαιρεθέντος επιχρίσματος οροφής σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 9.1.1 (επίχρισμα μαρμαροκονίας) και της παραγράφου 
της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. και με την προσθήκη βελτιωτικού συγκολλητικού τύπου 
Revinex.  
-Βαφή όλης της οροφής σε χρώμα λευκό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 
19.1 και 19.2 της Τ.Π. 2015 της Κτ.Υπ. Α.Ε..  
 

    
  Εικ.177: Δώμα Αίθουσας Προβολών        Εικ.178: Πρόβολος Α.Π.Χ. & Δώμα κυλικείου 
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Διδακτήριο 
 
Στις αίθουσες του 1ου ορόφου Γ2 και στην αίθουσα ΣΤ εμφανίζονται υγρασίες στην 
τοιχοποιία και οροφή, οι οποίες προέρχονται από το δώμα του κτιρίου (πιθανές 
αστοχίες υγρομόνωσης και φραγμένα λούκια απορροής). Απαιτούνται: 
 
-Αντικατάσταση δύο μεταλλικών υδρορροών δώματος με νέες μεταλλικές Φ3’’ cm. 
-Επισκευή αρμού μωσαϊκών δώματος με τσιμεντοειδή πολυμερική κονία μη 
συρρικνούμενη. Επισκευές θα γίνουν σε όλα τα σημεία του αρμού όπου παρουσιάζονται 
ρωγμές και αποκόλληση υλικού. 
-Επάλειψη όλης της επιφάνειας δώματος και περιμετρικού στηθαίου με δύο χέρια 
σταυρωτά ελαστομερούς υλικού πολυουραιθανικής βάσης τύπου SIKA.  

 
  
Εξώστες 1ου Ορόφου: 

   
Στους  εξώστες του 1ου ορόφου λιμνάζουν νερά και σημειακά έχει ρηγματωθεί  το 
στηθαίο του μπαλκονιού. Απαιτούνται: 
 
-Καθαίρεση τυχόν σαθρών επιφανειών επιχρίσματος στηθαίου. 
-Διάνοιξη πρόσθετων οπών στο στηθαίο και τοποθέτηση ρουξουνιών από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα Φ¾’’ για την ελεύθερη απορροή των όμβριων υδάτων στα σημεία που 
λιμνάζουν τα νερά. Η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί σε τρία επιπλέον 
σημεία κατά μήκος του εξώστη.  

 

   
 

   
Εικ.179: Δώμα διδακτηρίου. Με τη σειρά παρατηρούμε τα βουλωμένα λούκια, τη συσσώρευση φύλλων και τον 

διαβρωμένο αρμό. Σημείωση: Τα δένδρα έχουν κλαδευτεί.  
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-Επιδιόρθωση των καθαιρεθέντων επιφανειών επιχρισμάτων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 9.1.1 (τελική επίστρωση με επίχρισμα μαρμαροκονίας) 
και της παραγράφου της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. με την προσθήκη βελτιωτικού 
συγκολλητικού τύπου Revinex. 
 
-Αντικατάσταση μαρμάρινων επικαλύψεων στηθαίου εξώστη σε όλα τα σημεία όπου 
αυτές έχουν σπάσει με νέες μαρμάρινες πλάτους περίπου 25 εκ. και πάχους 1,5 εκ.. 
Οι ακριβείς διαστάσεις θα πρέπει να ληφθούν επί τόπου πριν την τοποθέτηση των 
μαρμάρινων επικαλύψεων. 

 

 
-Και στις δυο απολήξεις των κλιμακοστασίων απαιτείται να αποκολληθούν τα σαθρά 
χρώματα. Δεν θα γίνουν εκ νέου βαφές των επιφανειών. 
 
