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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η παρούσα τεχνική έκθεση και περιγραφή εργασιών, αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη, 

αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου – μνημείου, που βρίσκεται επί της οδού Χρήστου 

Στέφα και Ε. Παπαθανασίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 113 (Ο.Τ. 113), στην πόλη της Κερατέας 

του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Ανατολικής Αττικής. 

1.2 Η παρούσα τεχνική έκθεση αποτελεί συμπλήρωμα, των γενικών σχεδίων, των 

κατασκευαστικών λεπτομερειών, της χρωματικής πρότασης, κ.λπ., στοιχείων που 

απεικονίζονται, σχεδιαστικά στις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

1.3 Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει τις εργασίες, που θα εκτελεσθούν και τα δομικά 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, στις κατασκευές αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου 

μνημείου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές αναστήλωσης της 

ΧΑΡΤΑΣ ΒΙΕΝΝΗΣ. Έτσι οι εργασίες που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική μελέτη έχουν 

στόχο, να διασώσουν τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων και παράλληλα, να 

αποκαταστήσουν, εκείνα που αλλοιώθηκαν με κακόγουστες και μεταγενέστερες παρεμβάσεις. 

1.4 Οι αρχιτεκτονικές εργασίες της παρούσας τεχνικής έκθεσης συσχετίζονται απόλυτα, με τις 

προτάσεις της στατικής μελέτης, αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτιριακού 

συγκροτήματος. Όπως, της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών, των ξυλοπατοδοκών των 

μεσοπατωμάτων, των ζευκτών των στεγών, κ.λπ. Επίσης συσχετίζονται απόλυτα, με τις 

προτάσεις της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, για τις εργασίες εγκατάστασης, της 

αποχέτευσης, της ύδρευσης, του κλιματισμού, των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, του 

φωτισμού, κίνησης, των συστημάτων, ασφαλείας, συναγερμού, πυρκαγιάς, φωνής και 

δεδομένων (DATA), κ.λπ. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

2.1 Πρόκειται για το κτιριακό συγκρότημα, που βρίσκεται εντός γωνιακού οικοπέδου και 

αποτελείται, από τρία ανεξάρτητα θεμελιωμένα κτίρια. Το κτίριο Α’, το κτίριο Β’ και το κτίριο Γ’. 

Με βάση, τα μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία, των τριών κτιρίων και των διασωθέντων, 

αρχιτεκτονικών διακόσμων. Προκύπτει το συμπέρασμα, ότι τα κτίρια έχουν κτιστεί, στα τέλη του 

19ου αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα. Επίσης προκύπτει το συμπέρασμα, ότι τα τρία κτίρια ΔΕΝ 

έχουν κτιστεί ταυτόχρονα, αλλά σε χρονικές φάσεις που απέχουν μεταξύ τους. Σήμερα η δομή 

και η τυπολογία των κτιρίων, παραμένει ίδια. Εκτός ελάχιστον περιπτώσεων που έγιναν 
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μεταγενέστερα, χωρίς όμως, να αλλοιώνουν, την αρχική τυπολογία του κτιριακού 

συγκροτήματος. Τα τρία κτίρια θεωρούνται σύμμετρα, έχοντας το καθένα παραλληλόγραμμο 

σχήμα κάτοψης και ταυτόχρονα, σχηματίζουν μεταξύ τους το σχήμα ΠΙ. 

 

2.2 ΚΤΙΡΙΟ Α’ 

2.2.1 Το κτίριο Α’ είναι μονώροφο κτίσμα, με χρήση «αρχοντόσπιτης» κατοικίας και εξωτερικές 

διαστάσεις 10,65Χ6,07m χωρίς υπόγειο χώρο. Ο ισόγειος χώρος καλύπτετε κατά 40% από 

μονόχωρο δωμάτιο, με εστία - τζάκι και χώρο υγιεινής. Το υπόλοιπο τμήμα, είναι πανταχόθεν 

ελεύθερο. Η στάθμη του ισόγειου, βρίσκεται στο +1,10m από την στάθμη του οδοστρώματος 

της οδού Χρήστου Στέφα. 

