
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 

     

    
ΕΡΓΟ : 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Π
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΚΤΙΡΙΟ Ν. ΓΥΖΗ                    
                                 
 

ΘΕΣΗ : 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, "ΠΑΛΑΤΑΚΙ", Ο.Τ. 95
 

 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
    
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………......

 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ :                                           ΕΛΕΓΧΟΣ:     

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "ΠΑΛΑΤΑΚΙ"
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

                    ΑΡ. ΜΕΛ. : 11/2019 
     CPV: 45453000-7  45351000-2  45310000

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, "ΠΑΛΑΤΑΚΙ", Ο.Τ. 95-96-97, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
     

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

……………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………......

ΕΛΕΓΧΟΣ:      

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 
ΘΕΩΡΗΣΗ: 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΥΡΓΟΥ "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" ΓΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛ. : 11/2019  
2  45310000-3  

97, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………...... 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             



 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΖΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................................................... 1 

1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................................................................ 1 

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................... 1 

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ ........................................... 4 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................................................................................ 14 

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ..................................................... 17 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .............................................................. 18 

5.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ............................................................................................................................. 18 

5.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ................................................................................................................................ 18 

5.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ....................................................................................................................... 18 

5.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ................................................................................................................. 18 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ............... 19 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 19 

6.2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ................................................................................................................................. 19 

6.3. ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ............................................................................................................................... 19 

6.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ .......................................................................................................................... 19 

6.5. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ................................................... 20 

6.6. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ..................................................................................................................................................... 20 

6.7. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ ............................................................................................................................................. 20 

6.8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ............................................................................................................................ 20 

6.8.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 20 

6.8.2. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ......................................................................................................................... 20 

6.9. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ................................................................................................................................................ 21 

6.9.1. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ................................................................................................. 21 

6.9.2. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ ................................................................................................................... 21 

6.10. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ .................................................................................................................................................. 21 

6.10.1. ΑΠΛΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ......................................................................................................................... 21 

6.10.2. ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................... 21 

6.11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ........................................................................................................ 22 

6.12. ∆ΑΠΕ∆Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 22 

6.12.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 22 

6.12.2. ΝΕΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ .................................................................................................... 22 

6.12.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ........................................................................................................... 22 

6.12.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α .................................................................................................................. 22 

6.12.5. ∆ΑΠΕ∆Ο ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ............................................................................................................................ 22 

6.13. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ .................................................................................................................................................. 23 



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΖΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

6.13.1. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................... 23 

6.13.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ............................................................................................................. 23 

6.14. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ............................ 23 

6.15. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ................................................................................................................................................... 23 

6.15.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 23 

6.15.2. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ............................................................................ 23 

6.15.3. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ ....................................................................................... 23 

6.15.4. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΩΦΥΛΛΑ................................................................................ 24 

6.15.5. ΞΥΛΙΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ............................................................................................................................. 24 

6.15.6. ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ .............................................................................................................................................. 24 

6.16. ΟΡΟΦΕΣ ......................................................................................................................................................... 24 

6.16.1. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ .................................................................................................................... 24 

6.16.2. ΕΠΙΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ (ΜΠΑΓ∆ΑΤΙ) ............................. 25 

6.17. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ .................................................................................................................................................. 25 

6.17.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 25 

6.17.2. ∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ................................................................................................................................. 25 

6.17.3. ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ .................................................................................................................................................... 25 

6.18. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ - ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ ............................................................................................................... 25 

6.19. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ............................................................................................................................................... 25 

6.19.1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................................. 25 

6.19.2. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ................................................................................................................................ 26 

6.19.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ............................................................................. 26 

6.19.4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ .............................................................................................. 26 

6.20. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ .................................................................................................................................................. 26 

6.20.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ................................................................................................................... 26 

6.21. ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ ............. 26 

 

 



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ – ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Έργο / Μελέτη: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" 

ΚΤΙΡΙΟ Ν. ΓΥΖΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου, 
επωνοµαζόµενου «Κτιρίου Ν. Γύζη», το οποίο βρίσκεται στον ∆ήµο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της 
λεωφόρου Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», στο οικοδοµικό τετράγωνο 95-96-97. 

 
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των τριών διατηρητέων 
κτιρίων του εν λόγω οικοδοµικού τετραγώνου (Πύργος «Παλατάκι», Κτίριο Ν. Γύζη, Στάβλοι), 
προκειµένου να αποτελέσουν πόλο πολιτιστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας του ∆ήµου, 
στην ιστορική αυτή θέση. 
 

Στόχος της µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου (οικοδοµική, µορφολογική, λειτουργική) 
και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου 
να δεχθεί συγκεκριµένες πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου. Παράλληλα, µε τις 
απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, επιδιώκεται η προβολή και η έκθεση 
του ζωγραφικού διακόσµου, που φιλοτέχνησε ο γνωστός νεοέλληνας ζωγράφος Νικόλαος 
Γύζης. 

 
 
1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
∆ίπλα στον πύργο «Παλατάκι» υπάρχει το κτήριο «Ν. Γύζης», το οποίο διαθέτει περιβάλλοντα 
χώρο 8,5 στρεµµάτων. Το νεοκλασικό αυτό αρχιτεκτόνηµα αποτελούσε συµπληρωµατικό 
κτήριο του κεντρικού πύργου και χρησιµοποιείτο για τη φιλοξενία των επισκεπτών. Ο 
περιβάλλων χώρος του - ένας κήπος µε οπωροφόρα δέντρα, ανθώνα και υψηλούς φοίνικες – 

είναι ενιαίος µε τον περιβάλλοντα χώρο του πύργου «Παλατάκι». 
 
Με τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού υπ’αριθµ. 58603/6642/2-11-76 – ΦΕΚ 1364Β/8-11-
1976 και ΥΠΠΕ/Γ∆ΠΑ/ΥΑΠΑ/∆ΙΛΑΠ/Γ761/40373 – ΦΕΚ 832Β/20-9-1979 έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα ο Πύργος «Παλατάκι» και ο περιβάλλων χώρος του στα οικοδοµικά τετράγωνα 95, 
96 και 97. 

 
Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο, εµβαδού 280 τ.µ. εκτιµάται ότι ανεγέρθηκε περί το 1860. Με την 
υπ’αριθµ. ∆ΙΛΑΠ/Γ/4030/5749/1-2-2001 – ΦΕΚ 172/21-2-2001 απόφαση του Υπουργείου 
Πολιτισµού, το κτίριο κηρύχθηκε ως διατηρητέο. 
 
Το κτίριο είχε υποστεί σηµαντικότατες φθορές και µετά την απόκτηση του από τον ∆ήµο 

Χαϊδαρίου το 2000, µε φροντίδα του ∆ήµου και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού το 
2002 εκπονήθηκε µελέτη αποκατάστασης του κτηρίου και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου. Η µελέτη αποκατάστασης του κτηρίου εγκρίθηκε από την Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων 
και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 
 
Τον Μάιο του 2002 ανακαλύφθηκαν οι τοιχογραφίες του Ν. Γύζη µε θέµα τις Τέσσερις Εποχές, οι 

οποίες ήταν κρυµµένες κάτω από νεότερους επιχρωµατισµούς και επιχρίσεις. Αυτή η κάλυψη 
των τοιχογραφιών επί πολλά χρόνια διαφύλαξε τα έργα, διότι έτσι προστατεύτηκαν από την 
καταστροφή την περίοδο που το νεοκλασικό κτήριο χρησιµοποιήθηκε ακόµη και ως 
εργαστήριο. 
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Τον Αύγουστο του 2002 υπογράφηκε προγραµµατική σύµβαση ανάµεσα στο Υπουργείο 
Πολιτισµού και τον ∆ήµο Χαϊδαρίου για την εκτέλεση του έργου µε χρηµατοδότηση από το 

Υπουργείο Πολιτισµού/Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακών Έργων. Το έργο παρακολούθησε η 
Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων. 
 
Το έργο της αποκατάστασης του κτιρίου Ν. Γύζη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006 και µε 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Χαϊδαρίου το νεοκλασικό κτήριο ονοµάστηκε κτήριο «Ν. 
Γύζης». 

 
Η αίθουσα µε τις Τέσσερις Εποχές αφιερώθηκε αποκλειστικά στην ανάδειξη των τοιχογραφιών 
του Νικόλαου Γύζη, ενώ στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου στεγάστηκαν η Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου Χαϊδαρίου και άλλες πολιτιστικές λειτουργίες. 
 
Το κτίριο σήµερα έχει εγκαταληφθεί επί πολλά χρόνια και ήδη εµφανίζονται σε αυτό σηµαντικές 

φθορές, είτε από βανδαλιστικές ενέργειες, είτε από φθορές προερχόµενες από υγρασίες και 
άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. 
 
 

 
 

Άποψη του κτιρίου το 2006, µετά την αποκατάσταση του. 
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Απόψεις του κτιρίου σήµερα. Είναι εµφανείς οι φθορές που έχει υποστεί. 
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2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ 

 
 

 
 

Νοτιοανατολική άποψη του κτιρίου. Είναι εµφανείς οι «βανδαλισµοί» που έχει υποστεί. 

 

 
 

Ανατολική άποψη του κτιρίου. Η φθορές είναι εµφανείς. 
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Ανατολική άποψη του κτιρίου. Φαίνεται στο βόρειο άκρο της το νεωτερικό άνοιγµα. 
 

 

 
 

Απόψεις του «ελεύθερου» µαντρότοιχου, κάθετα στην ανατολική όψη του κτιρίου. 
Τα θυρόφυλλα του υπάρχοντος ανοίγµατος έχουν καταστραφεί και αφαιρεθεί. 
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Άποψη της δυτικής πλευράς του κτιρίου. Σηµαντικές φθορές και σε αυτήν την όψη. 

 
 

Άποψη του βορείου τµήµατος της δυτικής πλευράς του κτιρίου µε σηµαντικές φθορές. 
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Άποψη της βόρειας πλευράς του ισογείου τµήµατος κτιρίου. 
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Λεπτοµέρεια της νοτιοανατολική γωνίας του κτιρίου. 

∆ιακρίνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, που πρέπει να αποξηλωθούν. 
Είναι εµφανείς οι φθορές στα εξώφυλλα των κουφωµάτων και στα τραβηχτά επιχρίσµατα. 
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Άποψη της ισόγειας κεντρικής εισόδου. 

Το κούφωµα χρειάζεται συντήρηση και 
αποκατάσταση και η κακότεχνη επιγραφή στο 

υπέρθυρο αποξήλωση. 

 
Άποψη της εισόδου της αίθουσας Ν. Γύζη. 

Χρειάζεται αποξήλωση του νεωτερικού 
κιγκλιδώµατος και ανακατασκευή της θύρας 

µε προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
 

 
 

 
Άποψη παραθύρου της νότιας όψης της 

αίθουσας Ν. Γύζη. 
Απαιτείται συντήρηση και αποκατάσταση. 

 
Άποψη τυπικού παραθύρου της νότιας όψης. 

Απαιτείται συντήρηση και αποκατάσταση. 
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Λεπτοµέρεια της ανατολικής όψης. 
Τα κούφωµατα χρειάζονται συντήρηση 

και αποκατάσταση και η κακότεχνη 
επιγραφή στο υπέρθυρο αποξήλωση. 

 
Άποψη της ανατολική όψης. Η µεταλλική ράµπα 

χρειάζεται αποξήλωση και ανακατασκευή µε υλικά 
ίδια µε αυτά του υπολοίπου εξωτερικού δαπέδου. 

 

 

 
 

Λεπτοµέρεια της δυτικής όψης. 
Χρειάζεται αποξήλωση της µεταλλικής δεξαµενής και 

αποκατάσταση της λειτουργίας της φραγµένης 
θύρας, που βρίσκεται όπισθεν της δεξαµενής. 

 

Λεπτοµέρεια του κουφώµατος του 
εγκαρσίου τοίχου της ανατολικής όψης. 
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Αίθουσα Ν. Γύζη. Άποψη του βορείου 
τοίχου, που παρουσιάζει τις σηµαντικότερες 

φθορές, λόγω υγρασιών. Απαιτείται 
συντήρηση και αποκατάσταση των 
τοιχογραφιών, του δαπέδου και της 

οροφογραφίας. 

 
Αίθουσα Ν. Γύζη. Άποψη του νοτίου τοίχου. 

Απαιτείται συντήρηση και αποκατάσταση των 
τοιχογραφιών, των κουφωµάτων, του δαπέδου 

και της οροφογραφίας. 

 

 
 

Αίθουσα Ν. Γύζη. Άποψη του ανατολικού τοίχου. 
Απαιτείται συντήρηση και αποκατάσταση των 
τοιχογραφιών, των ερµαρίων, του δαπέδου και 

της οροφογραφίας. 

 

Αίθουσα Ν. Γύζη. Άποψη της 
οροφογραφίας. Απαιτείται συντήρηση και 

αποκατάσταση της. 
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Απόψεις εσωτερικών χώρων κτιρίου. Χρειάζεται συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδων, 
εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων, τοιχοποιιών και οροφών. Τα εξωτερικά κουφώµατα 

πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες µετατροπές, ώστε να δεχθούν διπλούς υαλοπίνακες και να 
εξασφαλισθεί η απόλυτη στεγανότητα τους. 
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Απόψεις των οροφών των εσωτερικών χώρων του κτιρίου. Χρειάζεται συντήρηση και 
αποκατάσταση, όπου αυτές έχουν υποστεί φθορές, προσεκτική αποµάκρυνση των 

φωτιστικών στοιχείων των οροφών και αντικατάσταση τους µε σύγχρονα φωτιστικά σώµατα. 

 

  
 

Ξύλινο κλιµακοστάσιο του κτιρίου. 
Χρειάζεται συντήρηση και 

αποκατάσταση. 

 
Χώροι υγιεινής ισογείου. Καταργούνται και ο χώρος 

θα αποδοθεί σε βοηθητική χρήση, µετά την 
αποκατάσταση του. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της συνολικής µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου Ν. Γύζη (οικοδοµική, 
µορφολογική, λειτουργική) και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, προκειµένου να δεχθεί συγκεκριµένες πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου. 
Παράλληλα, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, θα προβληθεί και 
θα εκτεθεί ο ζωγραφικός διάκοσµος, που φιλοτέχνησε ο γνωστός νεοέλληνας ζωγράφος 

Νικόλαος Γύζης στον χώρο του ισογείου του κτιρίου. 
 
Η υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 
 Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου, ο οποίος έχει ήδη υποστεί εργασίες αποκατάστασης, µε 

βάση την στατική µελέτη του 2002, δεν παρουσιάζει φαινόµενα οποιασδήποτε αστοχίας, ή 

βλάβης. 
 Οι όψεις του κτιρίου (τοιχοποιίες, κουφώµατα, µορφολογικά στοιχεία) έχουν υποστεί 

πολλαπλές φθορές λόγω καιρικών συνθηκών και βανδαλισµών. 
 Τα εξωτερικά κουφώµατα (θύρες και παράθυρα) παρουσιάζουν φθορές λόγω καιρικών 

συνθηκών και βανδαλισµών. 
 Η στέγαση του κτιρίου (βυζαντινή επικεράµωση) παρουσιάζει ελάχιστα προβλήµατα 

χρήζοντα τοπικής συντήρησης και αποκατάστασης. ∆εν διακρίνονται βλάβες στον ξύλινο 
φέροντα οργανισµό των στεγών). 

 Ο εσωτερικός χώρος µε το ζωγραφικό έργο του Ν. Γύζη (τοιχογραφίες, οροφογραφία) 
παρουσιάζει έντονες διαβρώσεις από υγρασίες και χρήζει ειδικής συντήρησης και 
αποκατάστασης. Το έργο της αποκάλυψης και συντήρησης του ζωγραφικού διακόσµου, 

που πραγµατοποιήθηκε κατά την προηγούµενη ανακαίνιση του κτιρίου, έχει ήδη υποστεί 
µεγάλες φθορές. 

 Οι λοιποί εσωτερικοί χώροι παρουσιάζουν φθορές λόγω χρήσης και υγρασιών στα δάπεδα 
και τις τοιχοποιίες. 

 Οι οροφογραφίες των χώρων του διώροφου τµήµατος του κτιρίου βρίσκονται σε σχετικά 
καλή κατάσταση και χρειάζονται καθαρισµό και συντήρηση. 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο ισόγειος, σήµερα ενιαίος, χώρος 06 είχε στην αρχική του 
µορφή εσωτερική διαµερισµάτωση, η οποία εξηγεί και τις πολλαπλές αµφίπλευρες εξωτερικές 
θύρες. Ενώ ο χώρος 07, µε τις µεγάλες καρφωτές εξώθυρες, ήταν µάλλον χώρος φιλοξενίας 
ζώων και διέθετε ποτίστρες και ταΐστρες.  
 

 
3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Σχετικά µε το φέροντα οργανισµό του κτιρίου επισηµαίνονται τα εξής: 
 
 Με βάση τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέχρι το 

2006, αποκαταστάθηκε ο ξύλινος φέρων οργανισµός των στεγών, ενισχύθηκαν οι 
τοιχοποιίες και ανακατασκευάστηκαν τα ξύλινα πατώµατα. Το κτίριο (σύµφωνα µε την 
στατική µελέτη του 2002) υπολογίστηκε µε βάση: 

Σεισµική Ζώνη: ΙΙ 
Σπουδαιότητα: Σ3 
Κατηγορία Εδάφους: Β 
Συντελεστή Συµπεριφοράς: q=1,00 

 Κατασκευάστηκαν (σύµφωνα µε την στατική µελέτη του 2002) στις στέψεις των λιθοδοµών 

περιµετρικά σενάζ οπλισµένου σκυροδέµατος, µε στόχο την ενίσχυση και συνοχή των 



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ – ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                15 

λιθοδοµών στο άνω τµήµα τους, καθώς και την διαµόρφωση των σηµείων έδρασης της 
ξύλινης φέρουσας κατασκευής των στεγών (ζευκτά). Προβλέφθηκε κατασκευή µε 
σκυρόδεµα C16/20 και οπλισµούς S500. 