 
Παρειά ημιυπόσκαφων αιθουσών ισογείου σε επαφή με τον βρεφονηπιακό 
σταθμό: 
 
Στις αίθουσες του ισογείου στην πλευρά της τοιχοποιίας που εφάπτεται στον 
βρεφονηπιακό σταθμό και αποτελεί αύλειο χώρο αυτού παρατηρείται έντονο φαινόμενο 
υγρασίας όπου έχουν φουσκώσει και αποκολληθεί τα χρώματα. 
Στον αύλειο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού έχει κατασκευασθεί αποστραγγιστικό 
κανάλι σε απόσταση 1,5 μ. από τον τοίχο του σχολείου. Η επιφάνεια είναι στρωμένη με 
πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40.  

   
Εικ.180: ρηγματώσεις στο περιμετρικό στηθαίο και σπασίματα στο μάρμαρο επικάλυψης. 

   
Εικ.181, 182: Ρηγματώσεις μωσαϊκού δαπέδου. 
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Τα όμβρια ύδατα είτε μέσα από το αποστραγγιστικό κανάλι, είτε από τις πλάκες 
δαπέδου αυλείου του βρεφονηπιακού σταθμού διαπερνούν την τοιχοποιία των 
αιθουσών ισογείου και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα.  
Σημειώνεται ότι ο αύλειος χώρος του γειτονικού βρεφονηπιακού βρίσκεται σε 
υψηλότερο επίπεδο από το δάπεδο των αιθουσών κατά 1,6μ περίπου. Απαιτούνται: 
 
-Αποκαθαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων υψηλής περίφραξης του 
βρεφονηπιακού σταθμού διαστάσεων (ύψους 5μ.Χ 2,2μ.) με προσοχή προκειμένου να 
επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών υγρομόνωσης των ημιυπόσκαφων 
αιθουσών ισογείου. 

 
 
-Αποξήλωση όλης της επιφάνειας δαπέδου (πλακόστρωσης, καναλιού απορροής και 
πλάκας μπετού) κατά μήκος της παρειάς των αιθουσών ισογείου προς το βρεφονηπιακό 
(εικ.183). 
-Εκσκαφή εδάφους κατά μήκος της ιδίας πλευράς του κτιρίου διαστάσεων [72 μ. μήκος 
χ 2,00μ. πλάτος χ 3,00μ. βάθος] με τη δημιουργία πρανούς εάν απαιτείται και σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της παρ. 2 της Τ.Π. 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
-Καθαίρεση όλης της επιφάνειας τυχόν υπαρχόντων υγρομονώσεων των 
αποκαλυφθέντων τοιχίων. 
-Προ στεγανοποίησης  α) καθαρισμός από παντός είδους «ξεχειλίσματα» 
σκυροδέματος, αφαίρεση φουρκετών σιδηρού οπλισμού και καθαρισμός των τάκων σε 
βάθος 2- 3 cm με καλέμι και βαριοπούλα. 
-Σφράγισμα όλων των ατελειών των καθαρισμένων επιφανειών (φουρκέτες & μουρέλα) 
με μη συρρικνούμενες τσιμεντοκονίες. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ατελειών του 
σκυροδέματος γίνεται πλήρωσή τους με επισκευαστική μη συρρικνούμενη κονία. 
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών με συρματόβουρτσα και νερό. 