2.2.2 Ο Α’ όροφος του κτιρίου Α’, έχει δύο βασικά δωμάτια, που βλέπουν στην βόρεια και την 

δυτική όψη, με περίτεχνο μαρμάρινο εξώστη. Ο Α’ όροφος, διαθέτει μακρόστενο προθάλαμο, 

που βλέπει, στην νότια πλευρά και λειτουργεί, ως χώρος αναψυχής. Στην ίδια πλευρά, υπάρχει 

και ο χώρος υγιεινής, του Α’ ορόφου. 

2.2.3 Το κτίριο Α’, ως βασικό κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος, χαρακτηρίζεται 

«αρχοντόσπιτο», από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και κατασκευαστική του αξία, στα εξής 

σημεία. 

2.2.3.1Από την βόρεια και την δυτική όψη, που αποτελείται από περίτεχνα και πλούσια 

διακοσμητικά στοιχεία με έντονο νεοκλασικό ρυθμό, μετά μαρμάρινου εξώστη και καρφωτό, 

«γύφτικο» μεταλλικό κιγκλίδωμα προστασίας. 

2.2.3.2Από την νότια εσωτερική όψη του κτιρίου Α’, που χαρακτηρίζεται έντονα από τον χώρο 

του λιακωτού. Με το παραδοσιακό ξύλινο και συρόμενο υαλοστάσιο, με την κατακόρυφη 

κατεύθυνση, τύπου καρμανιόλας και το διακοσμητικό δάπεδο, σύνθετου σχεδίου, από 

πρεσσαριστά πλακάκια 20Χ20cm μετά περιζώματος – μπορντούρας. 

2.2.3.3 Από τον Α’ όροφο του κτιρίου Α’, που ελάχιστοι τοίχοι, καλύπτονται από ζωγραφικό 

διάκοσμο, τοιχογραφιών. Η είσοδος στον Α’ όροφο του κτιρίου Α’, χαρακτηρίζεται, από την 

εξωτερική κλίμακα με τις ολόσωμες διακοσμητικές μαρμαροβαθμίδες, μετά γλύφων και 

περιταίνιων. 

 

2.3 ΚΤΙΡΙΟ Β’  

2.3.1 Το κτίριο Β’, είχε χρήση κατοικίας και είναι υπερυψωμένο ισόγειο, στην στάθμη +1,20m 

από την στάθμη του οδοστρώματος της οδού Ε. Παπαθανασίου, με εξωτερικές διαστάσεις 

13,95Χ5,10m και ημιυπόγειο χώρο. Ο ημιυπόγειος χώρος, είναι ενιαίος χώρος χωρίς χωρίσματα. 

Ο ημιυπόγειος χώρος, έχει πρόσβαση από την βόρεια πλευρά, με εξωτερική υπαίθρια κλίμακα. 
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2.3.2 Το υπερυψωμένο ισόγειο του κτιρίου Β’, έχει δύο βασικά δωμάτια, με εστίες – τζάκια, 

κουζίνα και χώρο υγιεινής. Η πρόσβαση του κτιρίου Β’, πραγματοποιείται, από την εσωτερική 

ανατολική πλευρά της αυλής, μέσο υπαίθριας κλίμακας από ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες. 

2.3.3 Το κτίριο Β’, χαρακτηρίζεται ως «φτωχότερο» του κτιρίου Α’. Όμως και το κτίριο Β’, 

φέρει, στις όψεις νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία. Το εξωτερικό υπερυψωμένο πλατύσκαλο 

του κτιρίου Β’, φέρει, περίφημο διακοσμητικό δάπεδο, σύνθετου σχεδίου από πρεσσαριστά 

διακοσμητικά πλακάκια 20Χ20cm, παραγωγής, δια χειρός τεχνίτη, ένα προς ένα. 