 Ανακατασκευάστηκε ο ξύλινος φέρων οργανισµός των στεγών (σύµφωνα µε την στατική 
µελέτη του 2002) µε νέα ζευκτά τριών τύπων, νέα τεγίδωση και νέο «πέτσωµα» το οποίο 
δέχθηκε την βυζαντινή επικεράµωση. Για τους υπολογισµούς των φερόντων στοιχείων των 
στεγών ελήφθησαν ως φορτία τα εξής: 
Επικάλυψη στέγης :  1,50 KN/m2 
Κινητό φορτίο στέγης / χιόνι :  2,00 KN/m2 

 Το πάτωµα του Α΄ορόφου ανακατασκευάστηκε (σύµφωνα µε την στατική µελέτη του 2002) 
µε νέες δοκούς-τεγίδες. Για τους υπολογισµούς των φερόντων στοιχείων των πατωµάτων 
ελήφθη ως Κινητό φορτίο δαπέδων: 5,00 KN/ m2 

 Όλες οι τοιχοποιίες του κτιρίου ενισχύθηκαν (σύµφωνα µε την στατική µελέτη του 2002) µε 
ενέµατα και αµφίπλευρο οπλισµένο επίχρισµα, εκτός από τις περιµετρικές τοιχοποιίες του 
ισόγειου χώρου 05 (Αίθουσα Ν. Γύζη), όπου οι ενισχύσεις έγιναν µονόπλευρά, δηλ. µόνον 

στην εξωτερική παρειά των τοιχοποιιών, λόγω της ύπαρξης των επιζωγραφίσεων. Το 
οπλισµένο επίχρισµα συνέχεται µε περιµετρική πλαγιοθεµελίωση όλων των τοιχοποιιών.  

 

 
3.3. ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ  

 
Το κτίριο Ν. Γύζη βρίσκεται εντός του πάρκου, στο οποίο δεσπόζει ο διατηρητέος πύργος 

«Παλατάκι». Το εν λόγω πάρκο βρίσκεται στον ∆ήµο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της λεωφόρου 
Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», στο οικοδοµικό τετράγωνο 95-96-97. 
 
Η βασική πρόσβαση του κτιρίου γίνεται από την νότια πλευρά του (θύρα εισόδου αίθουσας Ν. 
Γύζη και κεντρική θύρα διώροφου τµήµατος κτιρίου). ∆ευτερεύουσες είσοδοι υπάρχουν στο 

βόρειο ισόγειο τµήµα του κτιρίου, στην ανατολική και την δυτική όψη του. 
 
Πρόσβαση ΑΜΕΑ υπάρχει, µέσω διαµορφούµενης ράµπας, στην βορειοανατολική πλευρά του 
ισογείου (χώρος 07). 
 
 

3.4. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Η Αρχιτεκτονική µελέτη αφορά στο κτίριο Ν. Γύζη και έχει ως σκοπό την αποκατάσταση του και 

τον εκσυγχρονισµό του. 
 
 Η ισόγεια αίθουσα µε τον ζωγραφικό διάκοσµο του Ν. Γύζη (χώρος 05) θα λειτουργεί ως 

χώρος επίσκεψης του κοινού, µε αποκλειστικό αντικείµενο την προβολή και ανάδειξη του 
συγκεκριµένου ζωγραφικού έργου του καλλιτέχνη. 

 Οι ισόγειοι χώροι (χώροι 02, 03, 06) θα λειτουργούν ως εκθεσιακοί χώροι µε περιοδικές 

εκθέσεις, οι οποίες θα προσδιορίζονται από το πολιτιστικό πρόγραµµα του ∆ήµου 
Χαϊδαρίου. 

 Ο χώρος 04 θα αποδοθεί σε βοηθητική χρήση. 
 Στο βόρειο τµήµα του ισογείου (χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ) θα διαµορφωθούν χώροι 

υγιεινής σύγχρονων προδιαγραφών, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης και ΑΜΕΑ. Η δηµιουργία 
σύγχρονων χώρων υγιεινής και χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη, για την λειτουργία 

αυτού του κτιρίου, µε τις χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται. 
 Ο χώρος 07ε θα διατεθεί ως βοηθητικός – αποθηκευτικός. 
 Οι χώροι του Α’ ορόφου (χώροι 12, 13) θα λειτουργήσουν ως γραφειακοί χώροι των 

υπευθύνων του πολιτιστικού προγράµµατος του ∆ήµου Χαϊδαρίου. 
 Ο χώρος 14 θα λειτουργήσει ως βοηθητικός χώρος παρασκευαστηρίου (kitchenette). 
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3.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Οι βασικές παράµετροι και οι δεσµεύσεις σχεδιασµού είναι οι ακόλουθες: 
 Οι χώροι οµαδοποιούνται σε διακριτές κατηγορίες: 

Χώρος 05 (επίτοιχο ζωγραφικό έργο Ν. Γύζη) 
Χώροι 02, 03, 06 (εκθεσιακοί χώροι) 

Χώροι 04, 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ, 07ε, 14  (βοηθητικοί χώροι) 
Χώροι 12, 13 (γραφειακοί χώροι) 
Χώροι 01, 11 (κατακόρυφη κυκλοφορία) 

 Οι απαιτήσεις για τη σχέση των εσωτερικών χώρων µε τις περιοχές πρόσβασης. 
 Οι διεθνείς και εγχώριοι κανόνες συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και 

µνηµείων, καθώς και η κήρυξη του συγκεκριµένου κτιρίου ως διατηρητέου νεωτέρου 

µνηµείου.  
 Οι ισχύοντες Κανονισµοί (Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κανονισµός Παθητικής 

Πυροπροστασίας, Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Οδηγίες σχεδιασµού για άτοµα µειωµένης 
κινητικότητας). 

 Ο σχεδιασµός των κτισµάτων µε βάση αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού. 
 Η προδιαγραφή υλικών κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον, και όπου είναι εφικτό, 

ανακυκλώσιµων. 
 Τα άτοµα µε πρόβληµα κινητικότητας που χαρακτηρίζεται “κινητική δυσκολία” µέχρι και 

“κινητική αναπηρία” όχι σοβαρής µορφής, εξυπηρετούνται. Οι ειδικές εξυπηρετήσεις 
αφορούν: 
α) στην προσβασιµότητα των χώρων (διάδροµοι, ράµπες, κλπ). 
β) στην δυνατότητα  χρήσης των χώρων. 

γ) στην δυνατότητα  χρήσης των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής κλπ). 
 
Με την παρούσα µελέτη δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπέρβαση Συντελεστή ∆όµησης, Κάλυψης, 
Ύψους και Όγκου, πέραν των ήδη διαµορφωµένων και κηρυγµένων ως διατηρητέων. 
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4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται υλικά µε αντιολισθητικές ιδιότητες. Η 

επιφάνεια των δαπέδων είναι οµαλή και απαλλαγµένη από κάθε στοιχείο που µπορεί να είναι 
εµπόδιο στην κυκλοφορία και αιτία ατυχήµατος. 

 
 Η επιφάνεια των τοίχων και των άµεσα συνδεδεµένων στοιχείων τους κάτω από τα 2 µ. δεν 

είναι ανώµαλη και µε προεξοχές. Η τοιχοποιίες είναι λείες. Επιφάνειες µε επιχρίσµατα και 
πλαστικές βαφές δεν έχουν προεξοχές. 

 
 Οι επιφάνειες µε κεραµικά πλακίδια έχουν γεµάτους αρµούς µε λεία επιφάνεια. 
 
 Με την κατασκευή και σωστή λειτουργία των κουφωµάτων και την τοποθέτηση των 

στοιχείων τους (είδη κιγκαλερίας), διασφαλίζονται οι κίνδυνοι των ατυχηµάτων. Οι πόρτες 
δεν αλληλοσυγκρούονται κατά την χρήση τους. 

 
 Τα κουφώµατα φέρουν µηχανισµούς, που εξασφαλίζουν κατασκευαστικά και ποιοτικά την 

ασφαλή λειτουργία τους, λόγω αυξηµένης καταπόνησης που υφίστανται σε δηµόσιους 
χώρους. Οι µηχανισµοί λειτουργίας των θυρών τοποθετούνται σε ύψος από 80 έως 110 cm. 

 
 Η κάσσα και τα θυρόφυλλα, έχουν στρογγυλεµένες ακµές στην πλευρά της χειρολαβής. 

Στρογγυλεµένες ακµές έχουν και όλα τα στοιχεία των κουφωµάτων. Οι χειρολαβές των 
θυρών είναι σε αρκετή απόσταση από το άλλο θυρόφυλλο. 

 
 Οι µοχλοί για την λειτουργία φεγγιτών είναι τοποθετηµένοι σε κατάλληλη θέση και ύψος για 

να µην προξενούν κινδύνους στους διερχοµένους. 
 

 Τα υαλοστάσια φέρουν διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες µε διάκενο. 
 
 Οι ακµές των σταθερών ή κινητών εξοπλισµών (όπως έπιπλα, πίνακες, ιµατιοθήκες, 

θερµαντικά σώµατα, κλπ), είναι στρογγυλεµένες ή τουλάχιστον µε αποτετµηµένες γωνίες. Ο 
τρόπος στηρίξεως των εξοπλισµών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών παροχής 

διατάσσονται έτσι ώστε να µην είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

5.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 

 
 Αποµάκρυνση νεωτερικών στοιχείων όψεων και επιγραφών 

 Αποµάκρυνση νεωτερικών επίτοιχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
 Αποκατάσταση φθορών τραβηχτών επιχρισµάτων 
 Καθαρισµός µαρµάρινων επιφανειών µε υδροβολή υπό πίεση 
 Προστασία από υγρασία ευάλωτων εξωτερικών όψεων ισόγειας αίθουσας Ν. Γύζη 
 Συντήρηση και αποκατάσταση εξωφύλλων εξωτερικών κουφωµάτων 
 Συντήρηση και µετατροπή εξωτερικών υαλοστασίων 

 Συντήρηση και αποκατάσταση εξωτερικών θυρών 
 Κατασκευή ράµπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στον χώρο 07 
 Κατασκευή νέων εξωτερικών κουφωµάτων (θύρες, φεγγίτες) 
 Αποµάκρυνση υφισταµένων εξωτερικών µονάδων κλιµατισµού 
 Χρωµατισµός όψεων 
 

 
5.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 

 

 Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην βυζαντινή επικεράµωση 
 Αποκατάσταση καπνοδόχων (κτιστό και µεταλλικό τµήµα) 
 Αντιπαρασιτική αγωγή ξυλίνων φερόντων στοιχείων στεγών 
 
 
5.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 
 Καθαίρεση υφισταµένων ισογείων χώρων υγιεινής (χώρος 04) 

 Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής στο βόρειο τµήµα του κτιρίου (χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 
07δ) 

 Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρούµενων δαπέδων (χώροι 01, 02, 03, 05, 06) 
 Νέο δάπεδο κεραµικών πλακιδίων στον βοηθητικό χώρο ισογείου (χώρος 04) 
 Συντήρηση διατηρούµενων δαπέδων χώρων υγιεινής (χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ, 07ε) 
 Συντήρηση και αποκατάσταση ξυλίνου κλιµακοστασίου, αντιπαρασιτική αγωγή 

 Συντήρηση διατηρούµενου δαπέδου βοηθητικού χώρου 14 
 Συντήρηση και αποκατάσταση τοιχογραφιών και οροφογραφίας Ν. Γύζη (χώρος 05) 
 Αποκατάσταση περιµετρικών υγρασιών, σε συνδυασµό µε την στεγάνωση κουφωµάτων 
 Συντήρηση εσωτερικών κουφωµάτων 
 Αποξήλωση ανηρτηµένων φωτιστικών και αντικατάσταση τους µε σύγχρονα 
 Καθαρισµός και τοπική συντήρηση οροφογραφιών, όπου απαιτείται (χώροι 02, 03) 

 
 
5.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 

 
 Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρούµενων δαπέδων (χώροι 11, 12, 13, 14) 
 Συντήρηση και αποκατάσταση ξυλίνου κλιµακοστασίου και περιµετρικών τοιχογραφιών 
 Αποκατάσταση περιµετρικών υγρασιών, σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση κουφωµάτων 
 Συντήρηση εσωτερικών κουφωµάτων 
 Αποξήλωση ανηρτηµένων φωτιστικών και αντικατάσταση τους µε σύγχρονα 

 Καθαρισµός και τοπική συντήρηση οροφογραφιών, όπου απαιτείται (χώροι 11, 12, 13, 14) 
 Κατασκευή πάγκου και ερµαρίων κουζίνας (χώρος 14) 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο τµήµα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναλύονται οι εργασίες, που προβλέπεται να 

εκτελεσθούν στο έργο, σε συσχετισµό µε τα σχέδια της µελέτης και τους όρους των λοιπών 
συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας, για την πλήρη συντήρηση, αποκατάσταση και 
εκσυγχρονισµό του κτιρίου Ν. Γύζη. 
 
Εργασίες επί των φερουσών κατασκευών του έργου, πλήν αντιπαρασιτικής αγωγής των 
φερόντων ξυλίνων στοιχείων δεν προβλέπονται. 

 
Εργασίες που σχετίζονται µε τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου δεν 
περιλαµβάνονται και δεν περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Για τα ανωτέρω µη 
αρχιτεκτονικά αντικείµενα βλ. τις εν λόγω σχετικές µελέτες. 
 
Στην περιγραφή των οικοδοµικών εργασιών, όπου αναφέρονται συγκεκριµένοι οίκοι 

παραγωγής ή προµήθειας υλικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων, νοούνται αυτοί ή άλλοι 
ισοδύναµοι, των οποίων τα προϊόντα, οι προδιαγραφές και οι εργασίες είναι των ιδίων 
τουλάχιστον, ή εφάµιλλων, ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών µε αυτά των 
αναγραφοµένων - προδιαγραφοµένων. Όλα τα υλικά τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της κατασκευάστριας, ή προµηθεύτριας εταιρείας και εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε 
βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα, επίσης προτεινόµενα από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 
Η Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρµογής 
συµπληρώνεται από τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος όλων των 
λοιπών τευχών και σχεδίων της µελέτης του έργου. 
 

 
6.2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση από την Υπηρεσία τις φάσεις κατασκευής του έργου 
και τη µεθοδολογία κατασκευών σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες στη περιοχή του 
έργου κατά τη περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας. 
 
 
6.3. ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί όλα τα υλικά, για τα οποία προβλέπεται η προµήθειά τους στο 
Τιµολόγιο Μελέτης του Έργου και αυτά θα προσκοµιστούν επιτόπου, θα είναι σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και θα τυγχάνουν της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
6.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Πέραν των µελετών, που σύµφωνα µε τη κείµενη Νοµοθεσία είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος 
να εκπονήσει στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας, ο Ανάδοχος της παρούσης θα προβεί 
στην εκπόνηση των ακολούθως αναφερόµενων µελετών, η δαπάνη των οποίων θεωρείται 

ανοιγµένη στην προσφορά του: 
1) Εκπόνηση µελέτης προστατευτικών έργων για τη προστασία του προσωπικού, που κατά τη 

κρίση του Αναδόχου επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη 
εκπόνησης της µελέτης θεωρείται ανοιγµένη στη προσφορά του Αναδόχου. 
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2) Εκπόνηση µελετών, που θα απαιτηθούν για τη µετατόπιση ή/και προστασία δικτύων ΟΚΩ. 
3) Η εκπόνηση µελετών σήµανσης – ασφάλισης. 
 

 
6.5. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Οι προεργασίες, κυρίως καθαιρέσεις τοιχοποιιών, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και 
λοιπά στοιχεία της µελέτης και τους ακόλουθους γενικούς όρους της περιγραφής: 
 Οι διαστάσεις και οι στάθµες που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης θα επαληθευτούν και 

θα τηρηθούν µε ακρίβεια. 
 Θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων, 

την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων στο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και σε 

τρίτους και εν γένει ζηµιών οποιασδήποτε φύσης. 
 Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία όργανα, τα οποία θα είναι και σε πρώτη 

ζήτηση από τον επιβλέποντα µηχανικό για τους ελέγχους. 
 
Στις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
των προϊόντων καθαιρέσεων. Οι µεταφορές των προϊόντων αυτών και οι σχετικές 

φορτοεκφορτώσεις εκτελούνται µε οποιαδήποτε µέσα και µεθόδους, που θα εξασφαλίζουν την 
οµαλή κυκλοφορία µέσα στο Εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών. 
 
 
6.6. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ  

 
Ικριώµατα θα κατασκευασθούν σε όλες τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου και όπου αλλού είναι 
απαραίτητο (πχ για την αποκατάσταση οροφών), για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και θα περιλαµβάνουν σκάφες προστασίας. 

 
 

6.7. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 
Τσιµεντοκονίαµα των 450 χλγ./m3 τσιµέντου χρησιµοποιείται για εξοµαλυντική στρώση σε 
δάπεδα, που θα διαστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, µετά την αποξήλωση των υφισταµένων 
δαπέδων (χώρος 04). 
 

 
6.8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

6.8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Όλα τα προδιαγραφόµενα υλικά και οι εργασίες µονώσεων, στεγανώσεων και επικαλύψεων 
θα γίνονται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς και τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστικών οίκων των υλικών και τα σχέδια της µελέτης. Πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας µόνωσης θα προηγηθεί καλός καθαρισµός των επιφανειών µε 

συρµατόβουρτσα, σφράγιση µε κατάλληλο επισκευαστικό κονίαµα, αποµάκρυνση των 
σαθρών τµηµάτων και καλό πλύσιµο των επιφανειών µε άφθονο νερό. 
 
6.8.2. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 

 
Η στεγάνωση γίνεται στην εξωτερική πλευρά των τοιχοποιιών, στο σύνολο της επιφάνειας που 

παρουσιάζει πρόβληµα, µε τις ακόλουθες εργασίες: 
- Αποξήλωση µαρµαροκονιάµατος επιχρίσµατος 
- Εξοµάλυνση επιφάνειας τοιχώµατος και στοκάρισµα οπών µε τσιµεντοκονίαµα (τσιµέντο/ 

άµµος 3:1) 



 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν. ΓΥΖΗ – ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                21 

- Επάλειψη σε δύο στρώσεις, 2-3 kg/m2 η κάθε µία, µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό µίγµα 
ενδεικτικού τύπου VANDEX BB75-ESHA. 

- Κατασκευή νέου µαρµαροκονιάµατος επιχρίσµατος. 