 
Εικ.183: Παρειά προς διόρθωση υγρομόνωσης υπόσκαφου τμήματος αιθουσών. 
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-Πέρασμα όλων των επιφανειών με δύο χέρια σταυρωτά υγρομονωτικό 
πολυουραιθανικής βάσης (τύπου Hipperdesmo).  
-Τοποθέτηση μεμβράνης HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) σε όλες 
τις κατακόρυφες αποκαλυφθείσες επιφάνειες τοιχίων. Η τοποθέτηση θα γίνει με τις 
προεξοχές της μεμβράνης να εφάπτονται στην πλευρά του κτιρίου.  
-Πλήρωση του σκάμματος με τα υλικά της εκσκαφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της παρ. 2.1.4 της τεχνικής περιγραφής 2015 της Κ.Τ.Υ.Π.. 
-Σφράγισμα της μεμβράνης αυγουλιέρας μέσα σε σκυρόδεμα δαπέδου 20 εκ. οπλισμένο 
με πλέγμα Τ131 το οποίο βλητρώνεται με οπλισμό Φ12 /20 όπου απαιτείται σύνδεση με 
το υπάρχον. Το πλέγμα σκυροδέματος θα  έχει διαστάσεις όμοιες με του υπάρχοντος 
πλέγματος πλάκας αυλείου.  
-Αποκατάσταση της πλακόστρωσης του δαπέδου αυλείου χώρου με πλάκες τσιμέντου  
40Χ40cm πάχους 3 – 5 cm, αντιολισθητικές με αρμούς πλάτους έως 5 mm. Θα δοθεί 
κλίση ρύσεων 1,5% προς το παρτέρι ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται μακριά από 
το κτίριο με ελεύθερη απορροή. 
-Κατασκευή μικρού λουκιού διαστάσεων 3 χ 3 εκ. από μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία 
τοποθετούμενη από ανθρώπινο χέρι και γάντι σε όλο το μήκος της τοιχοποιίας της 
πλευράς της επέμβασης  στη συναρμογή τοίχου του κτιρίου με την πλακόστρωση.  
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6o Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω: 
 

 
Αίθουσα Α.Π.Χ. (κατεστραμμένη από εμπρησμό): 
 
-Εκκένωση χώρου από κινητό εξοπλισμό όπως καρέκλες-θρανία και πρόσθετα κινητά 
τμήματα σκηνής που βρίσκονται αποθηκευμένα στο χώρο. 
-Καλός καθαρισμός του εξοπλισμού από καπνό και όποια τυχόν ακαθαρσία από την επίδραση 
της πυρκαγιάς. 
-Καλός καθαρισμός υπαρχόντων πλαισίων των πανέλων τοίχων από υπολείμματα καπνών.  
-Καλός καθαρισμός εσωτερικών εμφανών κεραμικών τούβλων καθώς αυτά δεν έχουν υποστεί 
ζημιές. 
  
Αποξηλώσεις: 
 
-Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των κατεστραμμένων επενδύσεων και στοιχείων του 
χώρου: 

- Αποξήλωση του συνόλου της ψευδοροφής και του εσωτερικού σκελετού στερέωσής 
της σε όλο το χώρο της σκηνής και των παρασκηνίων καθώς είναι πλήρως 
κατεστραμμένα από την πυρκαγιά. 
- Αποξήλωση όλων των χωνευτών φωτιστικών και των φωτιστικών επί οροφής της 
αίθουσας (πρόκειται για 70 τεμάχια χωνευτά φωτιστικά και 17 τεμάχια επί οροφής). 
- Αποξήλωση ψευδοροφής ορυκτών ινών στην υπόλοιπη αίθουσα. Θα διατηρηθεί ο 
εσωτερικός μεταλλικός σκελετός στερέωσης. 
- Αποξήλωση συνόλου του ξύλινου τμήματος δαπέδου σκηνής και παρασκηνίων.  

 

 
Εικ.184, 185: Κάτοψη  και όψη Α.Π.Χ. 6

ου
 Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω 
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- Αποξήλωση κατεστραμμένων τοίχων από γυψοσανίδα στο χώρο της σκηνής και των 
παρασκηνίων καθώς και του μεταλλικού σκελετού στερέωσής τους. 
- Αποξήλωση ράγας κουρτίνας που έχει καεί. 
- Αφαίρεση και ποιοτικός έλεγχος προβολέων σκηνής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
λειτουργούν. 
- Αποξήλωση όλων των καλωδίων, ηχείων και τυχόν εξοπλισμού παρασκηνίων που 
έχει καταστραφεί από τη φωτιά. 
- Αποξήλωση δύο ηλεκτρικών πινάκων παρασκηνίων μεγέθους περίπου 0,4 χ 0,7 μ. 
που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. 