 

2.4 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ 

2.4.1 Το κτίριο Γ’, είχε χρήση εργαστηρίου παραγωγής κρασιού «πατητήρι», με εξωτερικές 

διαστάσεις 16,83Χ9,28m. Το κτίριο Γ’, είναι υπερυψωμένο ισόγειο, στην στάθμη +0,30m από 

την στάθμη του οδοστρώματος της οδού Ε. Παπαθανασίου. 

2.4.2 Ο ισόγειος χώρος του κτιρίου Γ’, χωρίζεται, σε δύο μεγάλα δωμάτια. Το ένα δωμάτιο, με 

εσωτερικές διαστάσεις 8,13Χ3,80m, ήταν το πατητήρι σταφυλιών, με το περίφημο μαρμάρινο 

σύστημα παραγωγής κρασιού. Το εργαστήριο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα, από τις υγιεινές του 

κατασκευές, με το μαρμάρινο δάπεδο, με τις ορθομαρμαρώσεις, με τα μαρμάρινα δοχεία 

μούστου, μαρμάρινους πάγκους, με τις χοές και τις κάνουλες, κ.λπ. Το άλλο δωμάτιο, με 

εσωτερικές διαστάσεις 11,30Χ7,90m, ήταν χώρος αποθήκης και παραμονής των υποτακτικών 

και χαρακτηρίζεται, από το παραδοσιακό απορροφητικό δάπεδο, πατητού κονιάματος, με 

ανάμειξη αδρανών υλικών, χώματος και συνθετικής ύλης. Επίσης ο χώρος, χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα, για την εστία – τζάκι λαϊκού τύπου, που διαθέτει. 

 

2.5 Για το κτιριακό συγκρότημα, ΔΕΝ υπάρχουν επαρκεί στοιχεία, πότε σταμάτησε να 

λειτουργεί και εγκαταλείφθηκε οριστικά. Όμως, από τις φθορές που έχει, λόγω έλλειψης 

λειτουργικής συντήρησης. Συμπεραίνουμε, ότι εγκαταλείφθηκε, πριν είκοσι πέντε με τριάντα 

χρόνια. 

 

2.6 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

2.6.1 Το κτιριακό συγκρότημα, είναι μέσα σε γωνιακό οικόπεδο, οριοθετημένο με μαντρότοιχο 

και έκτασης, οκτακόσια εξήντα δύο και ενενήντα τετραγωνικά επιφάνειας (862,90m2). Το 

οικόπεδο βρίσκετε, εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Λαυρεωτικής. Το οικόπεδο έχει 

συντελεστή δόμησης 1,00 και κάλυψη οικοπέδου 70%, με μέγιστο ύψος, 10,00m και σε 

περίπτωση στέγης, 11,00m. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου να είναι 862,90m2. 
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2.6.2 Σήμερα το οικόπεδο, με τα κτισμένα κτίρια Α’, Β’ και Γ’, έχει την εξής 

πραγματοποιούμενη δόμηση : 

•Κτίριο Α’ ισόγειο                         31,14 

•Κτίριο Α’ υπόγειο                          62,85 

                                      Άθροισμα   93,99m2                                                               93,99m2 

•Κτίριο Β’ ημιυπόγειο                      60,11 

•Κτίριο Β’ υπερυψωμένο ισόγειο    71,71 

                                         Άθροισμα  131,82m2                                                            131,82m2 

•Κτίριο Γ’ ισόγειο                                113,06 

                                          Άθροισμα   113,06m2                                                           113,06m2 

•Μείον την επιφάνεια του ημιυπόγειου χώρου 

που ΔΕΝ προσμετράτε στη δόμηση                    60,11m2 

•Καλυπτόμενη επιφάνεια οικοπέδου 

που προσμετράτε στην δόμηση                          278,58m2 

•Υπόλοιπη επιφάνεια οικοπέδου 

για μελλοντική δόμηση (770,32-278,58)            491,74m2 

 

2.7 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

2.7.1 Το κτίριο Α’ του κτιριακού συγκροτήματος, που βρίσκεται, εντός του ρυμοτομικού 

σχεδίου, του Δήμου Λαυρεωτικής Ανατολικής Αττικής και επί των οδών, Χρήστου Στέφα και Ε. 