 
Οι εξωτερικές επιφάνειες τοίχων που χρειάζονται την ανωτέρω εξυγίανση είναι κατ’ελάχιστον οι 
εξής: 
- Εξωτερικές επιφάνειες τοίχων αίθουσας Ν. Γύζη (χώρος 05), µέχρι βάθους θεµελίωσης 
- Ποδιές παραθύρων χώρων 02, 03, 06, 11, 12, 13, 14 
 

 
6.9. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 

 

6.9.1. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 
Τοιχοποιία ενδεικτικού τύπου Knauf W111. Πάχος τοιχοποιίας: 75 χιλ. Σκελετός Μονός 
µεταλλικός σκελετός. ∆ιατοµές πάχους 0,6 χιλ. Oρθοστάτες ενδεικτικού τύπου Knauf CW 50 σε 
µέγιστες αξονικές αποστάσεις 60 εκ. Περιµετρικές συνδέσεις σταθερές. Μόνωση 
Ορυκτοβάµβακας πάχους 40 χιλ. Υλικό επίστρωσης: Μονή επίστρωση ανθυγρών 

γυψοσανίδων πάχους 12,5 χιλ. Αρµολόγηση και φινίρισµα γυψοσανίδων και σπατουλάρισµα 
όλης της επιφάνειας. Χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ. 07ε . Η στερέωση του µεταλλικού σκελετού 
στο δάπεδο θα γίνει µε τις ελάχιστες δυνατές κοχλιώσεις. 
 
6.9.2. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ 

 

Οι νέες οπτοπλινθοδοµές αποτελούνται από «τουβλίνες» (Υ:15, Π:18, Μ:33) και εσωτερική 
θερµοµόνωση ορυκτοβάµβακα πάχους 50 χιλ. 
 
Κατασκευάζονται σενάζ οπλ. σκυροδέµατος στο µέσον του ύψους των τοίχων. Οι διπλές 
οπτοπλινθοδοµές που φέρουν ενδιάµεση µόνωση συνδέονται µεταξύ τους µε ενιαίο σενάζ στις 

θέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα σενάζ ύψους 15 εκ., πλάτους ανάλογα µε το πλάτος 
του τοίχου και µήκους όσο το µήκος του τοίχου, θα είναι από σκυρόδεµα C16/20 και θα 
φέρουν ελάχιστο οπλισµό 8Φ10 και συνδετήρες Φ8/20. Πριν την εφαρµογή του επιχρίσµατος 
θα τοποθετείται οπλισµός πλέγµατος πολυπροπυλενίου στις συναρµογές παλαιού και νέου 
τοίχου, τουλάχιστον 10 εκ. εκατέρωθεν της ένωσης των δύο τοίχων, για την αποφυγή 
µελλοντικών ρηγµατώσεων του επιχρίσµατος. 
 
 
6.10. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
6.10.1. ΑΠΛΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Πριν την εφαρµογή των διαφόρων επιχρισµάτων θα προηγηθούν οι κάθε είδους προεργασίες 
στεγάνωσης, Η/Μ εγκαταστάσεων και οι κάθε είδους τοποθετήσεις ψευτοκασών, κρυφών 
στηρίξεων κ.λ.π. κατασκευών. Για τα επιχρίσµατα θα χρησιµοποιηθούν είτε εργοταξιακά 

παρασκευαζόµενα κονιάµατα, είτε έτοιµα κονιάµατα, χωρίς ασβέστη, που θα προέρχονται από 
αναγνωρισµένο προµηθευτή, ο οποίος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη µε ειδικευµένους τεχνίτες 
επί τόπου του έργου. Θα επιχρισθούν όλες οι επιφάνειες νέων δοµικών στοιχείων, όπως και οι 
επιφάνειες υφισταµένων δοµικών στοιχείων, στις οποίες είτε για λόγους εξυγίανσης 
αποξηλώθηκε το υφιστάµενο επίχρισµα, είτε υπάρχουν φθορές. 
 

6.10.2. ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Σε σηµεία, όπου τα µορφολογικά στοιχεία των όψεων έχουν υποστεί φθορές, θα γίνει επισκευή 
µε τραβηχτό επίχρισµα, κατά το πρότυπο του υφισταµένου στοιχείου. Η κατασκευή του 
τραβηχτού θα γίνεται σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από τσιµεντοκονίαµα 
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των 600 kg τσιµέντου µε ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό µάζας, η δε τρίτη 
επιφανειακή από ασβεστο-τσιµεντο-µαρµαροκονίαµα. Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα 
εφαρµόζεται ενισχυτικό πρόσφυσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. ∆ιακοπή της 

συνέχειας (αρµοί) των τραβηχτών επιχρισµάτων δεν επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται η πρόσθετη 
µόρφωση ακµών, γωνιών, σηµείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών επιχρισµάτων, καθώς και 
τα µερεµετίσµατα, τα οποία πιθανόν να απαιτηθούν. 
 
 
6.11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

 
Κεραµικά πλακίδια µέχρι ύψος ψευδοροφής. Τα κεραµικά πλακίδια που θα χρησιµοποιηθούν 
θα είναι άριστης ποιότητας, µονόχρωµα µονόπυρα, µατ, διαστάσεων 20Χ20εκ. Τα πλακίδια 

τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες των τοίχων µε ακρυλική τσιµεντοειδή λευκή κόλλα 
πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIX SUPER ACRYLIC της EVOCHEM. Μετά 
την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή αρµόστοκο 
πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUT της EVOCHEM και 
καθάρισµα της επένδυσης. Χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ. 
 

 
6.12. ∆ΑΠΕ∆Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

6.12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι εργασίες που αναφέρονται στις καλύψεις- επιστρώσεις 
δαπέδων και αφορούν επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια, συντήρηση και αποκατάσταση 
υφισταµένων δαπέδων µε πλακίδια, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταµένων ξύλινων 
δαπέδων και ανακατασκευή των δαπέδων του εξωτερικού χώρου στην περιοχή επιρροής του 

κτιρίου. 
 
6.12.2. ΝΕΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

 
Χρησιµοποιούνται αντιολισθητικά, ανυάλωτα, υψηλής αντοχής πλακίδια Α’ διαλογής, 20Χ20 

εκ., GROUP ΒΙα, ανοικτής γκρι απόχρωσης και επιστρώνονται στα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
και του βοηθητικού χώρου. Τα πλακίδια τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες της υποδοµής 
των δαπέδων (µετά την αποξήλωση του υφισταµένου δαπέδου και την διάστρωση 
τσιµεντοκονίας) µε ακρυλική τσιµεντοειδή λευκή κόλλα πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, 
ενδεικτικού τύπου ISOMIX SUPER ACRYLIC της EVOCHEM. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων 
γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή αρµόστοκο πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, 

ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUT της EVOCHEM και καθάρισµα της επένδυσης. Χώρος 04. 
 
6.12.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

 
Θα γίνει επιµελής καθαρισµός των υφισταµένων δαπέδων πλακιδίων, τα οποία διατηρούνται 
(χώροι 01, 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ, 07ε, 14). 

 
6.12.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

 
Θα γίνει επιµελές τρίψιµο, στοκάρισµα και βερνίκωµα των υφισταµένων ξυλίνων δαπέδων και 
των περιζωµάτων τους (σοβατεπιά). Χώροι 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13. 
 

6.12.5. ∆ΑΠΕ∆Ο ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ 

 
Το δάπεδο της ράµπας κατασκευάζεται ως εξής: 
Επί της κεκλιµένης φέρουσας πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος διαστρώνεται 
τσιµεντοκονίαµα των 450 kgr τσιµέντου, πάχους 2,5 εκ. σε δύο στρώσεις. Επί της τελικής 
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επιφανείας του τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται τσιµεντοειδές αντιολισθητικό κονίαµα ενδ, 
τύπου  ANTISLIP DUROSTICK, το οποίο επαλείφεται στην άνω επιφάνεια του µε ακρυλικό βερνίκι 
ενδεικτικού τύπου VISTA DUROSTICK. 

 
 
6.13. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

 
6.13.1. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Θα γίνει επιµελής καθαρισµός µε υδροβολή υπό πίεση σε όλα τα µαρµάρινα οικοδοµικά 
στοιχεία (βαθµίδες, περιζώµατα, κατώφλια, κλπ). 
 

6.13.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

 
Αποξηλώνονται τα εξωτερικά δάπεδα µαρµάρου, που έχουν παρουσιάσει εκτεταµένες φθορές, 
κακοτεχνίες και καθιζήσεις. Κατασκευάζεται υποδοµή µε θραυστό υλικό, πλάκα ελαφρά 
οπλισµένου σκυροδέµατος και επί αυτής διαστρώνονται µε τσιµεντοκονίαµα ορθογωνικές 
πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α’ ποιότητος. 

 
6.14. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ 

 

Γαλβανισµένο χαλύβδινο κιγκλίδωµα ασφαλείας µε οριζόντιες και κατακόρυφες κιγκλίδες Φ20, 
πακτωµένο στην περιµετρική τοιχοποιία κατασκευάζεται στον νέο φεγγίτη των χώρων υγιεινής 
του ισογείου, στην βόρεια όψη του κτιρίου. 
 
 
6.15. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 
6.15.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η κατασκευή τους θα είναι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήµατα (χειρολαβές, µηχανισµούς, µεντεσέδες, κλειδαριές), µικροϋλικά και λοιπό εξοπλισµό 
για την σωστή στήριξη, λειτουργία και ενσωµάτωση τους στο έργο. 
 
6.15.2. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 

 
Τοποθετούνται σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής (χώροι 07α, 07β, 07γ). Τα πρεσαριστά 
θυρόφυλλα είναι µε επένδυση Formica, συνολικού πάχους 44mm και κατασκευάζονται µε 
πλαίσιο από λευκή ξυλεία Σουηδική για τους ορθοστάτες και τις οριζόντιες τραβέρσες. Η 
πλήρωση του σκελετού γίνεται µε διάτρητη µοριοσανίδα ειδικής πυκνότητας πάχους 32mm. 
Αµφίπλευρα του θυροφύλλου τοποθετείται κοντραπλακέ οκουµέ πάχους 5mm το οποίο 

επενδύεται µε φαινοπλαστικό φύλλο πάχους 0,8 έως 1mm τύπου FORMICA. Στις τρεις πλευρές 
του θυροφύλλου τοποθετείται πηχάκι οξιάς πάχους 8mm. Αµφίπλευρα, το θυρόφυλλο στο 
κάτω µέρος φέρει ανοξείδωτη φάσα προστασίας 200Χ2 χιλ. Οι κάσες που χρησιµοποιούνται 
στις εσωτερικές ξύλινες θύρες, είναι µεταλλικές βιοµηχανοποιηµένες από στραντζαριστή 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 χιλ., χωρίς σκοτία, µε αντισκωριακή προστασία των 
επιφανειών µε primer, έχουν πλάτος ανάλογο µε το πάχος του τοίχου. Οι κάσες έχουν πατούρα 

κατάλληλου πάχους για να δεχθούν το κούφωµα, φέρουν τζινέτια για τον εντοιχισµό τους και 
το κενό τους γεµίζει µε αριάνι. 
 
6.15.3. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ 

 
Νέες εξωτερικές ταµπλαδωτές ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή δίφυλλες, µε ή χωρίς φεγγίτη, από 
ξυλεία Όρεγκον πάϊν, σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη, πού περιλαµβάνουν: 
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α) Την κατασκευή κατάλληλης κάσσας ελάχιστης διατοµής 150 µµ, από την ίδια ποιότητα 
ξυλείας και των ιδίων διατοµών µε τις όµοιες υπάρχουσες θύρες, πού στερεώνεται µε 
µεταλλικούς συνδέσµους (τζινέτια) σε όλο το ύψος τού κουφώµατος. Τα σόκορα των κασσών 

πού εφάπτονται µε την τοιχοποιία, βάφονται µε µίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. 
Τα κενά µεταξύ τετραξύλου και τοιχοποιίας θα πληρωθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία των 450 κιλ 
λευκού τσιµέντου, και εξωτερικά µε µαστίχα σιλικόνης. 
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατοµής και πάχους 45 χιλ 
έως 50 χιλ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαστάσεις των υπαρχουσών θυρών, από την ίδια 
ποιότητα ξυλείας, ως ανωτέρω. 

γ) Την κατασκευή κατάλληλων ταµπλάδων, από την ίδια ποιότητα ξυλείας, καθώς και των 
απαιτουµένων εργαλείων, συνθέτου σχεδίου. 
δ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρµοκαλύπτρων, νεροχύτη, κλπ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
διαστάσεις και το σχέδιο των υπαρχουσών θυρών. 
ε) Την κατασκευή και τοποθέτηση περιµετρικά τού κουφώµατος ειδικού λάστιχου, για την 
ανεµοστεγανότητα αυτού. 

ζ) Την αγορά και τοποθέτηση µεντεσέδων, κλείθρων, γρυλόχερων και λοιπών εξαρτηµάτων 
λειτουργίας, αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου. 
 
Οι υπάρχουσες εσωτερικές και εξωτερικές ταµπλαδωτές θύρες θα συντηρηθούν (επιµελές 
τρίψιµο, στοκάρισµα, κόλληµα και χρωµατισµός). 
 

6.15.4. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΩΦΥΛΛΑ 

 
Τα υφιστάµενα παράθυρα (κάσες, υαλοστάσια και γαλλικά εξώφυλλα) θα συντηρηθούν 
(επιµελές τρίψιµο, στοκάρισµα, κόλληµα και χρωµατισµός) και θα γίνει προσεκτική στεγάνωση 
της συναρµογής των κασών µε τις περιµετρικές τοιχοποιίες (µε υγρή, λευκή, βαφόµενη 
αντιµυκητιακή σιλικόνη), για την αποφυγή εισροής υγρασιών. 

 
6.15.5. ΞΥΛΙΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 

 
Το υφιστάµενο ξύλινο κλιµακοστάσιο θα συντηρηθεί (επιµελές τρίψιµο, στοκάρισµα, κόλληµα 
και χρωµατισµός) και όπου παρατηρηθεί προσβολή από «σαράκι» θα γίνει ειδική 

αντιπαρασιτική αγωγή. Εάν διαπιστωθεί τοπική αστοχία κάποιου φέροντος ξύλινου στοιχείου, 
θα γίνει προσεκτική αφαίρεση και αντικατάσταση του, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνει 
«διακριτική» ενίσχυση του, µε την µικρότερη δυνατή οπτική επιβάρυνση, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 
 
6.15.6. ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

 
Οι υφιστάµενες ξύλινες στέγες όλων των ορόφων θα συντηρηθούν, όπου αυτό απαιτείται, και 
εάν παρατηρηθεί προσβολή από «σαράκι» θα γίνει ειδική αντιπαρασιτική αγωγή του ξύλου. 
Εάν διαπιστωθεί αστοχία κάποιου φέροντος ξύλινου στοιχείου, θα γίνει ενίσχυση του, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
6.16. ΟΡΟΦΕΣ 

 
6.16.1. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 

Στους χώρους υγιεινής (χώροι 07, 07α, 07β, 07γ, 07δ) κατασκευάζεται ψευδοροφή 
γυψοσανίδας ανθυγρής, ενδεικτικού τύπου KNAUF D116. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται σε 
µεταλλικό σκελετό στήριξης, που αποτελείται από κύριους οδηγούς UA 50 και δευτερεύοντες 
οδηγούς από µεταλλικά προφίλ CD 60/27. Με αυτό το σύστηµα µπορεί να κατασκευαστεί 
οροφή µε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των στηρίξεων, ώστε να µην επιβαρυνθεί η φέρουσα 
κατασκευή της ξύλινης στέγης. Η στήριξη των φερόντων στοιχείων της ψευδοροφής θα γίνει 
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στους περιµετρικούς τοίχους των χώρων. 
 
6.16.2. ΕΠΙΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ (ΜΠΑΓ∆ΑΤΙ) 

 
Οι επιζωγραφισµένες οροφές µε οροφογραφίες θα καθαρισθούν και θα συντηρηθούν από 
εξειδικευµένο συνεργείο και θα αφαιρεθούν τα ανηρτηµένα υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα. 
Στην θέση των σηµερινών στηρίξεων των ράβδων φωτισµού, θα αναρτηθούν σύγχρονες 
ράβδοι φωτισµού, µικρού βάρους και µικρού µεγέθους φωτιστικών σωµάτων (spot). 
 

 
6.17. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

6.17.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι υαλοπίνακες θα είναι Α διαλογής, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Προβλέπονται οι ακόλουθοι 
τύποι: 
 ∆ιπλοί υαλοπίνακες 
 Καθρέπτες 

Οι διπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η 
δηµιουργία υδρατµών, συµπυκνωµάτων ή άλλων ενοχλητικών φαινοµένων στο µεταξύ των 
υαλοπινάκων κενό, που θα παραµένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. 
 
6.17.2. ∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί Clear, πάχους 4 χιλ. ο καθένας, σφραγισµένοι µε διάκενο 
6 χιλ. µεταξύ τους. Τοποθετούνται στα νέα εξωτερικά υαλοστάσια. 
 
6.17.3. ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 

 

Καθρέπτες πάχους 5χιλ., τοποθετούνται πάνω από τους νιπτήρες των χώρων υγιεινής και θα 
προστατεύονται έναντι διυγράνσεων µε σφραγιστικά υλικά. Οι καθρέπτες φέρουν 
αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης και στερεώνονται επάνω σε πινακίδα από MDF πάχους 16 
χιλ. που βιδώνεται επάνω στον τοίχο. Η πινακίδα περιµετρικά φέρει γωνία αλουµινίου 20x20 χιλ. 
που κολλάται µε σιλικόνη. 
 

Ο καθρέπτης στον χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ είναι ειδικός ανακλινόµενος, διαστάσεων 58x44 εκ. 
τοποθετούµενος επάνω από τον εργονοµικό νιπτήρα του χώρου. 
 

 
6.18. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ - ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ 

 
Θα πραγµατοποιηθεί επιµεληµένος έλεγχος της βυζαντινής κεραµοσκεπής όλων των ορόφων 
και θα αντικατασταθούν φθαρµένα κεραµίδια. Θα γίνει επιµελής αποκατάσταση των 
καπνοδόχων και έλεγχος της στεγάνωσης στα σηµεία επαφής τους µε την κεραµοσκεπή. 
Όπου απαιτείται θα επισκευασθεί η ανωτέρω στεγάνωση. 
 

 
6.19. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
6.19.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για την προετοιµασία, τα υποστρώµατα των χρωµάτων κλπ, θα ακολουθηθούν τα όσα 
αναφέρονται στις προδιαγραφές και οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Όλα τα υλικά που 
προδιαγράφονται είναι ενδεικτικού τύπου της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Προ οποιασδήποτε 
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εργασίας θα προηγηθεί επιµεληµένος καθαρισµός και τρίψιµο των επιφανειών, ώστε να 
αποµακρυνθούν οποιαδήποτε σαθρά υλικά. 
 

6.19.2. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Τα ξύλινα στοιχεία δέχονται συντηρητικό και προστατευτικό ξύλου βάσεως νερού τύπου 
AQUAXYL PLUS και βερνίκι βάσεως νερού τύπου AQUAXYL VARNISH σατινέ. 