 

 
Αντικαταστάσεις – Τοποθετήσεις: 

-Τοποθέτηση σε όλα τα υπάρχοντα ξύλινα πλαίσια της αίθουσας νέας ηχοαπορροφητικής 
επένδυσης μεγίστου πάχους 0,8 cm από διάτρητες ινοσανίδες (fiberboard) με αντοχή σε 
υγρασία, φωτιά, έντομα ή μύκητες. Τοποθέτηση επάνω στα υπάρχοντα πανέλα και μέσα 
στο περιμετρικό τους  πλαίσιο και καλή στερέωση με κόλλα. 

-Αντικατάσταση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών 60 Χ 60 cm στο χώρο της 
σκηνής και των παρασκηνίων. Για το συγκεκριμένο χώρο θα απαιτηθεί και νέος σκελετός 
στήριξης. 
-Μετά την λήψη ακριβών διαστάσεων για τη ράγα κουρτίνας σκηνής, τοποθέτηση νέας 
μεταλλικής ράγας καθώς και νέα κουρτίνα σκηνής αντίστοιχη της υπάρχουσας σε 
ποιότητα και διαστάσεις.  
-Αντικατάσταση όλης της ψευδοροφής του υπολοίπου χώρου με νέες  πλάκες ορυκτών 
ινών 60 χ 60 cm ηχοανακλαστικές τύπου ΚΝΑUF. Ο σκελετός στήριξης ψευδοροφής του 
υπολοίπου χώρου δεν χρήζει αντικατάστασης.  
-Αντικατάσταση των χωνευτών φωτιστικών οροφής  σε όλο το χώρο με χωνευτά 
φωτιστικά 60Χ60 cm 4 λαμπτήρων Τ5 των 24 W με ηλεκτρονικό ballast και περσίδες από 
γυαλιστερό ανωδειωμένο αλουμίνιο. Ενδεικτικός τύπος Petridis LP2M CI. 
-Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών επί οροφής  με νέα 60Χ60 cm με ηλεκτρονικό 
ballast και γυαλιστερές περσίδες από ανωδειωμένο αλουμίνιο. Ενδεικτικός τύπος Petridis 
MLM.  
-Επανακατασκευή όλων των χωρισμάτων παρασκηνίων και σκηνής από διπλή 
ηχοαπορροφητική γυψοσανίδα τύπου KNAUF με μόνωση από πετροβάμβακα.  
-Αντικατάσταση ολόκληρου του κατεστραμμένου ξύλινου δαπέδου σκηνής και 
παρασκηνίων από σύστημα με τελείωμα από λωρίδες ξυλείας πεύκου. Στους χώρους όπου 
απαιτείται θα τοποθετηθεί και νέο ξύλινο σοβατεπί. 

 
Εικ.186, 187: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Άποψη από τη σκηνή προς τα πίσω και αντίστροφα. Η φωτιά 

αναπτύχθηκε στη σκηνή και τα παρασκήνια. 



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
 

Γενική  Διεύθυνση  Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και 

Λοιπών Υποδομών 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών   

 
 

Σελίδα 73 
 

-Επάλειψη ολόκληρης της τελικής ξύλινης επιφάνειας δαπέδου σκηνής και παρασκηνίων 
με βερνίκι. 
-Βαφή στοιχείων όλης της αίθουσας (συμπεριλαμβανομένων παρασκηνίων και σκηνής) 
που δεν καλύπτονται από ψευδοροφή ή ηχομονωτικές επενδύσεις σε λευκό χρώμα και 
κατά τις προδιαγραφές της παραγράφου 19.2. της τεχνικής περιγραφής εργασιών 2015 
της Κτ.Υπ. Α.Ε.. 
-Αντικατάσταση σπασμένου υαλοστασίου σε άνοιγμα της Α.Π.Χ. που βρίσκεται στο ύψος 
του 1ου ορόφου και βλέπει στον αύλειο.  
Θα τοποθετηθεί απλός υαλοπίνακας αντίστοιχος με τον υπάρχοντα σπασμένο σε ποιότητα 
και διαστάσεις.  
-Εξωτερική τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα ανοίγματα της Α.Π.Χ. που είναι 
προσβάσιμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λεπτομέρεια Λ. 11.06 τύπος Σ1. 
Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας θα τοποθετηθούν στα ανοίγματα της Α.Π.Χ. πάνω από την 
κεντρική της είσοδο καθώς και σε αυτά που βλέπουν στον αύλειο και βρίσκονται στο 
ύψος του 1ου ορόφου. Σε αυτά υπάρχει πρόσβαση μέσω του στεγάστρου της Α.Π.Χ. και 
έτσι είναι επιρρεπή σε βανδαλισμούς και διαρρήξεις.  
Ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν επί τόπου του έργου και το κάθε κιγκλίδωμα θα 
τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 10 – 12 cm από τα υαλοστάσια προκειμένου να 
επιτυγχάνεται καθαρισμός και συντήρησή τους. 
Ενδεικτικές διαστάσεις κιγκλιδωμάτων: 
(2,26 χ 1,00 μ) 7 τεμάχια. 
(2,26 χ 3,50) 1 τεμάχιο 
(2,26 χ 3,00) 1 τεμάχιο 
(2,26 χ 2,50) 1 τεμάχιο 
(2,26 χ 2,00) 1 τεμάχιο 
(2,26 χ 1,50) 1 τεμάχιο 
(2,26 χ 1,00) 1 τεμάχιο 
 