Παπαθανασίου στο Ο.Τ.113. Έχει χαρακτηριστεί, ως ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο, από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό /111484/8370/14-01-1994 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ τεύχος τέταρτο αριθμός 

φύλλου 11/14-01-1994. 

 

2.8 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

2.8.1 Το κτιριακό συγκρότημα και το οικόπεδο, επί της οδού Χρήστου Στέφα και Ε. 

Παπαθανασίου, είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής. Το κτιριακό συγκρότημα όταν 

αναστηλωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες, των υπηρεσιών του Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

 

3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
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3.1.1 Το κτιριακό συγκρότημα, ως ενιαίο σύνολο, έχει ένα κεντρικό άξονα συμμετρίας, που 

καταδείχνει, όλα τα χαρακτηριστικά, της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής μορφολογίας και 

τυπολογίας. Επί πλέον το κάθε κτίριο, οργανώνεται, γύρω από έναν ιδιαίτερο άξονα συμμετρίας 

και ανάλογα, με το χρόνο που κτίστηκε και τον σκοπό της χρήσης. 

3.1.2 Το κάθε κτίριο, έχει την δική του κεντρική είσοδο. Οι προσόψεις των κτιρίων, 

διαμορφώνονται, από πλήθος, φτωχών και πλούσιων διακοσμητικών τραβηχτών κονιαμάτων, 

γεισώματα στεγών, αετώματα, παραστάδες, επίκρανα, τραβηχτές ταινίες, κυμάτια, επιστήλια, 

κ.λπ. 

3.1.3 Το κτίριο Α’ παρουσιάζεται ως «αρχοντόσπιτο», σε σχέση με τα φτωχότερα κτίρια, Β’ και 

Γ’, το εργαστήριο οινοποιίας. Έτσι βλέπουμε, στο κτίριο Α’, να εμφανίζεται, περίτεχνος 

μαρμάρινος εξώστης, που εδράζεται, σε διακοσμητικούς κιλλιβάντες (φουρούσια) και να 

προστατεύεται, από ιδιαίτερα επιμελημένο καρφωτό – «γύφτικο» μεταλλικό κιγκλίδωμα 

ασφαλείας. 

3.1.4 Ο διαχωρισμός των κτιρίων, είναι ορατός, από τον τρόπο δόμησης και την χρηστική τους 

λειτουργία. Επίσης ο διαχωρισμός των μεσοπατωμάτων, στο κτίριο Α’, πραγματοποιείται, με 

διακοσμητικά γείσα τραβηχτών κονιαμάτων. Στην ανώτατη στάθμη, της φέρουσας λιθοδομής 

των κτιρίων, για την προστασία, των όψεων και τον διαχωρισμό της στέγης. Υπάρχει πλήθος, 

από προεξέχοντα διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικής μορφής και παραδοσιακού λαϊκού τύπου. 

Στο κτίριο Α’, είναι από οδοντωτή ταινία κονιάματος, στο κτίριο Β’, είναι από τραβηχτές ταινίες 

κονιαμάτων και στο κτίριο Γ’, είναι από πριονωτούς διακοσμητικούς συμπαγείς πλίνθους. Φωτ. 

325, 226, 327, 328, 371, 372, 373, 374, 381, 383 και 384. 

3.1.5 Τα κουφώματα του κτιριακού συγκροτήματος, είναι ξύλινα με εξώφυλλα Γερμανικού 

τύπου. Εκτός από το κτίριο Γ’ και στον χώρο παραγωγής κρασιού. Τα κουφώματα είναι 

Ελληνικού χωρικού τύπου. Στην πρόσοψη του κτιρίου Β’, τα κουφώματα, είναι από μέταλλο 

αλουμινίου, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής. Φωτ. 317, 321, 325, 375, 382 και 

383. 