 
6.19.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

 
 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ 

 
Οι εσωτερικοί επιχρισµένοι τοίχοι σπατουλάρονται µε χρώµα ενδεικτικού τύπου NEOPAL 

STUCCO, σε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους, ασταρώνονται µε αστάρι ενδεικτικού τύπου 
NEOPAL PRIMER και δέχονται τελική επίστρωση µε SUPER NEOPAL. 
 
 ΑΚΡΥΛΙΚΑ 

 
Χρωµατισµοί µε αδιάβροχα ακρυλικά χρώµατα ενδεικτικού τύπου VIVECRYL αφού προηγηθεί 

σχολαστικός καθαρισµός και αστάρι ενδεικτικού τύπου VIVEDUR εφαρµόζονται σε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες επιχρισµάτων του κτιρίου. Μετά το χρωµατισµό εφαρµόζεται ειδική 
αντιγραφιστική επεξεργασία. 
 
6.19.4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Οι χρωµατισµοί των επιφανειών και στοιχείων από γαλβανισµένο µέταλλο θα περιλαµβάνουν: 
- Προετοιµασία των επιφανειών όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο πάνω. 
- Εφαρµογή ειδικού µη τοξικού ασταριού ενός συστατικού ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ σε δύο στρώσεις, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. 
- Εφαρµογή δύο στρώσεων αλκυδικού βερνικοχρώµατος ενδεικτικού τύπου VIVEMETAL µε 

πρόσµειξη σκληρυντή ενδεικτικού τύπου VIVEHARD. 
 
 
6.20. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 
6.20.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
Ο εξοπλισµός των χώρων υγιεινής, είδος υγιεινής, µπαταρίες κ.λ.π. εξαρτήµατα περιγράφεται 
και περιλαµβάνονται στην Η/Μ µελέτη. 

Στο χώρο υγιεινής που χρησιµοποιείται από ΑΜΕΑ πλην του βασικού εξοπλισµού που 
αναφέρεται στην Η/Μ µελέτη περιλαµβάνεται και ο πιο κάτω ειδικός εξοπλισµός: 
- Καθρέπτης ανακλινόµενος 58x44εκ. τοποθετούµενος πάνω από τον νιπτήρα, µε την κάτω 

πλευρά σε απόσταση 80-85εκ. από το δάπεδο. 
- Χειρολαβές (σταθερή και ανακλινόµενη) µήκους 65 και 83εκ, από σωλήνα υπενδεδυµένο µε 

NYLON, τοποθετούµενες σε ύψος 80εκ. από το δάπεδο. 

 
 
6.21. ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ 

 
Ο Νικόλαος Γύζης είναι από τους πιο σηµαντικούς Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα της 
«Σχολής του Μονάχου». Κατά το 1864, δηλαδή ένα έτος πριν ο Γύζης αναχωρήσει για το 
εξωτερικό, ο Νικόλαος Νάζος τού ανέθεσε να διακοσµήσει την τραπεζαρία του ξενώνα της 
έπαυλης Παλατάκι στο Χαϊδάρι. Ο είκοσι δύο ετών τότε ζωγράφος κάλυψε τους τοίχους και την 
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οροφή της αίθουσας µε την παράσταση των Τεσσάρων Εποχών. Η τοιχογραφία µέσω 
οφθαλµαπάτης δηµιουργεί την αίσθηση στους επισκέπτες ότι βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο και 
περιβάλλονται από σιδερένια «σκιάδα» στεγασµένη µε γυαλί. Στην οροφή και τους τοίχους 

έχουν απεικονιστεί περίτεχνα κιγκλιδώµατα πλαισιωµένα από αναρριχώµενα φυτά, άνθη και 
πουλιά που κελαηδούν. Στο κέντρο κάθε τοίχου ο Γύζης φιλοτέχνησε από µία µορφή νεαρής 
γυναίκας. Αυτές οι τέσσερις κοπέλες συµβολίζουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου. 
 
Οι εργασίες αποκατάστασης του έργου του Ν. Γύζη, που πραγµατοποιήθηκαν το 2006 στο 
κτίριο, έχουν ήδη παρουσιάσει σηµαντικότατες φθορές, λόγω υγρασιών και άλλων δυσµενών 

παραγόντων (πχ αστοχία οροφής). 
 
Αφού γίνουν όλες οι εργασίες προστασίας των τοίχων από εξωτερικές υγρασίες, όπως έχει 
αναφερθεί ανωτέρω, και αφού αποκατασταθεί, εντός της στέγης, η ασφαλής ανάρτηση του 
επιχρίσµατος της οροφογραφίας (στην νοτιοδυτική γωνία της οροφής του χώρου 
παρουσιάζει εντονότατη καµπύλωση / αποκόλληση), πρέπει να γίνει νέα µελέτη συντήρησης 

και αποκατάστασης του ζωγραφικού έργου του Νικολάου Γύζη, βάσει της οποίας θα 
πραγµατοποιηθούν οι εργασίες, οι οποίες θα επαναφέρουν τις επιζωγραφίσεις στο επιθυµητό 
επίπεδο παρουσίασης και έκθεσης. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει «έκθεση του εαυτού του», 
καθ’όσον αποτελεί µοναδικό και ιδιαίτερο παράδειγµα ζωγραφικής έκφρασης του καλλιτέχνη. 
 
Η µελέτη αυτή και οι εργασίες αποκατάστασης αποτελούν σηµαντικό τµήµα των εργασιών 

αποκατάστασης του κτιρίου και αποτελούν αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης και 
εξειδικευµένης εργασίας συντήρησης και αποκατάστασης. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει η 
εξειδικευµένη µελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του εν λόγω ζωγραφικού διακόσµου, 
προβλέπεται όµως η δαπάνη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 

 

 
ΕΡΓΟ : 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

ΠΑΛΑΤΑΚΙ – ΠΥΡΓΟΣ «ΘΩΝ»      ΑΡ. ΜΕΛ. : 11/2019  
                                 CPV: 45453000-7  45351000-2  45310000-3 
 

ΘΕΣΗ : 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, "ΠΑΛΑΤΑΚΙ", Ο.Τ. 95-96-97, ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ :                                          ΕΛΕΓΧΟΣ : 
 
ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ: 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             

 

 



 

 



 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ – “ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ” 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΓΕΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΙΣΙΟΚΑΙΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ¨ΠΥΡΓΟΥ ΘΩΝ¨ 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 
Α! ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΟΒΟΛΗ 
EΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ (DRAINAGE), 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ -ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΩΜΑΤΩΝ: 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ & ΛΙΘΙΝΗ ΣΤΕΨΗ): 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΠΛΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
∆ΑΠΕ∆Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΝΕΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΩΦΥΛΛΑ 
ΞΥΛΙΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 
ΟΡΟΦΕΣ 
ΕΠΙΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ (ΜΠΑΓ∆ΑΤΙ) 
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΓΕΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΙΣΙΟΚΑΙΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
Έργο / Μελέτη: 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ–“ΠΥΡΓΟΥ ΘΩΝ” 
 
Ηπαρούσα µελέτη αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου, 
επωνοµαζόµενου¨ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ¨, το οποίο βρίσκεται στον ∆ήµο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της 
λεωφόρου Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», στο οικοδοµικό τετράγωνο 95-96-97. 
 
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των τριών διατηρητέων 
κτιρίων του εν λόγω οικοδοµικού τετραγώνου (Πύργος «Παλατάκι», Κτίριο Ν. Γύζη, Στάβλοι), 
προκειµένου να αποτελέσουν πόλο πολιτιστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας του ∆ήµου, 
στην ιστορική αυτή θέση. 
 
Στόχος της µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου (οικοδοµική, µορφολογική, λειτουργική) 
και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου 
να δεχθεί συγκεκριµένες πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου.  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο πύργος«Παλατάκι – Πύργος Θών» είναι το κεντρικό κτίριο του συγκροτήµατος, το οποίο 
διαθέτει περιβάλλοντα χώρο 8,5 στρεµµάτων. 
 
Με τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού υπ’αριθµ. 58603/6642/2-11-76 – ΦΕΚ 1364Β/8-11-
1976 και ΥΠΠΕ/Γ∆ΠΑ/ΥΑΠΑ/∆ΙΛΑΠ/Γ761/40373 – ΦΕΚ 832Β/20-9-1979 έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα ο Πύργος «Παλατάκι» και ο περιβάλλων χώρος του. 
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Νότια όψη 

 
 
 

∆υτική όψη 
 
 
 

 
 

Ανατολική όψη 

 
 

Βόρεια όψη 
 

 
 
 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3 

Ο πύργος «Παλατάκι» βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα, στην περιοχή όπου έγιναν οι µάχες 
του Αγώνα του 1821. Εκεί υπήρχε µεγάλο περιφραγµένο αγρόκτηµα, γνωστό ως Αχερδάρι 
(Χαίδάρι). Σύµφωνα µε την παράδοση, το κτήµα αυτό πήρε το όνοµά του από τον επί 
Τουρκοκρατίας ιδιοκτήτη του, Χαϊδάρ πασά. Σήµερα, µια µαρµάρινη τιµητική στήληκαθώς και 
µια προτοµή του Καραϊσκάκη, τοποθετηµένες στην πλατεία γύρω από το Παλατάκι, θυµίζουν 
τα γεγονότα του 1821. Σήµερα, στον χώρο της µεγάλης µάχης του Χαϊδαρίου βρίσκεται 
πυργοειδές κτίσµα, γνωστό στο ευρύ κοινό ως Παλατάκι. Τόσο το κτήριο, όσο και η γύρω 
περιοχή έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέος ιστορικός τόπος από το Υπουργείο Πολιτισµού από το 
1979. 
 
Το Παλατάκι αποτελεί τυπικό δείγµα αρχιτεκτονικής ροµαντικού ιστορικισµού µε νεογοτθικά 
στοιχεία. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι ο φρουριακός χαρακτήρας (επάλξεις, γωνιακοί 
πύργοι, στενά παράθυρα), οι ραδινές αναλογίες και τα γοτθικίζοντα διακοσµητικά στοιχεία 
(παράθυρα επιστεφόµενα από οξυκόρυφα τόξα, εξωτερικός κεραµοπλαστικός διάκοσµος, 
διαµόρφωση επάλξεων και γωνιακών πυργίσκων). Ο πύργος διαθέτει δύο ορόφους, δώµα και 
ηµιυπόγειο, όπου βρίσκονταν τα µαγειρεία και οι βοηθητικοί χώροι. Οι όροφοι αποτελούνται 
από µικρό αριθµό ψηλοτάβανων αιθουσών, οι µεγαλύτερες από τις οποίες χρησιµοποιούνταν 
ως τραπεζαρίες και χώροι υποδοχής. Τα ταβάνια είναι κοσµηµένα µε οροφογραφίες 
εξαιρετικής ποιότητας. 
 
Το κυρίως κτήριο πλαισιωνόταν από βοηθητικά κτίσµατα, που περιλάµβαναν ξενώνα, 
στάβλους (αναψυκτήριο «Το Ιστορικό») και ελαιοτριβείο. Τόσο ο πύργος όσο και τα γύρω 
κτίσµατα πλαισιώνονταν από εκτεταµένους κήπους µε ανθώνες, φοίνικες, οπωροφόρα και 
άλλα δέντρα, ώστε να δηµιουργείται ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Η εξοχική έπαυλη ανήκε σε 
µεγάλο κτήµα έκτασης άνω των τριάντα στρεµµάτων που εκτεινόταν προς τα βόρεια και 
ανατολικά.  
 
Πρώτος ιδιοκτήτης της έκτασης υπήρξε πιθανότατα ο Χαίδάρ πασάς, ο οποίος έδωσε και το 
όνοµά του στο κτήµα και την ευρύτερη περιοχή. Σύµφωνα µε µαρτυρίες, στην περιοχή υπήρχε 
τειχισµένο αγρόκτηµα µε πύργο στο εσωτερικό του. Βέβαια, ο πύργος αυτός δεν είναι δυνατόν 
να ταυτιστεί µε το Παλατάκι, καθώς η αρχιτεκτονική µορφή του δεύτερου δεν επιτρέπει 
χρονολόγηση νωρίτερα από τη δεκαετία του 1830, αν όχι αργότερα. Προφανώς, ο πύργος 
που υπήρχε στο Χαϊδάρι πριν την απελευθέρωση, κατεδαφίστηκε, προκειµένου να οικοδοµηθεί 
το Παλατάκι. Η ακριβής χρονολογία ανέγερσης του πύργου είναι ασαφής. Σε γενικές γραµµές 
τοποθετείται στις πρώτες µετεπαναστατικές δεκαετίες, Κάποιοι ερευνητές αποδίδουν τον 
σχεδιασµό του στον Γάλλο αρχιτέκτονα FrançoisBoulanger (1807-1875). Μια άλλη εκδοχή θέλει 
ως δηµιουργό του χαϊδαριώτικου πύργου τον αρχιτέκτονα και πολεοδόµο Σταµάτιο Κλεάνθη 
(1802-1862),ενώ υπάρχει και η εκδοχή αρχιτέκτων του κτίσµατος να είναι ο ErnstZiller. Πρόσφατη 
έρευνα όµως της αρχιτέκτονος/ιστορικού ΜάρωςΚαρδαµίτσηΑδάµη αποδίδει τελεσίδικα και 
τεκµηριωµένα το κτίριο στον Ernst Ζiller. 
 
Ο πύργος είναι τυπικό δείγµα αρχιτεκτονικής ροµαντικού ιστορισµού µε νεογοτθικά στοιχεία. 
Βασικά του χαρακτηριστικά είναι ο φρουριακός χαρακτήρας, οι ραδινές αναλογίες και τα 
γοτθικίζοντα διακοσµητικά στοιχεία, όπως τα παράθυρα µε οξυκόρυφα τόξα, ο εξωτερικός 
κεραµοπλαστικός διάκοσµος, η διαµόρφωση των επάλξεων και των γωνιακών πυργίσκων. 
Κάτω από τις επάλξεις υπάρχει ζώνη από κεραµικά πλακίδια µε ανάγλυφη διακόσµηση 
ροδάκων.  
 
Στις αρχές του 20ού αιώνα το Παλατάκι αναφέρεται ότι πέρασε στην ιδιοκτησία του Χιώτη 
εφοπλιστή Αντώνιου Παλιού. Τότε η έπαυλη ανακαινίστηκε συστηµατικά. Πιθανότατα σε αυτή 
τη φάση θα πρέπει να αποδοθούν και οι οροφογραφίες του κυρίως κτίσµατος, καθώς και η 
επιγραφή «ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΦΘΟΝΟΣ ΟΙΚΤΙΡΜΟΥ» που κοσµεί τον χώρο πάνω από το τζάκι της 
κυρίως αίθουσας του πρώτου ορόφου. Κάποιες πηγές παρουσιάζουν ως ιδιοκτήτη του 
Χαϊδαριώτικου πύργου κατά τα τέλη του 19ου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τον 
µεγαλοκτηµατία Γεώργιο Παχύ. Ο γάµος του Παχύ µε την Αιµιλία Σκουζέ, γόνο µεγάλης 
αθηναϊκής οικογένειας γαιοκτηµόνων, συνένωσε µεγάλες εκτάσεις γης της Αττικής, µε το 
Παλατάκι. 
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Κατά την περίοδο 1957-1971 το Παλατάκι στέγασε την ψυχιατρική κλινική «Άγιος Ιωάννης», 
γεγονός που προκάλεσε σοβαρότατες ζηµιές στο εσωτερικό του κτίσµατος.  
 
Το 1976 ο πύργος Παλατάκι χαρακτηρίστηκε «οίκηµα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας» µε 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού. 
 
Το 1979 ο περιβάλλων χώρος κηρύχθηκε «διατηρητέος ιστορικός τόπος». 
 
Το 1985 µε την οικονοµική συµβολή του Υπουργείου Πολιτισµού ο πύργος και ο περιβάλλων 
χώρος περιήλθαν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Χαϊδαρίου. Την ίδια χρονιά διαµορφώθηκε και ο 
περιβάλλων χώρος από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου. Η διαµόρφωση έγινε µε µελέτη του αρχιτέκτονα 
Γιάννη Ιγγλέση. 
 
Το 1987 άρχισαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου από τον ∆ήµο 
Χαϊδαρίου και το Υπουργείο Πολιτισµού, που ολοκληρώθηκαν το 1993, µε Αρ. Οικοδ. Άδειας 
2168/1987. 
 
Με τη φροντίδα των συντηρητών, τα τζάκια από σκαλιστό µάρµαρο αποκαταστάθηκαν στην 
παλιά τους µορφή, αφού έπειτα από προσπάθειες βρέθηκε το ίδιο είδος µαρµάρου. Ξύλο, 
σιδερένια καρφιά, µάρµαρο και τούβλα που αναζητήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, τοποθετήθηκαν και πάλι στην αρχική τους θέση µε τις παλιές µεθόδους. Κεραµικά 
φθαρµένα αντικαταστάθηκαν µε πανοµοιότυπα. Τα υλικά της αποκατάστασης δεν διαφέρουν 
από εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν από τους πρώτους τεχνίτες. Η αφαίρεση των κατά καιρούς 
χρησιµοποιούµενων επιχρισµάτων αποκάλυψε έναν µικρό θησαυρό στους τοίχους και την 
οροφή του κτιρίου. Οι οροφογραφίες, ορισµένες από τις οποίες ήταν σχεδόν ανέπαφες, ενώ 
άλλες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, είναι ένα πραγµατικό κοµψοτέχνηµα. Στους 
τοίχους τα πρωτότυπα χρώµατα αποκαλύφθηκαν και ξανάδωσαν στον πύργο το παλιό του 
ύφος. Εξωτερικά το κτήριο αποδόθηκε στην αρχική του µορφή, µε τη λαξευτή πέτρα και τις 
πολεµίστρες, φτιαγµένες από ειδικά τούβλα που χρειάστηκε να έλθουν από το εξωτερικό, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σχετικά υλικά στις σωστές τους διαστάσεις. 
 
Το 1993 υλοποιήθηκε µελέτη επίπλωσης-διακόσµησης, του αρχιτέκτονα Θ. Βαράγκη. 
 
Τον Ιούνιο του 1993 έγιναν τα εγκαίνια του κτιρίου. 
 