 

 
Εικ.188, 189: Ανοίγματα Α.Π.Χ. όπου θα τοποθετηθούν τα κιγκλιδώματα ασφαλείας. 
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Η/Μ Εργασίες: 

 
-Εγκατάσταση δύο νέων ηλεκτρικών πινάκων παρασκηνίων με όλα τα απαραίτητα υλικά  
(ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες κ.λ.π.) για την πλήρη και κανονική λειτουργία τους. 
-Τοποθέτηση καλωδιώσεων ΝΥΜ 3 χ 1,5 mm² των νέων πινάκων για ισχυρά ρεύματα 
(όσων έχουν καταστραφεί και απαιτείται εκ νέου τοποθέτηση).  
- Τοποθέτηση 12 ανιχνευτών καπνού για πυρανίχνευση με την απαραίτητη καλωδίωση 
LIYCY 2 x 1,5 mm² μέσα σε πλαστικό κανάλι.  
Σύνδεση υπαρχόντων μη κατεστραμμένων καλωδίων με τους νέους ηλεκτρικούς πίνακες. 
-Τοποθέτηση 10 περίπου διακοπτών τύπου Valena για τον έλεγχο των φωτιστικών. 
-Τοποθέτηση 3 μπουτόν αναγγελίας πυρκαϊάς. 
-Κατασκευή 4 νέων ηλεκτρικών γραμμών καλωδίου NYM 3x 4 mm² μέσα σε κανάλι και 
σύμφωνα με τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας. 
Οι νέες γραμμές θα καταλήγουν στις 4 γωνίες της Α.Π.Χ. και θα χρησιμοποιηθούν σαν 
παροχικές αναμονές για μελλοντική σύνδεση ντουλαπών κλιματισμού. Η ακριβής θέση 
των αναμονών θα οριστεί από την επίβλεψη. 

 
Εικόνα.190, 191: Παρασκήνια Α.Π.Χ..Αριστερά εικονίζονται οι δύο ηλεκτρικοί πίνακες που χρήζουν 

αντικατάστασης. Δεξιά οι καθρέπτες και το κατεστραμμένο δάπεδο παρασκηνίων. 
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(Ε1) Επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα που έχουν υποστεί ενανθράκωση 
 
Αρχικά γίνεται έλεγχος  των οροφοεπιχρισμάτων. Ο έλεγχος των επιχρισμάτων οροφών 
διεξάγεται με απλό χτύπημα από κάτω με τη βοήθεια ενός κονταριού. Όταν ακούγεται 
υπόκωφος θόρυβος, κατά πάσα πιθανότητα το επίχρισμα έχει αποκολληθεί. Ο έλεγχος αυτός 
στοχεύει στην εξάλειψη του κινδύνου απότομης και ανεξέλεγκτης  αποκόλλησης και πτώσης 
τους. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνον με την απλή διερευνητική κρούση υπάρχει το 
ενδεχόμενο να καταπέσει μικρό ή μεγαλύτερο τμήμα επιχρίσματος οροφής. Επομένως 
χρειάζεται προσοχή κατά την εργασία αυτή και μέριμνα απομάκρυνσης προσωπικού και 
μαθητών.  Η εργασία γίνεται με πλήρη ευθύνη του εκτελούντος, ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
ατύχημα από πτώση υλικών της οροφής (έχει αναφερθεί ακόμη και πτώση ολόκληρου 
φωτιστικού σώματος), η χρήση δε κράνους είναι υποχρεωτική. 
 
