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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παροφςα μελζτθ αφορά ςε παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ υποδομϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ του 

Διμου Νζασ Ιωνίασ, Αττικισ  και περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργαςίεσ ςτεγανϊςεων,  οικοδομικϊν 

εργαςιϊν, χρωματιςμϊν και επιςκευισ γθπζδων ακλοπαιδιϊν, κλπ. 

 

Σχολικζσ μονάδεσ που πραγματοποιοφνται οι παρεμβάςεισ 

Οι παρακάτω παρεμβάςεισ εκτόσ των ςυνικων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ςε όλα τα ςχολικά κτίρια 

πρόκειται να πραγματοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα ςτα κτιρια των: 

1ου, 3ου, 4ου, 6ου, 8ου, 9ου, 16ου (ΜΕΑ) Δθμοτικϊν ςχολείων, ςτα κτιρια των 3ου-19ου-22ου, 4ου,7ου, 8ου, 

12ου, 9ου, 11ου  Νθπιαγωγείων, ςτα κτιρια των 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 7ου Γυμναςίων και ςτα κτιρια των 2ου , 

5ου Λυκείων & του 1ου ΕΠΑΛ, του Διμου Νζασ Ιωνίασ.  

 

Αντικείμενο τησ μελζτησ 

Αντικείμενο τθσ Μελζτθσ αποτελοφν οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

 Επιςκευι ι νζα ςτεγάνωςθ ςτα δϊματα των κτθρίων 

 Ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ 

 Χρωματιςμοί εςωτερικϊν & εξωτερικϊν επιφανειϊν 

 Επιςκευι ςακρϊν επιχριςμάτων, ενανκρακωμζνων επιφανειϊν ςκυροδεμάτων και διάβρωςθ 

των ςιδθρϊν οπλιςμϊν τουσ 

 Επιςκευζσ –πλαςτικοποιιςεισ και νζεσ γραμμογραφιςεισ ςτα γιπεδα ακλοπαιδιϊν των  

ςχολικϊν μονάδων 

 Αντικατάςταςθ ι επίςτρωςθ δαπζδων αςφάλειασ (EPDM) ςτα προαφλια των Νθπιαγωγείων 

 Εργαςίεσ κακαιρζςεων, φορτοεκφορτϊςεων, μεταφορϊν όπου απαιτείται 

 Ξυλουργικζσ εργαςίεσ που αφοροφν αντικαταςτάςεισ κατεςτραμμζνων ξφλινων κουφωμάτων 

και όπου απαιτείται κα γίνεται επιςκευι αυτϊν.  

 ιδθρουργικζσ εργαςίεσ και αλουμινοκαταςκευζσ που αφοροφν αντικαταςτάςεισ των ανωτζρω 

ειδϊν ωσ και επιςκευζσ αυτϊν, τοποκετιςεισ προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται, 

επιςκευζσ υπαρχόντων περιφράξεων 

 Ηλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ  

θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κακϊσ και αντικατάςταςθ νιπτιρων, καηανακίων, 

αντικαταςτάςεισ υπαρχόντων φκαρμζνων υδραυλικϊν και αποχετευτικϊν δικτφων κακϊσ και 

οι αποφράξεισ και κακαριςμόσ τουσ. 

 

Ιςχφοντεσ κανονιςμοί 

Η  μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων ςτο κτίριο βαςίςτθκε ςτα αναφερόμενα: 

I. τον Κτιριοδοµικό Κανονιςμό & (Απόφ – 3046/304/89) 

II. τα ιςχφοντα πρότυπα ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ 

Η μελζτθ ζχει βαςιςκεί επίςθσ ςτουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ και ςτισ Σεχνικζσ Οδθγίεσ του Σ.Ε.Ε., για 

τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από τισ Διατάξεισ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο. τισ περιπτϊςεισ που οι προθγοφμενοι κανονιςμοί δεν καλφπτουν το κζμα κα 



3 / 5 
 

χρθςιμοποιοφνται  κανονιςμοί προθγμζνων τεχνικά χωρϊν. Αναλυτικότερα κα εφαρμοςτοφν οι 

παρακάτω κανονιςμοί και θ ςχετικι Βιβλιογραφία: 

 Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 

Βαςικζσ αρχζσ εκπόνηςησ τησ μελζτησ 

Κατά τθν μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω: 

 Εξαςφάλιςθ ευελιξίασ των παρεμβάςεων ςτο κτίριο 

 Εξαςφάλιςθ αξιοπιςτίασ. 

 Εξαςφάλιςθ μικροφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ 

Η επιλογι των υλικϊν και εγκαταςτάςεων γίνεται με γνϊμονα τθ βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ - απόδοςθσ.  