Στο Παλατάκι στεγαζόταν µέχρι πρόσφατα η ∆ιοίκηση τουΠνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου 
Χαϊδαρίου και παράλληλα χρησιµοποιούταν ως εκθεσιακός χώρος και για επίσηµες 
εκδηλώσεις. 
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Βοηθητική είσοδος Ισογείου 
 

 
 

Χώλλ εισόδου Ισογείου 

 
 

Κεντρικός χώρος Ισογείου 

 
 

Τζάκι κεντρικού χώρου 
Έτος 1900 
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Κλιµακοστάσιο 
 

 
 

Χώλλ Α! Ορόφου 

 
 

Χώρος εκδηλώσεων Α! Ορόφου 

 
 

∆ώµα 
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Τυπικό οξυκόρυφο παράθυρο 
 

 
 

Ανοδικές υγρασίες υπογείου 

 
 

Υαλοστάσιο µε µονότζάµι και κουτί ρολού 
 

 
 

Επάλξεις και ελκυστήρες δώµατος 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της συνολικής µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου Παλατάκι – Πύργος ¨Θών¨ 
(οικοδοµική, µορφολογική, λειτουργική) και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου να δεχθεί συγκεκριµένες πολιτιστικές 
δραστηριότητες του ∆ήµου. 
 
Η υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 
 Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου, ο οποίος έχει ήδη υποστεί εργασίες αποκατάστασης, δεν 

παρουσιάζει φαινόµενα οποιασδήποτε γενικευµένης αστοχίας, ή βλάβης. Τοπικές βλάβες, µε 
τη µορφή κυρίως επιφανειακών, γραµµικών ρωγµών εντοπίζονται σε αρκετά σηµεία, είναι 
όµως αντιµετωπίσιµες σε οικοδοµικό, επισκευαστικό επίπεδο. 
 

 Οι όψεις του κτιρίου (τοιχοποιίες, κουφώµατα, µορφολογικά στοιχεία) έχουν υποστεί τοπικές 
φθορές, λόγω χρόνου και καιρικών συνθηκών. 

 
 Τα εξωτερικά κουφώµατα (θύρες και παράθυρα) παρουσιάζουν φθορές λόγω χρόνου και 

καιρικών συνθηκών, κρίνονται όµως αυθεντικά και η επέµβαση περιορίζεται στη συντήρηση 
τους για λόγους αυθεντικότητας. Τα κουφώµατα είναι πολύ ιδιαίτερα, µε εξωτερικό 
σύστηµαρολού, ενδιάµεσα υαλόφυλλα και εσωτερικά φύλλα συσκότισης, όλα ξύλινα και 
αυθεντικά.                                                                                                                                                                                        

 
 Η στέγαση του κτιρίου (δώµατα µε συµβατική υγροµόνωση και θερµοµόνωση και τοπικά,                                                                                                                             

σ ένα χώρο µόνο, επικεράµωση) παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα µε εµφάνιση 
καθοδικών υγρασιών στους υποκείµενουςχώρους και τοπική καταστροφή των 
επιχρισµάτων οροφής. 

 
 Ο εσωτερικός χώρος µε το ζωγραφικό τους έργο (τοιχογραφίες, 

οροφογραφίες)παρουσιάζει τοπικές διαβρώσεις από υγρασίες και χρήζει ειδικής 
αντιµετωπισης τοπικής      συντήρησης και αποκατάστασης. Το έργο της αποκάλυψης και 
συντήρησης του ζωγραφικού διακόσµου, της προηγούµενης ανακαίνισης, έχει υποστεί 
τοπικές φθορές. 

 
 Οι εσωτερικοί χώροι του υπογείου παρουσιάζουν φθορές λόγω ανερχοµένων υγρασιών 

στα δάπεδα και τις τοιχοποιίες. 
 
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Η Αρχιτεκτονική µελέτη αφορά το κτίριο Παλατάκι - Πύργος Θωνκαι έχει ως σκοπό την 
αποκατάσταση του και τον εκσυγχρονισµό του.Το Υπόγειο θα αποδοθεί σε εκθεσιακές χρήσεις 
(µόνιµη έκθεση ιστορίας του Χαϊδαρίου), µε κύριους εκθεσιακούς χώρους τους Β08, Β09 και 
Β10.  Οι λοιποί υπόγειοι χώροι, Β11 και Β12 θα χρησιµοποιηθούν ως αποθήκες. 
 
 Οι ισόγειοι χώροι (χώροι 007, 008, 009) θα λειτουργούν για την υποδοχή προσωπικοτήτων 

και την πραγµατοποίηση τελετών (πχ πολιτικοί γάµοι), περιορισµένου αριθµού παρουσίας  
επισκεπτών. 

 
 Οι χώροι του Α! Ορόφου 103, 104, 105 θα λειτουργήσουν ως γραφειακοί χώροι, µε 

αντικείµενο τις πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 Οι διεθνείς και εγχώριοι κανόνες συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και 
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µνηµείων, καθώς και η κήρυξη του συγκεκριµένου κτιρίου ως διατηρητέου νεωτέρου 
µνηµείου.  

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
 
Ε04  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Ε12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ(DRAINAGE), ME       

ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Ε07  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
Ε13  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ Η/Μ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
Ε08 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
Ε11  ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΕΝΤΡΟΥ (ΑΚΑΚΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 

 
Ε01 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΟΒΟΛΗΑΠΟ GRAFITY, ΒΡΥΑ & 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
 
Ε08 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ & 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Ε02 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ (ΕΜΦΑΝΕΙΣ 

ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ & ΛΙΘΙΝΗ ΣΤΕΨΗ), ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

 
Ε15  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

 
Ε16  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ) 
 
Ε24  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΣΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
 
Ε26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 20Χ20ΕΚΜΕ ΡΟΜΒΟΕΙ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣΨΗΦΙ∆ΕΣ 
 
Ε28 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΠΙΠΕ∆ΩΝ, Ή ΜΕΤ' ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΘΟΛΙΣΚΩΝ.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
∆ΟΚΩΝ & ΝΕΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Ε36  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΟΒΑΤΕΠΙΟΥΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Ε38  ΝΕΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

 
Ε40  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Ε27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 20Χ20ΕΚ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ10 

Ε29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 
Ε30  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Ε30Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
Ε14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20Χ20ΕΚ.ΜΕ ΡΟΜΒΟΕΙ∆ΕΙΣ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙ∆ΕΣ (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ) 
 
Ε16  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ) 
 
Ε17 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

 
Ε19  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑΣ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩΣΤΗ 
 
Ε18  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙ∆ΕΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Ε29  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝΚΑΙ 

ΚΟΥΤΙΟΥ ΡΟΛΩΝ 
 
Ε30  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Ε30Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 
Ε32  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Ε33  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 

 
Ε34 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ (ΤΡΙΨΙΜΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)& ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
 
Ε37 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) 

 
Ε39 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΩΝ 

ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ  
 
Ε40  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Ε41 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝΤΟΙΧΩΝ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Ε43 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΣΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30ΕΚ.∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ)  

 
Ε46 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΟΠΟΥ                                                                     

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.  



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ11 

Α! ΟΡΟΦΟΣ 

 
Ε09  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΑΙΘΟΥΣΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ 
 
Ε16  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ) 
 
Ε18  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝΚΑΙ ΣΙ∆ΕΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Ε25  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Α' ΟΡΟΦΟΥ 
 
Ε10  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Ε29  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΥΑΛΟΦΥΛΛΩΝΚΑΙ 

ΚΟΥΤΙΟΥ ΡΟΛΩΝ 

 
Ε30  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΜΕ ΝΕΟΥΣ ∆ΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Ε30Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
 
Ε33  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 
 
Ε35  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΥΡΟΥΣΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΑ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 

 
Ε37  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 

ΛΙΘΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ  
 
Ε40  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Ε42  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΡΜΑΡΙΟΘΗΚΗΣ (Α'ΟΡΟΦΟΣ)    
 
Ε46 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΟΠΟΥ                                                                     

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 
Ε06 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ ΡΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ 

∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 
Ε03  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ 

 
Ε44 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΑΚΕΣ 40Χ40ΕΚ. (∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ) 

 
Ε31 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΗΣ ΕΞΩΘΥΡΑΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

 
Ε22  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
Ε23  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ(ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ 

 
Ε21  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ  

 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ12 

Ε45  ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΛΥΒ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΡΡΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
 
Ε05 ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ. ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΞΥΛΙΝΟΥ Φ.Ο. ΝΕΑ ΜΟΝΩΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ (ΓΑΛΛΙΚΑ 
ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ) 

 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο τµήµα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναλύονται οι εργασίες, που προβλέπεται να 
εκτελεσθούν στο έργο, σε συσχετισµό µε τα σχέδια της µελέτης και τους όρους των λοιπών 
συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας, για την πλήρη συντήρηση, αποκατάσταση και 
εκσυγχρονισµό του Πύργου. 
 
Εργασίες επί των φερουσών κατασκευών του έργου, πληνοικοδοµικής επισκευής ρωγµών δεν 
προβλέπονται. 
 
Εργασίες που σχετίζονται µε τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου δεν 
περιλαµβάνονται και δεν περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Για τα ανωτέρω µη 
αρχιτεκτονικά αντικείµενα βλ. τις εν λόγω σχετικές µελέτες. 
 
Στην περιγραφή των οικοδοµικών εργασιών, όπου αναφέρονται συγκεκριµένοι οίκοι 
παραγωγής ή προµήθειας υλικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων, νοούνται αυτοί ή άλλοι 
ισοδύναµοι, των οποίων τα προϊόντα, οι προδιαγραφές και οι εργασίες είναι των ιδίων 
τουλάχιστον, ή εφάµιλλων, ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών µε αυτά των 
αναγραφοµένων - προδιαγραφοµένων. Όλα τα υλικά τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της κατασκευάστριας, ή προµηθεύτριας εταιρείας και εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε 
βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα, επίσης προτεινόµενα από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
 
Η Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρµογής 
συµπληρώνεται από τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος όλων των 
λοιπών τευχών και σχεδίων της µελέτης του έργου.Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση 
από την Υπηρεσία τις φάσεις κατασκευής του έργου και τη µεθοδολογία κατασκευών 
σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες στη περιοχή του έργου κατά τη περίοδο εκτέλεσης της 
εργολαβίας. 
 
 
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί όλα τα υλικά, για τα οποία προβλέπεται η προµήθειά τους στο 
Τιµολόγιο Μελέτης του Έργου και αυτά θα προσκοµιστούν επιτόπου, θα είναι σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και θα τυγχάνουν της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Πέραν των µελετών, που σύµφωνα µε τη κείµενη Νοµοθεσία είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος 
να εκπονήσει στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας, ο Ανάδοχος της παρούσης θα προβεί 
στην εκπόνηση των ακολούθως αναφερόµενων µελετών, η δαπάνη των οποίων θεωρείται 
ανοιγµένη στην προσφορά του: 
1) Εκπόνηση µελέτης προστατευτικών έργων για τη προστασία του προσωπικού, που κατά τη 

κρίση του Αναδόχου επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη 
εκπόνησης της µελέτης θεωρείται ανοιγµένη στη προσφορά του Αναδόχου. 

2) Εκπόνηση µελετών, που θα απαιτηθούν για τη µετατόπιση ή/και προστασία δικτύων ΟΚΩ. 
3) Η εκπόνηση µελετών σήµανσης – ασφάλισης. 
 
 



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ «ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΝ» 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ14 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Οι προεργασίεςθα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της µελέτης και τους 
ακόλουθους γενικούς όρους της περιγραφής: 
 Οι διαστάσεις και οι στάθµες που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης θα επαληθευτούν και 

θα τηρηθούν µε ακρίβεια. 
 Θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων, 

την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων στο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και σε 
τρίτους και εν γένει ζηµιών οποιασδήποτε φύσης. 

 Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία όργανα, τα οποία θα είναι και σε πρώτη 
ζήτηση από τον επιβλέποντα µηχανικό για τους ελέγχους. 

 
Στις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
των προϊόντων καθαιρέσεων.Οι µεταφορές των προϊόντων αυτών και οι σχετικές 
φορτοεκφορτώσεις εκτελούνται µε οποιαδήποτε µέσα και µεθόδους, που θα εξασφαλίζουν την 
οµαλή κυκλοφορία µέσα στο Εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών. 
 
 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 
Ικριώµατα θα κατασκευασθούν σε όλες τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου και όπου αλλού είναι 
απαραίτητο (πχ για την αποκατάσταση οροφών), για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και θα περιλαµβάνουν σκάφες προστασίας. 

 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ ΟΨΕΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΟΒΟΛΗ 
 
Ο καθαρισµός µε υδροβολή θα είναι χαµηλής πίεσης, µε προσοχή ώστε να µη καταστραφεί η 
επιφάνεια της εξωτερικής λιθοδοµής. Αντικείµενο του καθαρισµού είναι η αποµάκρυνση των 
φυτών και των γκράφιτι. 
 
 
EΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
 
Η επισκευή των ρωγµών θα είναι οικοδοµικής φύσης, χωρίς τσιµεντενέσεις. Η ρωγµή θα 
επισκευαστεί µε κατάλληλοβαθύ αρµολόγηµα και κλείσιµο µε επίχρισµα µε 
χρήσηυαλοπλέγµατος. 

 
 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
Όλα τα προδιαγραφόµενα υλικά και οι εργασίες µονώσεων, στεγανώσεων και επικαλύψεων 
θα γίνονται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς και τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστικών οίκων των υλικών και τα σχέδια της µελέτης.Πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας µόνωσης θα προηγηθεί καλός καθαρισµός των επιφανειών µε 
συρµατόβουρτσα, σφράγιση µε κατάλληλο επισκευαστικό κονίαµα, αποµάκρυνση των 
σαθρών τµηµάτων και καλό πλύσιµο των επιφανειών µε άφθονο νερό. 
 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ (DRAINAGE), 
 
θα προστεθεί διάτρητος αποστραγγιστικός σωλήνας στον πυθµένα του ορύγµατος, µε τις 
κατάλληλες ρύσεις για την απαγωγή των συλλεγοµένων υδάτων.  
 
Στον πυθµένα της αποστραγγιστικής τάφρου διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεµα πάχους 5 εκ., 
επάνω σε αυτό τοποθετείται τσιµεντοσωλήνας αποστραγγίσεως διαµέτρου 20 εκ. Από το 
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επίπεδο του σκυροδέµατος και µέχρι ένα ύψος περίπου 35 εκ. κάτω από την τελική στάθµη του 
εδάφους πληρώνεται η τάφρος µε λιθόστρωση, Η τελική επιφάνεια (πλάκες, κλπ.) 
διαµορφώνεται επάνω σε µία πλάκα ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 12 εκ.  

 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
 
Η στεγάνωση γίνεται στην εξωτερική πλευρά των τοιχοποιιών, στο σύνολο της επιφάνειας που 
παρουσιάζει πρόβληµα, µε τις ακόλουθες εργασίες: 
- Εξοµάλυνση επιφάνειας τοιχώµατος και στοκάρισµα οπών µε τσιµεντοκονίαµα  
- Επάλειψη σε δύο στρώσεις, 2-3kg/m2 η κάθε µία, µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό µίγµα. 
- Κατασκευή νέου µαρµαροκονιάµατοςεπιχρίσµατος. 
 
Οι εξωτερικές επιφάνειες τοίχων που χρειάζονται την ανωτέρω εξυγίανση είναι οι εξής: 
- Εξωτερικές επιφάνειες των περιµετρικών τοίχων, µέχρι βάθους θεµελίωσης, κατά τη 

κατασκευής της περιµετρικής αποστράγγισης 
- Αµφίπλευρες επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων του υπογείου, µε ανοδικές υγρασίες 
 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ -ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΩΜΑΤΩΝ: 
 
Στα δώµατα θα κατασκευαστεί τελικό βατό δάπεδο από τσιµεντόπλακες, ενώ στον εξώστη του 
ισογείου το τελικό δάπεδο θα είναι πλάκες µαρµάρου, διαστάσεων όπως οι υπάρχουσες. 
 
Οι εργασίες από κάτω προς τα πάνω: 
 Κατασκευή φράγµατος υδρατµών 
 Κατασκευή εγκιβωτισµού κονιοδέµατος ρύσεων περιµετρικά των υδρορροών 
 ∆ηµιουργία ρύσεων µε κυψελωτό κονιόδεµα 
 Επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος εξοµάλυνσης 
 Καµπύλα περιθώρια (λούκια), στην περίµετρο 
 Πλήρης κατασκευή στεγανοποίησης δωµάτων και στηθαίων 
 Πρόσθετη στρώση στεγανοποίησης  στα κατακόρυφα τµήµατα των στηθαίων 
 Κατασκευή θερµοµονωτικής στρώσης 
 ∆ιαχωριστική επίστρωση µεταξύ θερµοµονωτικής στρώσης και υποστρώµατος δαπέδου 
 Κατασκευή υποστρώµατος δαπέδου 
 Κατασκευή τελικού δαπέδου 
 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ & ΛΙΘΙΝΗ ΣΤΕΨΗ): 
 
Θα προηγηθεί καθαρισµός µε χαµηλής πίεσης υδροβολή, βλ. σχετική αναφορά άνω και θα 
ακολουθήσει αδιαβροχοποίηση µε σύγχρονα υλικά. 
 
 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
ΑΠΛΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Τοπικά επισκευαστικά επιχρίσµατα θα χρησιµοποιηθούν στην αποκατάσταση του συνόλου της 
οροφής του υπογείου και τοπικά σε όλες τις στάθµες στα σηµεία επισκευής ρωγµών η 
υγρασιών. Για τα επιχρίσµατα θα χρησιµοποιηθούν είτε εργοταξιακά παρασκευαζόµενα 
κονιάµατα, είτε έτοιµα κονιάµατα, που θα προέρχονται από αναγνωρισµένο προµηθευτή, ο 
οποίος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη µε ειδικευµένους τεχνίτες επί τόπου του έργου. 
 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
 
Κεραµικά πλακίδια µέχρι ύψος υπόδειξης της επίβλεψης.Τα κεραµικά πλακίδια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, µονόχρωµα µονόπυρα, µατ, διαστάσεων 
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20Χ20εκ.Τα πλακίδια τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες των τοίχων µε ακρυλική τσιµεντοειδή 
λευκή κόλλα πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIXSUPERACRYLIC της 
EVOCHEM. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή 
αρµόστοκο πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUTτης 
EVOCHEMκαι καθάρισµα της επένδυσης. 
 
 
∆ΑΠΕ∆Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι εργασίες που αναφέρονται στις επιστρώσεις δαπέδων 
και αφορούν επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταµένων 
δαπέδων µε πλακίδια, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταµένων ξύλινων δαπέδων. 
 
ΝΕΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
 
Χρησιµοποιούνται αντιολισθητικά, ανυάλωτα, υψηλής αντοχής πλακίδια Α’ διαλογής, 20Χ20 
εκ., GROUPΒΙα, ανοικτής γκρι απόχρωσης και επιστρώνονται στα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
και του βοηθητικού χώρου. Τα πλακίδια τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες της υποδοµής 
των δαπέδων (µετά την αποξήλωση του υφισταµένου δαπέδου και την διάστρωση 
τσιµεντοκονίας) µε ακρυλική τσιµεντοειδή λευκή κόλλα πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, 
ενδεικτικού τύπου ISOMIXSUPERACRYLIC της EVOCHEM. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων 
γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή αρµόστοκο πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, 
ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUTτης EVOCHEM και καθάρισµα της επένδυσης. 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
 
Θα γίνει επιµελής καθαρισµός των υφισταµένων δαπέδων πλακιδίων, τα οποία διατηρούνται 
(χώροι υπογείου). 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
 
Θα γίνει επιµελές τρίψιµο, στοκάρισµα και βερνίκωµα των υφισταµένων ξυλίνων δαπέδων και 
των περιζωµάτων τους (σοβατεπιά). 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
 
Αποξηλώνονται τα εξωτερικά δάπεδα µαρµάρου, που έχουν παρουσιάσει εκτεταµένες φθορές, 
κακοτεχνίες και καθιζήσεις. Κατασκευάζεται υποδοµή µε θραυστό υλικό, πλάκα ελαφρά 
οπλισµένου σκυροδέµατος και επί αυτής διαστρώνονται µε τσιµεντοκονίαµα πλάκες µαρµάρου 
Καβάλας Α’ ποιότητος. 
 
 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΩΦΥΛΛΑ 
 
Τα υφιστάµενα κουφώµατακρίνονται ως αυθεντικά (κάσες, υαλοστάσια, εξώφυλλα, οδηγοί 
ρολών και κουτιά ρολών) και θα συντηρηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή (επιµελές τρίψιµο, 
στοκάρισµα, κόλληµα και χρωµατισµός) και θα γίνει προσεκτική στεγάνωση της συναρµογής 
των κασών µε τις περιµετρικές τοιχοποιίες (µε υγρή, λευκή, βαφόµενη αντιµυκητιακή σιλικόνη), 
για την αποφυγή εισροής υγρασιών. 
Τα υαλοστάσια µόνο, θα αντικατασταθούν µε νέα, αυστηρά ίδιαςµορφολόγησης, µε µόνη 
διαφορά την ένταξη διπλών υαλοπινάκων για λόγους θερµοµόνωσης. 
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ΞΥΛΙΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 
 
Το υφιστάµενο ξύλινο κλιµακοστάσιο θα συντηρηθεί (επιµελές τρίψιµο, στοκάρισµα, κόλληµα 
και χρωµατισµός) και όπου παρατηρηθεί προσβολή από «σαράκι» θα γίνει ειδική 
αντιπαρασιτική αγωγή. Εάν διαπιστωθεί τοπική αστοχία κάποιου φέροντος ξύλινου στοιχείου, 
θα γίνει προσεκτική αφαίρεση και αντικατάσταση του, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνει 
«διακριτική» ενίσχυση του, µε την µικρότερη δυνατή οπτική επιβάρυνση, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της επίβλεψης.Προτείνεται η ενίσχυση να λάβει τη µορφή των υπαρχόντων φουρουσιών, µε 
αποµίµηση αυτών. 
 
 
ΟΡΟΦΕΣ 
 
ΕΠΙΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ (ΜΠΑΓ∆ΑΤΙ) 
 
Οι επιζωγραφισµένες οροφές µε οροφογραφίες θα καθαρισθούν και θα συντηρηθούν από 
εξειδικευµένο συνεργείο και θα αφαιρεθούν τα ανηρτηµένα υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα. 
Στην θέση των σηµερινών στηρίξεων των ράβδων φωτισµού, θα αναρτηθούν σύγχρονες 
ράβδοι φωτισµού, µικρού βάρους και µικρού µεγέθους φωτιστικών σωµάτων (spot). 
 
 
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Οι υαλοπίνακες θα είναι Α διαλογής, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Οι διπλοί υαλοπίνακες µε 
ενδιάµεσο κενό θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η δηµιουργία υδρατµών, 
συµπυκνωµάτων ή άλλων ενοχλητικών φαινοµένων στο µεταξύ των υαλοπινάκων κενό, που 
θα παραµένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. Υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί Clear, πάχους 
4 χιλ. ο καθένας, σφραγισµένοι µε διάκενο 6 χιλ. µεταξύ τους. Τοποθετούνται στα νέα εξωτερικά 
υαλοστάσια. 
 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Για την προετοιµασία, τα υποστρώµατα των χρωµάτων, αλλά και τα ίδια τα χρώµατα θα 
χρησιµοποιηθούν υλικά της επιλογής των επιβλεπόντων, σύµφωνα µε τα ευρήµατα των 
συντηρητών, οι οποίοι διερεύνησαν τους αυθεντικούς χρωµατισµούς. 
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Ο εξοπλισµός των χώρων υγιεινής, είδος υγιεινής, µπαταρίες κ.λ.π. εξαρτήµατα περιγράφεται 
και περιλαµβάνεται στην Η/Μ µελέτη. 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Ο υπάρχων εξοπλισµός ανάρτησης έργων τέχνης θα αντικατασταθεί από σύγχρονο ελαφρύ 
σύστηµα, αντίστοιχης χρήσης, µε κριτήρια τη µικρότερη δυνατή οπτική όχληση του εσωτερικού 
χώρου. 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Έργο / Μελέτη: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΒΛΩΝ – «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου 
των, κατά ιστορικές πληροφορίες, παλαιών στάβλων, επωνοµαζόµενου «Ιστορικό», το οποίο 
βρίσκεται στον ∆ήµο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της λεωφόρου Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», 

στο οικοδοµικό τετράγωνο 95-96-97. 
 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των τριών διατηρητέων 
κτιρίων του εν λόγω οικοδοµικού τετραγώνου (Πύργος «Παλατάκι», Κτίριο Ν. Γύζη, Στάβλοι), 
προκειµένου να αποτελέσουν πόλο πολιτιστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας του ∆ήµου, 

στην ιστορική αυτή θέση. 
 

Στόχος της µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου (οικοδοµική, µορφολογική, λειτουργική) 
και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου 

να δεχθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου (παρουσιάσεις και προβολές) και να λειτουργήσει 
και ως Αναψυκτήριο. Η προαναφερόµενες λειτουργίες θα «δώσουν ζωή» στο ευρύτερο 
πολιτιστικό συγκρότηµα των τριών διατηρητέων κτιρίων και θα συµβάλει σηµαντικά στην 
αξιοποίηση και αναβάθµιση του χώρου. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Βορείως του πύργου «Παλατάκι» υπάρχει το συγκεκριµένο κτίριο. Το κτίριο αυτό λειτουργούσε, 
κατά ιστορικές πληροφορίες ως στάβλος αλόγων. Ο περιβάλλων χώρος του είναι ενιαίος µε 

τον περιβάλλοντα χώρο του πύργου «Παλατάκι». 
 

Με τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού υπ’αριθµ. 58603/6642/2-11-76 – ΦΕΚ 1364Β/8-11- 

1976 και ΥΠΠΕ/Γ∆ΠΑ/ΥΑΠΑ/∆ΙΛΑΠ/Γ761/40373 – ΦΕΚ 832Β/20-9-1979 έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα ο Πύργος «Παλατάκι» και ο ευρύτερος χώρος του στα οικοδοµικά τετράγωνα 95, 96 
και 97. 

 
Το κτίριο διαθέτει εξωτερικά µία απλή δυτικότροπη εκλεκτικιστική µορφολόγηση, µε τριµερή 
διάρθρωση της κύριας όψης του και πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευαστική οργάνωση των 

ανισοσκελών ξυλίνων φορέων (ζευκτά) της στέγης του. Από σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη 
Ιγγλέση, τα οποία εκπόνησε κατά τα φοιτητικά του χρόνια, διασώζονται κάποια «χαµένα» 
στοιχεία των όψεων και κυρίως των παλαιών κουφωµάτων. Η διαστασιολογική ακρίβεια των 
ανωτέρω σχεδίων ελέγχεται. 

 

Το κτίριο είχε υποστεί σηµαντικότατες φθορές και ανακαινίσθηκε, λειτουργώντας ως εστιατόριο 

– κυλικείο, µε την επωνυµία «Ιστορικό». Με βάση την Οικοδοµική άδεια, που εκδόθηκε, έγινε και η 

ισόγεια προσθήκη στην βόρεια πλευρά του κτιρίου. Οι επεµβάσεις, οι οποίες έγιναν, στο 
πλαίσιο της εν λόγω γενικής ανακαίνισης, αλλοίωσαν πολλά στοιχεία του κτιρίου και επέφεραν 
και πολλές εσωτερικές νεωτερικές κατασκευές. 

 
Το κτίριο σήµερα έχει εγκαταληφθεί και ήδη εµφανίζονται σε αυτό σηµαντικές φθορές, είτε από 

βανδαλιστικές ενέργειες, είτε από φθορές προερχόµενες από υγρασίες και άλλους 
επιβαρυντικούς παράγοντες. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Άποψη της Νότιας όψης του κτιρίου των Στάβλων 
 

 

Άποψη του κτιρίου των Στάβλων από Νοτιοδυτικά 
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∆υτική όψη του κτιρίου 
 

 

Άποψη του κτιρίου από βορειοανατολικά 
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Άποψη του κεντρικού εσωτερικού χώρου του κτιρίου 
 

 

Άποψη του κεντρικού εσωτερικού χώρου του κτιρίου 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -
 

 

Άποψη του εσωτερικού
 

 

Άποψη του εσωτερικού

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΒΛΩΝ – «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» – ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

εσωτερικού χώρου της βόρειας προσθήκης του κτιρίου

εσωτερικού χώρου της βόρειας προσθήκης του κτιρίου
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κτιρίου 

κτιρίου 
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Απόψεις της εµφανούς στέγης του κτιρίου 
 

 

Σχέδιο της νότιας όψης του κτιρίου, σύµφωνα µε την αποτύπωση του Ιωάννη Ιγγλέση (1977). 

Φαίνεται η παλαιά µορφολογία των κουφωµάτων, αλλά εντοπίζονται λάθη σε διαστάσεις και 
αναλογίες της όψης. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

Αντικείµενο της συνολικής µελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου των Στάβλων – «Ιστορικό» 

(οικοδοµική, µορφολογική, λειτουργική) και ο εκσυγχρονισµός του από πλευράς 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου να δεχθεί συγκεκριµένες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του ∆ήµου (παρουσιάσεις και προβολές) και να λειτουργήσει και ως Αναψυκτήριο. 

 
Το κτίριο είναι ισόγειο µε µικρή υψοµετρική διαφορά (10 εκ.) από τον εξωτερικό χώρο 

πρόσβασης. Το υφιστάµενο πατάρι αποτελεί νεωτερική προσθήκη και αλλοιώνει την 
οργάνωση και την αυθεντική εικόνα του εσωτερικού χώρου. 

 

Η υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

 Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου (λιθοδοµές και στέγες) δεν παρουσιάζει φαινόµενα 

οποιασδήποτε αστοχίας, ή βλάβης. 
 Οι όψεις του κτιρίου (τοιχοποιίες, κουφώµατα, µορφολογικά στοιχεία) έχουν υποστεί 

πολλαπλές αλλοιώσεις λόγω καιρικών συνθηκών, βανδαλισµών και ανακατασκευών. 

 Τα εξωτερικά κουφώµατα (θύρες και παράθυρα) είναι στο σύνολο τους 
ανακατασκευασµένα, µε διατοµές αλουµινίου και ρολό αλουµινίου. 

 Η στέγαση του κτιρίου (επικεράµωση) παρουσιάζει ελάχιστα προβλήµατα χρήζοντα τοπικής 
συντήρησης και αποκατάστασης. ∆εν διακρίνονται βλάβες στον ξύλινο φέροντα 
οργανισµό των στεγών). 

 Ο εσωτερικός χώρος έχει υποστεί πολλαπλές επεµβάσεις. Έχουν καθαιρεθεί εσωτερικές 

τοιχοποιίες, έχει κατασκευασθεί νεωτερικό πατάρι, ψευδογυψότοιχοι, ταπετσαρίες, άλλες 
επενδύσεις, µεγάλο σύστηµα καναλιών κλιµατισµού και άλλα πολλά, τα οποία έχουν 
εµφανώς αλλοιώσει τον χαρακτήρα του εσωτερικού χώρου. 

 Γενικώς οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου εµφανίζουν σήµερα εικόνα µεγάλης εγκατάλειψης, 
φθορών και εντόνων αλλοιώσεων. 

 
 

 ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 
 

 

Το κτίριο των Στάβλων βρίσκεται εντός του πάρκου, στο οποίο δεσπόζει ο διατηρητέος πύργος 

«Παλατάκι». Το εν λόγω πάρκο βρίσκεται στον ∆ήµο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της λεωφόρου 
Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», στο οικοδοµικό τετράγωνο 95-96-97. 

 

Η βασική πρόσβαση του κτιρίου γίνεται από την νότια πλευρά του µέσω της κεντρικής εισόδου. 

∆ευτερεύουσες είσοδοι υπάρχουν στην νότια όψη και στην ανατολική όψη (σήµερα 
φραγµένη). 

 

Πρόσβαση ΑΜΕΑ δηµιουργείται, µέσω διαµορφούµενης ράµπας, στην νοτιοδυτική 
δευτερεύουσα είσοδο της νότιας όψης του κτιρίου. 

 

 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Η Αρχιτεκτονική µελέτη έχει ως σκοπό την αποκατάσταση του και τον εκσυγχρονισµό του. 

 

 Η ισόγεια αίθουσα κεντρική αίθουσα θα λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης κοινού 
(προβολές και πολιτιστικές εκδηλώσεις) και ως κυλικείο. 

 Το βόρειο τµήµα της νεωτερικής προσθήκης του κτιρίου θα λειτουργεί ως βοηθητικός 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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χώρος, µε την διαµόρφωση χώρων υγιεινής, παρασκευαστήριο και αποθήκη. Θα 
διαµορφωθούν χώροι υγιεινής σύγχρονων προδιαγραφών, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 

και ΑΜΕΑ. Η δηµιουργία σύγχρονων χώρων υγιεινής και χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ είναι 
απαραίτητη, για την λειτουργία αυτού του κτιρίου, µε τις χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται. 

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

Οι βασικές παράµετροι και οι δεσµεύσεις σχεδιασµού είναι οι ακόλουθες: 
 Οι χώροι οργανώνονται σε διακριτές κατηγορίες. 
 Οι απαιτήσεις για τη σχέση των εσωτερικών χώρων µε τις περιοχές πρόσβασης. 

 Οι διεθνείς και εγχώριοι κανόνες συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και 
µνηµείων, καθώς και η κήρυξη του συγκεκριµένου κτιρίου ως διατηρητέου νεωτέρου 
µνηµείου. 

 Οι ισχύοντες Κανονισµοί (Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κανονισµός Παθητικής 
Πυροπροστασίας, Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Οδηγίες σχεδιασµού για άτοµα µειωµένης 
κινητικότητας). 

 Ο σχεδιασµός των κτισµάτων µε βάση αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού. 

 Η προδιαγραφή υλικών κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον, και όπου είναι εφικτό, 
ανακυκλώσιµων. 

 Τα άτοµα µε πρόβληµα κινητικότητας που χαρακτηρίζεται “κινητική δυσκολία” µέχρι και 

“κινητική αναπηρία” όχι σοβαρής µορφής, εξυπηρετούνται. Οι ειδικές εξυπηρετήσεις 
αφορούν: 
α) στην προσβασιµότητα των χώρων (διάδροµοι, ράµπες, κλπ). 
β) στην δυνατότητα  χρήσης των χώρων. 
γ) στην δυνατότητα χρήσης των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής κλπ). 

 

Οι δύο εγκάρσιες τοιχοποιίες του κεντρικού χώρου, οι οποίες έχουν σχεδόν ολοσχερώς 
καθαιρεθεί, και διάρθρωναν την ανισοµερή τριµερή εσωτερική διάταξη του, επαναφέρονται, ως 
υπόµνηση της αυθεντικής διαµερισµάτωσης, δίκην µεγάλων παραστάδων, µέχρι το ύψος των 

ελκυστήρων των ζευκτών της στέγης. 
 

Με την παρούσα µελέτη δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπέρβαση Συντελεστή ∆όµησης, Κάλυψης, 
Ύψους και Όγκου, πέραν των ήδη διαµορφωµένων και κηρυγµένων ως διατηρητέων. 
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 Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται υλικά µε αντιολισθητικές ιδιότητες. Η 

επιφάνεια των δαπέδων είναι οµαλή και απαλλαγµένη από κάθε στοιχείο που µπορεί να είναι 
εµπόδιο στην κυκλοφορία και αιτία ατυχήµατος. 

 
 Η επιφάνεια των τοίχων και των άµεσα συνδεδεµένων στοιχείων τους κάτω από τα 2 µ. δεν 

είναι ανώµαλη και µε προεξοχές. Η τοιχοποιίες είναι λείες. Επιφάνειες µε επιχρίσµατα και 
πλαστικές βαφές δεν έχουν προεξοχές. 

 

 Οι επιφάνειες µε κεραµικά πλακίδια έχουν γεµάτους αρµούς µε λεία επιφάνεια. 
 

 Με την κατασκευή και σωστή λειτουργία των κουφωµάτων και την τοποθέτηση των 

στοιχείων τους (είδη κιγκαλερίας), διασφαλίζονται οι κίνδυνοι των ατυχηµάτων. Οι πόρτες 
δεν αλληλοσυγκρούονται κατά την χρήση τους. 

 
 Οι εξωτερικές θύρες πρόσβασης κοινού ανοίγουν προς τα έξω, για λόγους ασφάλειας. 

 

 Τα κουφώµατα φέρουν µηχανισµούς, που εξασφαλίζουν κατασκευαστικά και ποιοτικά την 

ασφαλή λειτουργία τους, λόγω αυξηµένης καταπόνησης που υφίστανται σε δηµόσιους 
χώρους. Οι µηχανισµοί λειτουργίας των θυρών τοποθετούνται σε ύψος από 80 έως 110 cm. 

 
 Η κάσσα και τα θυρόφυλλα, έχουν στρογγυλεµένες ακµές στην πλευρά της χειρολαβής. 

Στρογγυλεµένες ακµές έχουν και όλα τα στοιχεία των κουφωµάτων. Οι χειρολαβές των 
θυρών είναι σε αρκετή απόσταση από το άλλο θυρόφυλλο. 