3.1.6 Από τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία και τις διαπιστώσεις, της φωτογραφικής 

τεκμηρίωσης, βγαίνει το γενικό συμπέρασμα, ότι οι προσόψεις των κτιρίων, έχουν ιδιαίτερη και 

προσεγμένη, κατασκευαστική επιμέλεια, με έντεχνο αποτέλεσμα, στον πλούσιο, ή φτωχό 

νεοκλασικό και μορφολογικό διάκοσμο. Ανεξάρτητα την χρήση και την λειτουργία, του κάθε 

κτιρίου. Φωτ. 325, 326, 327, 328, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 381, 383 και 384. 

3.1.7 Αντίθετα οι όψεις που βλέπουν στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο είναι λιτές. Οι 

εσωτερικές όψεις θυμίζουν εικόνα Αθηναϊκής οικιστικής και χρηστικής αυλής. Τα βασικά 

στοιχεία των εσωτερικών όψεων, της αυλής του κτιριακού συγκροτήματος, είναι τα εξής. Το 
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κλειστό λιακωτό (χαγιάτι), του Α’ ορόφου στο κτίριο Α’, με το συρόμενο πάνω και κάτω ξύλινο 

υαλοστάσιο τύπου καρμανιόλα. Οι εξωτερικές υπαίθριες κλίμακες, πρόσβασης στον Α’ όροφο, 

του κτιρίου Α’ και στο υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’. Οι κλίμακες αποτελούνται από 

ολόσωμες διακοσμητικές μαρμαροβαθμίδες, μετά σκαπιτσαρίσματος, γλύφων και περιταίνιων. 

Φωτ. 255, 256, 259, 260, 264, 271, 281, 282, 285, 286, 287 και 288. 

 

3.2 ΚΤΙΡΙΟ Α’ 

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.2.1.1 Το κτίριο Α’, είναι το «αρχοντόσπιτο» του κτιριακού συγκροτήματος, σε σχέση με το 

κτίριο Β’. Η πρόσοψη του κτιρίου Α’, έχει έντονο νεοκλασικό ρυθμό. Οι προσόψεις του κτιρίου 

Α’, διέπονται, από πλούσια διακοσμητικά στοιχεία τραβηχτών κονιαμάτων. Η στάθμη, του 

ισόγειου χώρου του κτιρίου Α’, βρίσκεται στο +1,10m από την στάθμη του οδοστρώματος της 

οδού Χρήστου Στέφα. Η κεντρική είσοδος, του κτιρίου Α’ και του περιβάλλοντος χώρου, είναι 

από την ίδια οδό και ασφαλίζεται, με δίφυλλη μεταλλική θύρα σύνθετου σχεδίου. Γενικά η 

μορφολογία της πρόσοψης του κτιρίου Α’. Είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και επιμελημένη, 

αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά, σε σχέση με την πίσω και νότια όψη του, της αυλής. Επίσης, 

είναι ανώτερη, με τις όψεις και το σύνολο, του κτιρίου Β’ και Γ’. Φωτ. 316 έως 328 και 331 έως 

343. 

3.2.1.2 Οι τοίχοι του κτιρίου Α’, είναι από φέρουσα λιθοδομή. Εκτός από την νότια όψη της 

αυλής, που είναι από φέροντα τσατμαδότοιχο οπτόπλινθων. Οι φέροντες τοίχοι του κτιρίου Α’ 

είναι χωρίς στατικά και παθολογικά προβλήματα. Οι επιφάνειες των τοίχων, εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτιρίου Α’, είναι επιχρισμένες με τριπτά – τριβιδιστά επιχρίσματα. Επίσης οι 

τελικές καλύψεις των εξωτερικών επιφανειών, είναι καλυμμένες, με στρώσεις υδροχρωμάτων, 