 

υνοπτική περιγραφή παρεμβάςεων ανά ςχολική μονάδα πλην των ςυνήθων (ενδεικτικά). 

 ΕΠΙΚΕΤΗ ‘Η ΝΕΑ ΣΕΓΑΝΩΗ ςτο δϊμα του 4ου Νθπιαγωγείου. 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΧΩΡΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ του 9ου Δθμοτικοφ & των 8ου-12ου Νθπιαγωγείων 

 ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ των  3ου, 4ου  Δθμοτικϊν, των 2ου, 4ου, 

5ου  Γυμναςίων και του 5ου Λυκείου 

 ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΩΝ, ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΡΩΗ ΣΩΝ ΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΜΩΝ ΣΟΤ, των : 3ου , 4ου Δθμοτικοφ, 2ου, 4ου,  5ου, 7ου 
Γυμναςίων και του 5ου  Λυκείου 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ - ΕΠΙΚΕΤΕ ΠΡΟΑΤΛΙΩΝ, που περιλαμβάνουν τθν ανανζωςθ, επιςκευι, 

ςυντιρθςθ ι νζα γραμμογράφθςθ γθπζδων ακλοπαιδιϊν των ςχολικϊν μονάδων των 4ου, 6ου, 

8ου, 14ου Δθμοτικϊν ςχολείων. 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ Η ΕΠΙΣΡΩΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ (EPDM) ςτα προαφλια των 3ου,19ου ,22ου, 

4ου, 6ου Νθπιαγωγείων 

 

τεγάνωςη Δωμάτων 

Γενικά 

Η ςτεγάνωςθ των δωμάτων πραγματοποιείται μζςω αςφαλτικϊν μεμβρανϊν χωρίσ τθν 

διαφοροποίθςθ των υφιςτάμενων ρφςεων. 

 

τεγάνωςη δωμάτων 

Προτείνεται θ ςτεγάνωςθ των  δϊματων των κτθρίων, ωσ ακολοφκωσ: 

 Αποξιλωςθ υφιςτάμενων επιςτρϊςεων ςτεγανϊςεων, κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ 

των ςτεγανωτικϊν επιςτρϊςεων. 

 Επάλειψθ αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ. 

 Επίςτρωςθ ελαςτοπλαςτομεροφσ μεμβράνθσ οπλιςμζνθσ με πολυεςτερικό πλζγμα και 

επικάλυψθ λευκισ ορυκτισ ψθφίδασ. 
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Αντικατάςταςη κουφωμάτων 

Γενικά 

Προβλζπεται θ αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων με νζα κουφϊματα από 

θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο, με κερμοδιακοπι.  

 

Κουφώματα αλουμινίου 

Η παρζμβαςθ ςτα ανοίγματα του κτιρίου εντάςςεται, ςτισ εργαςίεσ κωράκιςθσ και μείωςθσ 

των απωλειϊν κερμότθτασ του κτιριακοφ κελφφουσ.  

Προτείνεται θ αντικατάςταςθ του ςυνόλου των παρακφρων και των κυρϊν των κτιρίων με νζα, 

χαμθλοφ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ (Uf=2.2W/m2*K) και βελτιωμζνθσ αεροςτεγανότθτασ. Σα 

παράκυρα κα διακζτουν μεταλλικό πλαίςιο αλουμινίου με κερμοδιακοπι κατ’ ελάχιςτο 24 mm και 

ενεργειακά κρφςταλλα με δίδυμο ενεργειακό υαλοπίνακα και διάκενο αζρα κατ’ ελάχιςτο 14mm.  

Οι κφρεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από μεταλλικό πλαίςιο με κερμοδιακοπι κατ’ ελάχιςτο 24 mm και 

ςτεγάνωςθ από τθ διείςδυςθ του αζρα ςτθν κάτω πλευρά. Θα διακζτουν επίςθσ ενεργειακά 

κρφςταλλα με δίδυμο υαλοπίνακα και διάκενο αζρα κατ’ ελάχιςτο 14mm.  

Σα κουφϊματα αλουμινίου κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά CE και κα καλφπτονται από εγγφθςθ 

τουλάχιςτον 10ετοφσ καλισ λειτουργίασ. Σα κουφϊματα κα φζρουν ανοξείδωτα εξαρτιματα, 

μθχανιςμοφσ και όλουσ τουσ πρόςκετουσ μθχανιςμοφσ (antipanic, κλπ.), εγκεκριμζνα και 

προδιαγεγραμμζνα από επϊνυμθ εταιρία, που κλείνουν ςε πολλαπλά ςθμεία, επιπζδου αςφαλείασ 

WK3. Σο χρϊμα των πλαιςίων κα αποφαςιςτεί από τθν επίβλεψθ (χρωματιςτά ι λευκά). 