 

 Οι µοχλοί για την λειτουργία φεγγιτών είναι τοποθετηµένοι σε κατάλληλη θέση και ύψος για 
να µην προξενούν κινδύνους στους διερχοµένους. 

 
 Τα υαλοστάσια φέρουν διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες µε διάκενο. 

 

 Οι ακµές των σταθερών ή κινητών εξοπλισµών (όπως έπιπλα, πίνακες, ερµάρια, θερµαντικά 

σώµατα, κλπ), είναι στρογγυλεµένες ή τουλάχιστον µε αποτετµηµένες γωνίες. Ο τρόπος 
στηρίξεως των εξοπλισµών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών παροχής διατάσσονται 
έτσι ώστε να µην είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία. 

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 
 

 

 Αποµάκρυνση νεωτερικών στοιχείων όψεων 
 Αποξήλωση νεωτερικών κουφωµάτων 

 Αποξήλωση υδρορροών βόρειας όψης 
 Αποµάκρυνση νεωτερικών επίτοιχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
 Αποµάκρυνση υφισταµένων εξωτερικών µονάδων κλιµατισµού 
 Αποκατάσταση φθορών τραβηχτών επιχρισµάτων 
 Αποκατάσταση φθορών επιχρισµάτων 
 Αποκατάσταση ζώνης βάσης κτιρίου 

 ∆ιάνοιξη φραγµένης θύρας ανατολικής όψης 
 Κατασκευή drainage στην βόρεια όψη του κτιρίου 
 Κατασκευή νέων εξωτερικών κουφωµάτων 
 Συντήρηση µεταλλικού κουφώµατος (παράθυρο) δυτικής όψης 
 Κατασκευή ράµπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην νότια όψη 
 Κατασκευή νέων µεταλλικών υδρορροών στην βόρεια όψη 

 Χρωµατισµός όψεων 

 

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 
 

 

 Αποκατάσταση τοπικών φθορών στην επικεράµωση το κεντρικού κτιρίου 

 Αντιπαρασιτική αγωγή ξυλίνων φερόντων στοιχείων στέγης 
 Αποξήλωση επικεράµωσης βορεινού τµήµατος κτιρίου (νεωτερική προσθήκη) 

 Κατασκευή νέας επικεράµωσης βορεινού τµήµατος (νεωτερική προσθήκη), µε στεγάνωση 
και θερµοµόνωση 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 

 

 Καθαίρεση χώρων υγιεινής, παταριού και κλίµακας στην δυτική πλευρά του χώρου 01α 
 Καθαίρεση αναβαθµού στην ανατολική πλευρά του χώρου 01β 

 ∆ιάνοιξη φραγµένης θύρας Θ-04 
 ∆ιάνοιξη νέας θύρας Θ-07 

 Αποξήλωση δαπέδων 
 Αποξήλωση συστήµατος κλιµατισµού των χώρων 01α και 01β 
 Αποξήλωση Η/Μ εγκαταστάσεων βορείου τµήµατος κτιρίου 
 Αποξήλωση νεωτερικών επενδύσεων τοίχων (γυψοσανίδες, κορνίζες, ταπετσαρίες, κλπ) 
 Αποξήλωση ανηρτηµένων φωτιστικών 

 Κατασκευή νέων χώρων υγιεινής στο βόρειο τµήµα του κτιρίου (χώροι 02, 05, 06, 07, 08) 

 Κατασκευή νέων χώρων παρασκευαστηρίου, λάντζας και αποθήκης στο βόρειο τµήµα του 
κτιρίου (χώροι 03α, 03β, 04) 

 Επένδυση κεραµικών πλακιδίων στους τοίχους των χώρων 02, 03α, 03β, 04, 05, 06, 07, 08 

 Νέο βιοµηχανικό δάπεδο στους χώρους 01α και 01β 
 Νέο δάπεδο κεραµικών πλακιδίων στους χώρους 02, 03α, 03β, 04, 05, 06, 07, 08 

 Κατασκευή / αποκατάσταση τεσσάρων παραστάδων στην θέση των καθαιρεµένων 
εγκαρσίων τοιχοποιιών των χώρων 01α και 01β 

 Αποκατάσταση επιχρισµάτων τοιχοποιιών όλων των χώρων 

 Αποκατάσταση επιχρισµάτων των οροφών των χώρων 02, 03α, 05, 06, 07, 08 
 Κατασκευή Bar στον χώρο 01β 

 Οι νέες θύρες ΠΥΡΘ-01, ΠΥΡΘ-02, ΠΥΡΘ-03 είναι πυράντοχες 60 min. 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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 ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

Στο τµήµα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναλύονται οι εργασίες, που προβλέπεται να 
εκτελεσθούν στο έργο, σε συσχετισµό µε τα σχέδια της µελέτης και τους όρους των λοιπών 
συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας, για την πλήρη συντήρηση, αποκατάσταση και 

εκσυγχρονισµό του κτιρίου Ν. Γύζη. 
 

Εργασίες επί των φερουσών κατασκευών του έργου, πλήν αντιπαρασιτικής αγωγής των 
φερόντων ξυλίνων στοιχείων δεν προβλέπονται. 

 

Εργασίες που σχετίζονται µε τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου δεν 
περιλαµβάνονται και δεν περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Για τα ανωτέρω µη 
αρχιτεκτονικά αντικείµενα βλ. τις εν λόγω σχετικές µελέτες. 

 

Στην περιγραφή των οικοδοµικών εργασιών, όπου αναφέρονται συγκεκριµένοι οίκοι 
παραγωγής ή προµήθειας υλικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων, νοούνται αυτοί ή άλλοι 
ισοδύναµοι, των οποίων τα προϊόντα, οι προδιαγραφές και οι εργασίες είναι των ιδίων 

τουλάχιστον, ή εφάµιλλων, ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών µε αυτά των 
αναγραφοµένων - προδιαγραφοµένων. Όλα τα υλικά τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της κατασκευάστριας, ή προµηθεύτριας εταιρείας και εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε 
βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα, επίσης προτεινόµενα από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

Η Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρµογής 
συµπληρώνεται από τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος όλων των 
λοιπών τευχών και σχεδίων της µελέτης του έργου. 

 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση από την Υπηρεσία τις φάσεις κατασκευής του έργου 
και τη µεθοδολογία κατασκευών σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες στη περιοχή του 

έργου κατά τη περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας. 

 

 ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 

Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί όλα τα υλικά, για τα οποία προβλέπεται η προµήθειά τους στο 
Τιµολόγιο Μελέτης του Έργου και αυτά θα προσκοµιστούν επιτόπου, θα είναι σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και θα τυγχάνουν της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 

Πέραν των µελετών, που σύµφωνα µε τη κείµενη Νοµοθεσία είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος 

να εκπονήσει στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας, ο Ανάδοχος της παρούσης θα προβεί 
στην εκπόνηση των ακολούθως αναφερόµενων µελετών, η δαπάνη των οποίων θεωρείται 
ανοιγµένη στην προσφορά του: 
1) Εκπόνηση µελέτης προστατευτικών έργων για τη προστασία του προσωπικού, που κατά τη 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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κρίση του Αναδόχου επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη 
εκπόνησης της µελέτης θεωρείται ανοιγµένη στη προσφορά του Αναδόχου. 

2) Εκπόνηση µελετών, που θα απαιτηθούν για τη µετατόπιση ή/και προστασία δικτύων ΟΚΩ. 

3) Η εκπόνηση µελετών σήµανσης – ασφάλισης. 

 

 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 

Οι προεργασίες, κυρίως καθαιρέσεις τοιχοποιιών, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και 

λοιπά στοιχεία της µελέτης και τους ακόλουθους γενικούς όρους της περιγραφής: 
 Οι διαστάσεις και οι στάθµες που αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης θα επαληθευτούν και 

θα τηρηθούν µε ακρίβεια. 
 Θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων, 

την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων στο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και σε 
τρίτους και εν γένει ζηµιών οποιασδήποτε φύσης. 

 Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία όργανα, τα οποία θα είναι και σε πρώτη 

ζήτηση από τον επιβλέποντα µηχανικό για τους ελέγχους. 
Στις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
των προϊόντων καθαιρέσεων. Οι µεταφορές των προϊόντων αυτών και οι σχετικές 
φορτοεκφορτώσεις εκτελούνται µε οποιαδήποτε µέσα και µεθόδους, που θα εξασφαλίζουν την 
οµαλή κυκλοφορία µέσα στο Εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών. 

 

 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 

 

Ικριώµατα θα κατασκευασθούν σε όλες τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου και όπου αλλού είναι 

απαραίτητο (πχ για την αποκατάσταση οροφών), για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και θα περιλαµβάνουν σκάφες προστασίας. 

 

 ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

 

Τσιµεντοκονίαµα των 450 χλγ./m3 τσιµέντου χρησιµοποιείται για εξοµαλυντική στρώση σε 

δάπεδα, που θα διαστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, ή µε αυτοεπιπεδούµενο βιοµηχανικό 
δάπεδο, µετά την αποξήλωση των υφισταµένων δαπέδων. Υπολογισµός αλφαδιών µε λέιζερ. 
Ανάµειξη τσιµεντοκονιάµατος µε ίνες προπυλενίου. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονιάµατος σε όλη την 
επιφάνεια. 

 

 ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Όλα τα προδιαγραφόµενα υλικά και οι εργασίες µονώσεων, στεγανώσεων και επικαλύψεων 
θα γίνονται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς και τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστικών οίκων των υλικών και τα σχέδια της µελέτης. Πριν από την έναρξη 

οποιασδήποτε εργασίας µόνωσης θα προηγηθεί καλός καθαρισµός των επιφανειών µε 
συρµατόβουρτσα, σφράγιση µε κατάλληλο επισκευαστικό κονίαµα, αποµάκρυνση των 
σαθρών τµηµάτων και καλό πλύσιµο των επιφανειών µε άφθονο νερό. 

 
 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ DRAINAGE 

 

Η στεγάνωση και το περιµετρικό drainage γίνεται στην εξωτερική πλευρά των τοιχοποιιών των 

χώρων 02, 03α, 03β, 04, 06, 07, 08, στο σύνολο της επιφάνειας, µε τις ακόλουθες εργασίες: 
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- ∆ιάνοιξη τάφρου, µέχρι το επίπεδο της θεµελίωσης των τοιχίων 

- Αποξήλωση επιχρίσµατος, όπου αυτό υπάρχει 

- Εξοµάλυνση επιφάνειας τοιχώµατος και στοκάρισµα οπών µε τσιµεντοκονίαµα (τσιµέντο/ 

άµµος 3:1) 
- Επάλειψη σε δύο στρώσεις, 2-3 kg/m2 η κάθε µία, µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό µίγµα 

ενδεικτικού τύπου VANDEX BB75-ESHA. 
- Κατακόρυφη επίστρωση µε αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο, υψηλής 

πυκνότητας πάχους 0,5 mm, µε κωνικές προεξοχές ύψους 8,0 mm, ενδεικτικού τύπου DELTA- 
NB της ISOMAT. 

- Πλήρωση τάφρου µε σκύρα. 

- Κάλυψη αποστραγγιστικής τάφρου µε πεζοδρόµιο (πλάκα ελαφρά οπλισµένου 
σκυροδέµατος πάχους 12 εκ., επικάλυψη µε τσιµεντόπλακες 50x50 εκ. τοποθετηµένες µε 
τσιµεντοκονίαµα και περιµετρική τοποθέτηση προκατασκευασµένου τσιµεντένιου 

κρασπέδου). 

 

 ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
 

 

 ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

 

Τοιχοποιία ενδεικτικού τύπου Knauf W111. Πάχος τοιχοποιίας: 75 χιλ. Σκελετός Μονός 

µεταλλικός σκελετός. ∆ιατοµές πάχους 0,6 χιλ. Oρθοστάτες ενδεικτικού τύπου Knauf CW 50 σε 
µέγιστες αξονικές αποστάσεις 60 εκ. Περιµετρικές συνδέσεις σταθερές. Μόνωση 
Ορυκτοβάµβακας πάχους 40 χιλ. Υλικό επίστρωσης: Μονή επίστρωση ανθυγρών 
γυψοσανίδων πάχους 12,5 χιλ. Αρµολόγηση και φινίρισµα γυψοσανίδων και σπατουλάρισµα 
όλης της επιφάνειας. Χώροι 05, 06, 07, 08. 

 

 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ 

 

Οι νέες τοιχοποιίες πάχους 25 εκ., ή περισσότερο, αποτελούνται από διπλές οπτοπλινθοδοµές. 
Κατασκευάζονται σενάζ οπλ. σκυροδέµατος στο µέσον του ύψους των τοίχων. Τα σενάζ 

ύψους 15 εκ., πλάτους ανάλογα µε το πλάτος του τοίχου και µήκους όσο το µήκος του τοίχου, 
θα είναι από σκυρόδεµα C16/20 και θα φέρουν ελάχιστο οπλισµό 8Φ10 και συνδετήρες Φ8/20. 
Πριν την εφαρµογή του επιχρίσµατος θα τοποθετείται οπλισµός πλέγµατος πολυπροπυλενίου 
στις συναρµογές παλαιού και νέου τοίχου, τουλάχιστον 10 εκ. εκατέρωθεν της ένωσης των δύο 
τοίχων, για την αποφυγή µελλοντικών ρηγµατώσεων του επιχρίσµατος. 

 

 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 

 ΑΠΛΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Πριν την εφαρµογή των διαφόρων επιχρισµάτων θα προηγηθούν οι κάθε είδους προεργασίες 
Η/Μ εγκαταστάσεων και οι κάθε είδους τοποθετήσεις ψευτοκασών, κρυφών στηρίξεων κ.λ.π. 

κατασκευών. Για τα επιχρίσµατα θα χρησιµοποιηθούν είτε εργοταξιακά παρασκευαζόµενα 
κονιάµατα, είτε έτοιµα κονιάµατα, χωρίς ασβέστη, που θα προέρχονται από αναγνωρισµένο 
προµηθευτή, ο οποίος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη µε ειδικευµένους τεχνίτες επί τόπου του 
έργου. Θα επιχρισθούν όλες οι επιφάνειες νέων δοµικών στοιχείων, όπως και οι επιφάνειες 
υφισταµένων δοµικών στοιχείων, στις οποίες είτε για λόγους εξυγίανσης αποξηλώθηκε το 
υφιστάµενο επίχρισµα, είτε υπάρχουν φθορές. 

 
Στο κυρίως κτίριο θα µείνουν ανεπίχριστες οι εσωτερικές επιφάνειες των εξωτερικών 

τοιχοποιιών, από την στάθµη των ελκυστήρων της στέγης και επάνω, όπως φαίνεται στα 
σχετικά σχέδια των τοµών. 
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 ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Σε σηµεία, όπου τα µορφολογικά στοιχεία των όψεων έχουν υποστεί φθορές, θα γίνει επισκευή 
µε τραβηχτό επίχρισµα, κατά το πρότυπο του υφισταµένου στοιχείου. Η κατασκευή του 
τραβηχτού θα γίνεται σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από τσιµεντοκονίαµα 

των 600 kg τσιµέντου µε ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό µάζας, η δε τρίτη 
επιφανειακή από ασβεστο-τσιµεντο-µαρµαροκονίαµα. Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα 
εφαρµόζεται ενισχυτικό πρόσφυσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. ∆ιακοπή της 
συνέχειας (αρµοί) των τραβηχτών επιχρισµάτων δεν επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται η πρόσθετη 
µόρφωση ακµών, γωνιών, σηµείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών επιχρισµάτων, καθώς και 
τα µερεµετίσµατα, τα οποία πιθανόν να απαιτηθούν. 

 

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
 

 

Κεραµικά πλακίδια µέχρι ύψος οροφής. Τα κεραµικά πλακίδια που θα χρησιµοποιηθούν θα 
είναι άριστης ποιότητας, µονόχρωµα µονόπυρα, µατ, διαστάσεων 30Χ30 εκ. Τα πλακίδια 
τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες των τοίχων µε ακρυλική τσιµεντοειδή λευκή κόλλα 
πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIX SUPER ACRYLIC της EVOCHEM. Μετά 

την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή αρµόστοκο 
πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUT της EVOCHEM και 
καθάρισµα της επένδυσης. Χώροι 02, 03α, 03β, 04, 05, 06, 07, 08. 

 

 ∆ΑΠΕ∆Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι εργασίες που αναφέρονται στις καλύψεις- επιστρώσεις 
δαπέδων και αφορούν επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια και βιοµηχανικό δάπεδο. 

 

 ΝΕΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

 

Χρησιµοποιούνται αντιολισθητικά, ανυάλωτα, υψηλής αντοχής πλακίδια Α’ διαλογής, 30Χ30 
εκ., GROUP ΒΙα, ανοικτής γκρι απόχρωσης και επιστρώνονται στα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
και του βοηθητικού χώρου. Τα πλακίδια τοποθετούνται επάνω στις επιφάνειες της υποδοµής 

των δαπέδων (µετά την αποξήλωση του υφισταµένου δαπέδου και την διάστρωση 
τσιµεντοκονίας) µε ακρυλική τσιµεντοειδή λευκή κόλλα πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, 
ενδεικτικού τύπου ISOMIX SUPER ACRYLIC της EVOCHEM. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων 
γίνεται αρµολόγηση µε ακρυλικό τσιµεντοειδή αρµόστοκο πλακιδίων τοίχων & δαπέδων, 
ενδεικτικού τύπου ISOMIX TILE GROUT της EVOCHEM και καθάρισµα της επένδυσης. Χώρος 04. 

 

 ∆ΑΠΕ∆Ο ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ 

 

Το δάπεδο της ράµπας κατασκευάζεται ως εξής: 

Επί της φέρουσας πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα των 450 

kgr τσιµέντου, πάχους 2,5 εκ. σε δύο στρώσεις. Επί της τελικής επιφανείας του 
τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται τσιµεντοειδές αντιολισθητικό κονίαµα ενδ, τύπου ANTISLIP 
DUROSTICK, το οποίο επαλείφεται στην άνω επιφάνεια του µε ακρυλικό βερνίκι ενδεικτικού 
τύπου VISTA DUROSTICK. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο 

 

Αφορά στον χώρο 01α και 01β. Πραγµατοποιούνται οι εξής εργασίες: 
Αποξήλωση υφισταµένου δαπέδου. 
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Υπολογισµός αλφαδιών µε λέιζερ. 
Προεργασία βιοµηχανικού δαπέδου. 
Ανάµειξη τσιµεντοκονιάµατος µε ίνες προπυλενίου. 
∆ιάστρωση τσιµεντοκονιάµατος σε όλη την επιφάνεια. 