τσίγκου, κόλλας και ασβέστη. Ενώ, οι εσωτερικές επιφάνειες, είναι καλυμμένες με στρώσεις 

πλαστικών χρωμάτων. Επί της φέρουσας τοιχοποιίας, εδράζονται οι ξυλοπατοδοκοί και οι 

μεταλλοδοκοί, των μεσοπατωμάτων και των ζευκτών της δίριχτης στέγης βυζαντινού τύπου. Οι 

ψευδοροφές των εσωτερικών χώρων, του κτιρίου Α’, είναι από ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα 

γιαγλιού, με στρώσεις υδροχρωμάτων, τσίγκου κόλλας και ασβέστη. Χαρακτηριστικό στοιχείο, 

του κτιρίου Α’, είναι το κλειστό λιακωτό (χαγιάτι), από ξύλινο υαλοστάσιο τύπου καρμανιόλα. 

Φωτ. 281 έως 291. 

3.2.1.3 Το κτίριο Α’, έχει παραλληλόγραμμο σχήμα κάτοψης. Είναι μονώροφο, με εξωτερικές 

διαστάσεις 10,65Χ6,07m και σχηματίζει ορθή γωνία, με το κτίριο Β’ του κτιριακού 

συγκροτήματος. Το κτίριο Α’, κατασκευάστηκε αρχικά, ως ανεξάρτητη χρήση κατοικίας. Η 

εσωτερική τυπολογία, θυμίζει χαρακτήρα οικονομικού επιπέδου μικροαστικής τάξης του 
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περασμένου αιώνα. Βασικό ρόλο, στην λειτουργία του Α’ ορόφου του κτιρίου Α’, έχει η ασκεπής 

εξωτερική κλίμακα, που βρίσκετε, βορειοδυτικά στην εσωτερική συμβολή των κτιρίων Α’ και Β’. 

Φωτ. 260, 261, 264 και 286. 

 

3.2.2 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕΔ. Α.04 

3.2.2.1 Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλο τμήμα (χώρος 05), με εσωτερικές διαστάσεις 5,34Χ3,84m. Ο 

χώρος είναι υπαίθριος, πανταχόθεν ελεύθερος και στεγασμένος. Οι τοίχοι είναι επιχρισμένοι, με 

τριπτά – τριβιδιστά επιχρίσματα και χρωματισμένοι, με παραδοσιακά υδροχρώματα, 

απόχρωσης γαλάζιου (λουλακιού) και ώχρας. Τα δάπεδα, είναι απλά, από πατητό 

απορροφητικό κονίαμα, με ανάμειξη χώματος και συνθετικής ύλης. Η «οροφή» είναι από 

ορατούς φέροντες ξυλοπατοδοκούς και μισοσανίδα συγκράτησης, υλικών, ηχομόνωσης, 

υπολείμματα χωματολάσπης, κονιαμάτων, άχυρων και φυκιών. Από την «οροφή», που 

βλέπουμε σήμερα, έχει καθαιρεθεί το ξύλινο μπαγδατί και το τριπτό - τριβιδιστό επίχρισμα, 

τύπου γιαγλιού. Φωτ. 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36. 

3.2.2.2 Στο ισόγειο υπάρχει αξιόλογος χώρος, μονόχωρου δωματίου, μετά ιδιαίτερης εστίας – 

τζακιού, με τραβηχτά διακοσμητικά στοιχεία, λείων κονιαμάτων και σύνθετου σχεδίου. Το 

μονόχωρο δωμάτιο (χώρος 06), έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,85Χ3,55m. Η φέρουσα τοιχοποιία, 

είναι από λιθοδομή και καλυμμένη, με τριπτό – τριβιδιστό επίχρισμα. Η ψευδοροφή, είναι από 

ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα, τύπου γιαγλιού μετά τριχών αιγός. Το δάπεδο, είναι 

παραδοσιακού τύπου και απλού σχεδίου, από ξύλινες λουρίδες πλάτους 14cm, πάχους 22mm 

και μήκους έως 5 μέτρα. Τα κουφώματα, είναι παραδοσιακά και σύνθετου σχεδίου, μετά 

διακοσμητικών στοιχείων καθρεπτών- ταμπλάδων, από κωνοφόρα συμπαγή ξυλεία Σουηδίας. 