Συμπλήρωση & σφράγισμα με μη συρρικνούμενες πολυμερικές κονίες σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00.  
Συνοπτικά θα γίνει αποκατάσταση περιοχών με οξειδωμένους οπλισμούς (δεν αφορά μόνο 
οροφές αλλά και οποιοδήποτε μέλος του φέροντα οργανισμού) που δεν προϋποθέτουν 
την ενίσχυση οπλισμού.   
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αποκατάστασης των διαβρωμένων περιοχών ανάλογα με τις 
εταιρείες που τα έχουν αναπτύξει και τα υποστηρίζουν.  

Γενικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες ως ελάχιστες 
απαιτήσεις αποκατάστασης: 
    α. Προεργασία. 
Απομακρύνονται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσματα ή καλύψεις και όλα τα σαθρά τμήματα του 
σκυροδέματος που βρίσκεται στη περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος 
οπλισμός. Η απομάκρυνση γίνεται χειρονακτικά με σφυρί και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή 
με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος πρέπει να 
είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού πρέπει να είναι 
πλήρης και κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος πρέπει να 
γίνεται με τρόπο ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες 
για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της 
βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια. Για τον καθαρισμό του οπλισμού 
χρησιμοποιείται συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης 
πίεσης με διαβρωτικό μέσο, αμμοβολή. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό και το 
σκυρόδεμα στη περιοχή εργασίας να διατηρείται ξηρό. 
Ακολουθεί καλός καθαρισμός της περιοχής με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή 
φύσημα με πεπιεσμένο αέρα ο οποίος δεν περιέχει έλαια λίπανσης. 
 β. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού και ενίσχυση πρόσφυσης. 

Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού εφαρμόζεται 
αντιδιαβρωτική προστασία χρησιμοποιώντας είτε τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας είτε 
εποξειδικό αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού (απαγορεύεται η χρήση μίνιον). 
Τα υλικά εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στα φύλλα ιδιοτήτων του 
προϊόντος.  
 γ. Αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα. 

Μετά τη διάστρωση του κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας διαστρώνεται το 
επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα αποκατάστασης της διατομής. Πιθανόν σε κάποια 
προγράμματα εταιρειών να απαιτείται ιδιαίτερο αστάρωμα της επιφάνειας με ενισχυτικό 
πρόσφυσης. Το επισκευαστικό κονίαμα εφαρμόζεται σε όσες στρώσεις χρειάζεται μέχρι να 
αποκατασταθεί η διατομή του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που 
προβλέπονται στη μελέτη. Για το πάχος των στρώσεων και τον χρόνο αναμονής μεταξύ των 
στρώσεων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο φύλλο ιδιοτήτων του υλικού. Η εφαρμογή του 
κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί ή υγρή εκτόξευση. Ακολουθεί η 
εφαρμογή του κονιάματος σφράγισης. 
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 δ. Σφράγιση και φινίρισμα τελικής επιφάνειας. 
Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάματος και την αποκατάσταση της διατομής, 
διαστρώνεται σε στρώση μικρού πάχους λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος 
επιφανειών για σφράγιση του πορώδους του επισκευαστικού κονιάματος και διόρθωση 
μικροατελειών. Η εφαρμογή του κονιάματος φινιρίσματος γίνεται σύμφωνα με όσα σχετικά 
αναφέρονται στα φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος. 
 