Πρώτη επεξεργασία - λείανση του τσιµεντοκονιάµατος µε «ελικοπτεράκια» και ταυτόχρονη 
διασπορά τσιµέντου µε χαλαζιακή άµµο. 
Η παραπάνω εργασία επαναλαµβάνεται σε δύο έως τρία «χέρια», ώσπου να επιτευχθεί η 

σκλήρυνση του δαπέδου. 
Με χρήση µηχανηµάτων και χειρωνακτική εργασία θα γίνει η τελική λείανση του δαπέδου. 

 

Περιµετρικά του δαπέδου του κυρίου χώρου 01α και 01β κατασκευάζεται, εντός του δαπέδου, 
κανάλι διαστάσεων 10x10 εκ, µε επικάλυψη ξύλινης λουστραρισµένης σανίδας δρυός πλάτους 
10 εκ. και πάχους 2 εκ, Το εν λόγω κανάλι χρησιµοποιείται για την διέλευση 
ηλεκτροµηχανολογικών δικτύων. 

 

 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
 

 

 ΚΑΤΩΦΛΙΑ - ΠΟ∆ΙΕΣ 

 

Τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών και οι ποδιές των υαλοστασίων θα είναι από λευκό 
µάρµαρο Καβάλας πάχους 3εκ. 

 

 ΖΩΝΗ ΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Γίνεται αποκατάσταση της ζώνης βάσης του κτιρίου, µε χρήση πλακών από λευκό µάρµαρο 
Καβάλας πάχους 5 εκ. Το εύρος της εν λόγω επέµβασης θα προσδιορισθεί από την επίβλεψη, 
αναλόγως της έκτασης των φθορών, που θα αποκαλυφθούν, µετά τους καθαρισµούς και τις 
αποξηλώσεις στην ζώνη βάσης του κτιρίου. 

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

 

Αποξηλώνονται τα εξωτερικά δάπεδα µαρµάρου, που έχουν παρουσιάσει εκτεταµένες φθορές, 
κακοτεχνίες και καθιζήσεις. Κατασκευάζεται υποδοµή µε θραυστό υλικό, πλάκα ελαφρά 
οπλισµένου σκυροδέµατος και επί αυτής διαστρώνονται µε τσιµεντοκονίαµα ορθογωνικές 
πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α’ ποιότητος. 

 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΕΓΓΙΤΩΝ 
 

 

 ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΦΕΓΓΙΤΩΝ 

 

Γαλβανισµένο χαλύβδινο κιγκλίδωµα ασφαλείας µε οριζόντιες ράβδους Φ20, πακτωµένο στην 
περιµετρική κάσα κατασκευάζεται στους φεγγίτες των νέων θυρών και παραθύρων. 

 

 ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ 

 

Οι νέες θύρες ΠΥΡΘ-01, ΠΥΡΘ-02, ΠΥΡΘ-03 είναι πυράντοχες 60 min. 

Πρόκειται για µεταλλικές θύρες πυροπροστασίας 60’, µονόφυλλες, από λαµαρίνα ποιότητας 
St12 κατά DIN 1623, πάχους 1,5χιλ. χωρίς εµφανή ραφή και πυρήνα από ειδικό πυράντοχο 
υλικό. Τοποθετείται σε µεταλλική κάσα που φέρει ειδικό µη σιλικονούχο λάστιχο. Η στήριξη 
γίνεται µε ειδικούς γαλβανισµένους µεντεσέδες πυρασφάλειας µε ελατήριο, ενώ τοποθετείται και 

ειδική θερµοδιογκούµενη ταινία ενδεικτικού τύπου PALUSOL. Η θύρα συµπληρώνεται µε όλα τα 
ειδικά εξαρτήµατα, όπως πόµολα, κλειδαριές ασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς και µπάρα 
πανικού. 
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 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

 

Το παράθυρο Π-01 συντηρείται, στα σηµεία που αυτό απαιτείται. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται 
στην περιµετρική στεγάνωση του κουφώµατος, η οποία πραγµατοποιείται µε αντιµυκητιακή 
βαφόµενη λευκή σιλικόνη. 

 

 Υ∆ΡΟΡΡΟΕΣ 

 

Στην βόρεια όψη του κυρίως κτιρίου κατασκευάζονται οριζόντιο λούκι και κατακόρυφες 
υδρορρόες, όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια. Οι υδρορροές είναι από γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες (πράσινη ετικέτα) που η διατοµή τους ορίζεται από την Η/Μ µελέτη και 
στερεώνονται στην εξωτερική παρειά του κτιρίου µε ειδικά γαλβανισµένα στηρίγµατα. 

 

 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η κατασκευή τους θα είναι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήµατα (χειρολαβές, µηχανισµούς, µεντεσέδες, κλειδαριές), µικροϋλικά και λοιπό εξοπλισµό 
για την σωστή στήριξη, λειτουργία και ενσωµάτωση τους στο έργο. 

 

 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 

 

Θύρες Θ-06, Θ-07, Θ-08, Θ-09, Θ-10, Θ-11. 

Τοποθετούνται σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής, στην διανοιγµένη θύρα µεταξύ Bar και 

χώρου 03β και µεταξύ χώρου 03β και χώρου 04. Τα πρεσαριστά θυρόφυλλα είναι µε επένδυση 
Formica, συνολικού πάχους 44mm και κατασκευάζονται µε πλαίσιο από λευκή ξυλεία Σουηδική 
για τους ορθοστάτες και τις οριζόντιες τραβέρσες. Η πλήρωση του σκελετού γίνεται µε 
διάτρητη µοριοσανίδα ειδικής πυκνότητας πάχους 32mm. Αµφίπλευρα του θυροφύλλου 
τοποθετείται κοντραπλακέ οκουµέ πάχους 5mm το οποίο επενδύεται µε φαινοπλαστικό φύλλο 
πάχους 0,8 έως 1mm τύπου FORMICA. Στις τρεις πλευρές του θυροφύλλου τοποθετείται πηχάκι 

οξιάς πάχους 8mm. Αµφίπλευρα, το θυρόφυλλο στο κάτω µέρος φέρει ανοξείδωτη φάσα 
προστασίας 200Χ2 χιλ. Οι κάσες που χρησιµοποιούνται στις εσωτερικές ξύλινες θύρες, είναι 
µεταλλικές βιοµηχανοποιηµένες από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 χιλ., 
χωρίς σκοτία, µε αντισκωριακή προστασία των επιφανειών µε primer, έχουν πλάτος ανάλογο 
µε το πάχος του τοίχου. Οι κάσες έχουν πατούρα κατάλληλου πάχους για να δεχθούν το 
κούφωµα, φέρουν τζινέτια για τον εντοιχισµό τους και το κενό τους γεµίζει µε αριάνι. 

 

 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ 

 

Θύρες Θ-01, Θ-02, Θ-03, Θ-04, Θ-05. 

Νέες εξωτερικές ταµπλαδωτές ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή δίφυλλες, µε ή χωρίς φεγγίτη, από 
ξυλεία Όρεγκον πάϊν, σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη, πού περιλαµβάνουν: 

α) Την κατασκευή κατάλληλης κάσσας από την ίδια ποιότητα ξυλείας, πού στερεώνεται µε 
µεταλλικούς συνδέσµους (τζινέτια) σε όλο το ύψος τού κουφώµατος. Τα σόκορα των κασσών 
πού εφάπτονται µε την τοιχοποιία, βάφονται µε µίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. 
Τα κενά µεταξύ τετραξύλου και τοιχοποιίας θα πληρωθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία των 450 κιλ 
λευκού τσιµέντου, και εξωτερικά µε µαστίχα σιλικόνης. 
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατοµής και πάχους 45 χιλ 
έως 50 χιλ,, από την ίδια ποιότητα ξυλείας, ως ανωτέρω. 

γ) Την κατασκευή κατάλληλων ταµπλάδων, από την ίδια ποιότητα ξυλείας, καθώς και των 
απαιτουµένων εργαλείων, συνθέτου σχεδίου. 
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δ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρµοκαλύπτρων, νεροχύτη, κλπ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
διαστάσεις και το σχέδιο των υπαρχουσών θυρών. 

ε) Την κατασκευή και τοποθέτηση περιµετρικά τού κουφώµατος ειδικού λάστιχου, για την 
ανεµοστεγανότητα αυτού. 
ζ) Την αγορά και τοποθέτηση µεντεσέδων, κλείθρων, γρυλόχερων και λοιπών εξαρτηµάτων 
λειτουργίας, αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου. 

 

 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΩΦΥΛΛΑ 

 

Παράθυρα Π-02, Π-03. 

Νέα εξωτερικά υαλοστάσια (παράθυρα) ανοιγόµενα, δίφυλλα, µε φεγγίτη, και περσιδωτά 
εξώφυλλα, από ξυλεία Όρεγκον πάϊν, σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη, πού περιλαµβάνουν: 
α) Την κατασκευή κατάλληλης κάσσας από την ίδια ποιότητα ξυλείας, πού στερεώνεται µε 

µεταλλικούς συνδέσµους (τζινέτια) σε όλο το ύψος τού κουφώµατος. Τα σόκορα των κασσών 
πού εφάπτονται µε την τοιχοποιία, βάφονται µε µίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. 
Τα κενά µεταξύ τετραξύλου και τοιχοποιίας θα πληρωθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία των 450 κιλ 
λευκού τσιµέντου, και εξωτερικά µε µαστίχα σιλικόνης. 
β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατοµής και πάχους 45 χιλ 
έως 50 χιλ,, από την ίδια ποιότητα ξυλείας, ως ανωτέρω. 
γ) Την κατασκευή περσιδωτών εξωφύλλων πάχους 3 εκ. 

δ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρµοκαλύπτρων, νεροχύτη, κλπ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

διαστάσεις και το σχέδιο των υπαρχουσών θυρών. 
ε) Την κατασκευή και τοποθέτηση περιµετρικά τού κουφώµατος ειδικού λάστιχου, για την 
ανεµοστεγανότητα αυτού. 
ζ) Την αγορά και τοποθέτηση µεντεσέδων, κλείθρων, γρυλόχερων και λοιπών εξαρτηµάτων 

λειτουργίας, αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου. 
 

 ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

 

Οι υφιστάµενη ξύλινη στέγη του κυρίως κτιρίου θα συντηρηθεί, όπου αυτό απαιτείται, και εάν 
παρατηρηθεί προσβολή από «σαράκι» θα γίνει ειδική αντιπαρασιτική αγωγή του ξύλου. Εάν 
διαπιστωθεί αστοχία κάποιου φέροντος ξύλινου στοιχείου, θα γίνει ενίσχυση του, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιµετρικά της στέγης, και αφού αποξηλωθεί η σηµερινή ξύλινη 

κατακόρυφη επένδυση, κατασκευάζεται κεκλιµένο γείσο από σανίδες εµποτισµένης λευκής 
ξυλείας πάχους 2εκ., όπως φαίνεται στα σχετικά σχέδια. 

 
Στην στέγη του βόρειου κτίσµατος, µετά την αποξήλωση της υφιστάµενης επικεράµωσης, θα 
γίνουν οι εξής εργασίες: 
- Επί του τµήµατος της υφισταµένης κεκλιµένης πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος 

κατασκευάζεται φράγµα υδρατµών, µε διπλή επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος, 
ενδεικτικού τύπου ESXACOAT Νο2, µε ολική κατανάλωση 2 kg/m2. Το ασφαλτικό γαλάκτωµα 
γυρίζει στο κατακόρυφο τµήµα των περιµετρικών δοµικών στοιχείων 

- Επί του τµήµατος της ξύλινης στέγης, επάνω από το υφιστάµενο σανίδωµα, κατασκευάζεται 
φράγµα υδρατµών µε διπλή επάλειψη από στεγανωτικό ασφαλτικό βερνίκι ενδεικτικού τύπου 
ESHALAC. Το ασφαλτικό βερνίκι γυρίζει στο κατακόρυφο τµήµα των περιµετρικών δοµικών 

στοιχείων 
- Επί του φράγµατος υδρατµών κατασκευάζεται τεγίδωση µε τεγίδες εµποτισµένης λευκής 

ξυλείας 5x7εκ. ανά 1,00 µ. 
- Στο κενό µεταξύ των τεγίδων τοποθετείται πάπλωµα ορυκτοβάµβακα ενδεικτικού τύπου 

ROCKWOOL της DENMARK πάχους 7 εκ. 
- Επί των τεγίδων καρφώνεται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12χιλ. 

- Στην τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια του κόντρα πλακέ επικολλώνται ασφαλτόπανα, 
ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ της ΕΣΧΑ, τα οποία αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10 
εκ. 

- Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών κατασκευάζεται επικεράµωση µε ρωµαϊκά 
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κεραµίδια. 

 

 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι υαλοπίνακες θα είναι Α διαλογής, Ευρωπαϊκής προέλευσης. Προβλέπονται οι ακόλουθοι 
τύποι: 
 ∆ιπλοί υαλοπίνακες 

 Καθρέπτες 

Οι διπλοί υαλοπίνακες, µε ενδιάµεσο κενό, θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η 
δηµιουργία υδρατµών, συµπυκνωµάτων ή άλλων ενοχλητικών φαινοµένων στο µεταξύ των 

υαλοπινάκων κενό, που θα παραµένει πάντοτε καθαρό και διαυγές. 
 

 ∆ΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί Clear, πάχους 4 χιλ. ο καθένας, σφραγισµένοι µε διάκενο 
6 χιλ. µεταξύ τους. Τοποθετούνται στα νέα εξωτερικά υαλοστάσια. 

 

 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 

 

Καθρέπτες πάχους 5 χιλ., τοποθετούνται πάνω από τους νιπτήρες των χώρων υγιεινής και θα 
προστατεύονται έναντι διυγράνσεων µε σφραγιστικά υλικά. Οι καθρέπτες φέρουν 
αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης και στερεώνονται επάνω σε πινακίδα από MDF πάχους 16 
χιλ. που βιδώνεται επάνω στον τοίχο. Η πινακίδα περιµετρικά φέρει γωνία αλουµινίου 20x20 χιλ. 

που κολλάται µε σιλικόνη. Ο καθρέπτης στον χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ είναι ειδικός ανακλινόµενος, 
διαστάσεων 58x44 εκ. τοποθετούµενος επάνω από τον εργονοµικό νιπτήρα του χώρου. 

 
 

 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ 
 

 

 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Θα πραγµατοποιηθεί επιµεληµένος έλεγχος της κεραµοσκεπής του κυρίως κτιρίου και θα 
αντικατασταθούν φθαρµένα κεραµίδια. Όπου απαιτείται θα επισκευασθεί η στεγάνωση. 

 

 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Βλ. παράγραφο 6.15.5 

 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για την προετοιµασία, τα υποστρώµατα των χρωµάτων κλπ, θα ακολουθηθούν τα όσα 
αναφέρονται στις προδιαγραφές και οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Όλα τα υλικά που 

προδιαγράφονται είναι ενδεικτικού τύπου της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Προ οποιασδήποτε 
εργασίας θα προηγηθεί επιµεληµένος καθαρισµός και τρίψιµο των επιφανειών, ώστε να 
αποµακρυνθούν οποιαδήποτε σαθρά υλικά. 
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 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 

 

Τα ξύλινα στοιχεία των στεγών δέχονται συντηρητικό και προστατευτικό ξύλου βάσεως νερού 
τύπου AQUAXYL PLUS και βερνίκι βάσεως νερού τύπου AQUAXYL VARNISH σατινέ. 

 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ 

 

Οι εσωτερικοί επιχρισµένοι τοίχοι σπατουλάρονται µε χρώµα ενδεικτικού τύπου NEOPAL 
STUCCO, σε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους, ασταρώνονται µε αστάρι ενδεικτικού τύπου 

NEOPAL PRIMER και δέχονται τελική επίστρωση µε SUPER NEOPAL. 
 

 ΑΚΡΥΛΙΚΑ 

 

Χρωµατισµοί µε αδιάβροχα ακρυλικά χρώµατα ενδεικτικού τύπου VIVECRYL αφού προηγηθεί 
σχολαστικός καθαρισµός και αστάρι ενδεικτικού τύπου VIVEDUR εφαρµόζονται σε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες επιχρισµάτων του κτιρίου. Μετά το χρωµατισµό εφαρµόζεται ειδική 

αντιγραφιστική επεξεργασία. 
 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Οι χρωµατισµοί των επιφανειών και στοιχείων από γαλβανισµένο µέταλλο θα περιλαµβάνουν: 
- Προετοιµασία των επιφανειών όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο πάνω. 

- Εφαρµογή ειδικού µη τοξικού ασταριού ενός συστατικού ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ σε δύο στρώσεις, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. 
- Εφαρµογή δύο στρώσεων αλκυδικού βερνικοχρώµατος ενδεικτικού τύπου VIVEMETAL µε 

πρόσµειξη σκληρυντή ενδεικτικού τύπου VIVEHARD. 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Ο εξοπλισµός των χώρων υγιεινής, είδος υγιεινής, µπαταρίες κ.λ.π. εξαρτήµατα περιγράφεται 
και περιλαµβάνονται στην Η/Μ µελέτη. 

Στο χώρο υγιεινής που χρησιµοποιείται από ΑΜΕΑ πλην του βασικού εξοπλισµού που 
αναφέρεται στην Η/Μ µελέτη περιλαµβάνεται και ο πιο κάτω ειδικός εξοπλισµός: 
- Καθρέπτης ανακλινόµενος 58x44εκ. τοποθετούµενος πάνω από τον νιπτήρα, µε την κάτω 

πλευρά σε απόσταση 80-85εκ. από το δάπεδο. 
- Χειρολαβές (σταθερή και ανακλινόµενη) µήκους 65 και 83εκ, από σωλήνα υπενδεδυµένο µε 

NYLON, τοποθετούµενες σε ύψος 80εκ. από το δάπεδο. 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ - BAR 

 

Ο εξοπλισµός των χώρων του παρασκευαστηρίου (ανοξείδωτοι πάγκοι, νεροχύτες, επιδαπέδια 
και ανηρτηµένα ξύλινα ερµάρια κλπ), καθώς και οι πάγκοι και τα ράφια του Bar, θα 
κατασκευασθούν από το πρόσωπο, που θα διαχειρισθεί και θα λειτουργήσει τον χώρο, 

σύµφωνα µε τις ειδικές του ανάγκες και µε την γενική διάταξη, που φαίνεται στα σχέδια της 
µελέτης. 
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