Φωτ. 48 έως 55. 

3.2.2.3 Ο διάδρομος του ισογείου και ο χώρος υγιεινής, (χώρος 07 – 08 και 09), με γενικές 

εσωτερικές διαστάσεις 10,80Χ1,50m, είναι ημιυπαίθριος και στεγασμένος. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του διαδρόμου. Είναι η προστατευτική κατασκευή, του ξύλινου καφασωτού 

ανεμοφράκτη από τα καιρικά φαινόμενα. Οι τοίχοι του χώρου, είναι από φέρουσα λιθοδομή και 

τσατμαδότοιχο οπτόπλινθων. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες με τριπτό – 

τριβιδιστό επίχρισμα και φέρουν στρώσεις χρωμάτων, από παραδοσιακά υδροχρώματα, 

απόχρωσης γαλάζιου – λουλακιού και ώχρας. Η οροφή, είναι από σιδηροδοκούς 

μεσοπατωμάτων, που εδράζονται, στην φέρουσα λιθοδομή, στους οριζόντιους σιδηροδοκούς 

και στα μεταλλικά υποστυλώματα. Η οροφή φέρει, πλάκες Καρύστου και επίχρισμα τριπτό – 

τριβιδιστό. Το δάπεδο του διαδρόμου, είναι απλό, από πατητό απορροφητικό κονίαμα, με 

ανάμειξη χώματος και συνθετικής ύλης. Φωτ. 57 έως 62. 
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3.2.3 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΧΕΔ. Α.05 

3.2.3.1 Ο Α’ όροφος του κτιρίου Α’, αποτελείται, από δύο βασικά δωμάτια, με εσωτερικές 

διαστάσεις 3,95Χ3,95m και 5.45X3.95μ αντίστοιχα, (χώρος 30 και 31). Τα δύο δωμάτια, έχουν 

βορειοδυτικό προσανατολισμό και επικοινωνούν μεταξύ τους, με περίτεχνη πολύφυλλη θύρα 

πολυσύνθετου σχεδίου, κατασκευασμένη, από συμπαγή κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας. Οι τοίχοι 

των χώρων, είναι από φέρουσα λιθοδομή, με ενδιάμεσο χώρισμα από τσατμαδότοιχο 

οπτόπλινθων. Οι τοίχοι, είναι καλυμμένοι, με επίχρισμα τριπτό – τριβιδιστό και χρωματισμένοι, 

με κοινά πλαστικά επί τοίχου, απόχρωσης ανοιχτής και γαλάζιας ώχρας. Οι ψευδοροφές των 

δύο δωματίων, είναι από ξύλινο μπαγδατί καρφωμένο στο κάτω μέρος των ελκυστήρων, με 

επίχρισμα τριπτό – τριβιδιστό, τύπου γιαγλιού και τρίχες αιγός. Η ψευδοροφή, διακοσμείται 

από γύψινες ροζέτες και τραβηχτές γλυπτές ταινίες, μεταγενέστερης παρέμβασης και 

κατασκευής. Το συμπέρασμα, προέκυψε, μετά από διερευνητικές τομές, απόξεσης και 

καθαρισμού των χρωμάτων, αποκαλύφθηκαν, υπολείμματα ζωγραφικού διακόσμου 

τοιχογραφιών. Οι επιχρισμένες επιφάνειες των ψευδοροφών, είναι χρωματισμένες, με 

υδροχρώματα, κόλλας, τσίγκου και ασβέστη λευκής απόχρωσης. Τα δάπεδα, είναι παραδοσιακά 