Tα ανοιγόμενα κουφϊματα κα πρζπει να διακζτουν λάςτιχα ςτεγάνωςθσ από EPDM και τα ςυρόμενα 

κουφϊματα βουρτςάκια ςτεγάνωςθσ από ςιλικονοφχα μεμβράνθ. Σα νζα παράκυρα κα είναι βακμοφ 

αεροςτεγανότθτασ κατθγορίασ IV, 0,5 m3/h/m2. Σα μεταλλικά μζρθ των κουφωμάτων κα πρζπει να 

διακζτουν επιπλζον αντιδιαβρωτικι προςταςία κατά τθσ νθματοειδοφσ διάβρωςθσ.  

Σα νζα κουφϊματα εφόςον απαιτθκεί από τθν υπάρχουςα υποδομι τοποκετοφνται ςε ψευτόκαςςεσ 

μεταλλικζσ από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. 

Η εργαςία πραγματοποιείται με προςοχι και περιλαμβάνεται θ αποκατάςταςθ των νζων 

διαμορφωμζνων ανοιγμάτων (μερεμετίςματα κατά τθν τοποκζτθςθ και αποξιλωςθ). 

Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί κερμομονωτικοί - θχομονωτικοί - ανακλαςτικοί, ςυνολικοφ πάχουσ 22 

mm, (κρφςταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρφςταλλο 5 mm). Μζγιςτοσ υντελεςτισ 

κερμοπερατότθτασUg1,6 W/m2K. 

 

Μεταλλικζσ θφρεσ 

Μεταλλικζσ (ςιδθρζσ) κφρεσ τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ που φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ. Οι ςιδθρζσ κφρεσ κα είναι μονόφυλλεσ ι δίφυλλεσ βιομθχανικισ προζλευςθσ, με ι χωρίσ 

υαλωτό τμιμα, με ι χωρίσ φεγγίτθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-08-02-00 "ιδθρά 
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κουφϊματα", με κυρόφυλλα από δφο φφλλα λαμαρίνασ DKP, ελάχιςτου πάχουσ 1,5 mm, με πλιρωςθ 

από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάςςα δρομικι ι μπατικι από ςτρατηαριςτι λαμαρίνα DKP πάχουσ 

τουλάχιςτον 1,5 mm, με ελαςτικά παρεμβφςματα, αντιςκωριακι προςταςία με δφο ςτρϊςεισ 

βερνικοχρϊματοσ ςυνκετικϊν ρθτινϊν, κα φζρουν ανοξείδωτα εξαρτιματα και μθχανιςμοφσ, 

εγκεκριμζνα και προδιαγεγραμμζνα από επϊνυμθ εταιρία, που κλείνουν ςε πολλαπλά ςθμεία, 

επιπζδου αςφαλείασ WK3. 

 

Χρωματιςμοί και λοιπζσ επιςκευζσ επιχριςμάτων και επιφανειών ςκυροδεμάτων 

 Γενικά χρωματίηεται το ςφνολο των εξωτερικϊν επιφανειϊν των κτθρίων με ακρυλικι βαφι ςε δφο 

ςτρϊςεισ, ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. 

Προθγουμζνωσ προθγείται προετοιμαςία των επιφανειϊν και αςτάρωμα. 

Επιφάνειεσ επιχριςμάτων με εμφανείσ βλάβεσ επιςκευάηονται με επιχρίςματα τςιμεντοκονιάματοσ ι 

ζτοιμα μίγματα. 

Επιφάνειεσ ςκυροδεμάτων  με εμφανείσ βλάβεσ επιςκευάηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Σοπικι αφαίρεςθ του ςακροφ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι τθσ επζμβαςθσ με χριςθ εργαλείων 

πεπιεςμζνου αζρα, θλεκτροεργαλείων ι και εργαλείων χειρόσ, μζχρι τθν πλιρθ αποκάλυψθ 

των ράβδων του διαβρωμζνου οπλιςμοφ.  

 Επιμελισ κακαριςμόσ των ράβδων του οπλιςμοφ με ςυρματόβουρτςα 

 Εφαρμογι ρευςτοφ αναςτολζα διάβρωςθσ επί των ράβδων οπλιςμοφ με ρολλό ι πινζλο 

 Παραςκευι και εφαρμογι του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ τθσ διατομισ του ςτοιχείου ςκυροδζματοσ ςτθν αρχικι τθσ   

 Σελικι εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ μετά τθν ςκλιρυνςθ του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ και θ 

εφαρμογι προςτατευτικισ επίςτρωςθσ υψθλισ διαπνοισ, ςιλοξανικισ βάςεωσ, με ρολό ι 

πινζλο. 

Νζα Ιωνία,  05.10.2021 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΒΑ. ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ. Σ.Ε. 

ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  

ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΔΑΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  
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