και σύνθετου σχεδίου, από ξύλινες λουρίδες, πλάτους 14cm, πάχους 22mm και μήκους πάνω 

από 3,00 μέτρα. Τα δάπεδα φέρουν διακοσμητικά περιθώρια τραβηχτών εργαλείων και 

εμποτισμό κάσιας. Τα κουφώματα των δύο δωματίων, είναι παραδοσιακής μορφής, από 

κωνοφόρα συμπαγή ξυλεία Σουηδίας, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, με πλούσια 

διακοσμητικά και νεοκλασικά στοιχεία, καθρεπτών, ταμπλάδων, περιζωμάτων, μετά τραβηχτών 

εργαλείων τόρνου. Τα παράθυρα, είναι Γερμανικού τύπου, με πλατειά φυλλαράκια (γρίλιες) 

εξώφυλλων και διακοσμητικά στοιχεία, μετά εργαλείων τόρνου. Εδώ πρέπει να προσεχθεί, 

ιδιαίτερα, η κατασκευή της περίτεχνης τετράφυλλης και διακοσμητικής ξύλινης θύρας, 

διαχωρισμού και επικοινωνίας, των δύο βασικών δωματίων του Α’ ορόφου. Η θύρα έχει, την 

χρηστική δυνατότητα, να λειτουργεί εξ’ ορισμού, ως ενιαίος χώρος - «σάλα», στις επίσημες 

γιορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις των οικιστών του Α’ κτιρίου. Επίσης, πρέπει να προσεχθεί, 

ιδιαίτερα, το χαρακτηριστικό γεγονός, ότι τα εσωτερικά ξύλινα κουφώματα του Α’ ορόφου, 

θύρες, παράθυρα, κ.λ.π., έχουν δεχθεί, επιμελημένη και έντεχνη επεξεργασία, απομίμησης 

ξύλου Καρυδιάς, μετά εμποτισμού κάσιας, από ειδικό τεχνίτη ξυλουργό – επιπλοποιό. Φωτ. 155 

έως 178. 

3.2.3.2 Η είσοδος, στον Α’ όροφο του κτιρίου Α’, πραγματοποιείτε από την πίσω πλευρά, μέσο 

της μαρμάρινης εξωτερικής κλίμακας, που καταλήγει, στον μακρόστενο διάδρομο της 

ανεξάρτητης, επικοινωνίας των δύο βασικών δωματίων – «σάλας», του Α’ ορόφου και του 
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χώρου υγιεινής. Ο μακρόστενος διάδρομος, του Α’ ορόφου, (χώρος 32 – 33 και 34), έχει γενικές 

διαστάσεις, 10,20Χ1,30m και βλέπει, στην νότια όψη της αυλής του κτιριακού συγκροτήματος. 

Ο μακρόστενος και κλειστός διάδρομος, παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του Α’ ορόφου. 

Ο μακρόστενος διάδρομος είναι το λιακωτό (χαγιάτι). Είναι ο χώρος ηρεμίας, αναψυχής και 

θέασης, των κατοικούντων του κτιρίου Α’. 

3.2.3.3 Στον χώρο υγιεινής, (032) οι τοίχοι είναι, από φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής και 

τσατμαδότοιχο οπτόπλινθων. Οι τοίχοι, έως ένα ύψος, είναι επενδυμένοι με κεραμικά 

πλακάκια, στην συνέχεια καλύπτονται, με τριπτό – τριβιδιστό επίχρισμα. Οι τελικές καλύψεις 

των επιφανειών, είναι από στρώσεις παραδοσιακών υδροχρωμάτων, τσίγκου, κόλλας και 

ασβέστη. Τα δάπεδα, είναι από πρεσσαριστά παραδοσιακά πλακάκια 20Χ20cm, απλού σχεδίου 

και παραγωγής, ένα προς ένα, δια χειρός τεχνίτη. Φωτ. 186 και 187. 

3.2.3.4 Στον χώρο 33 και 34 του λιακωτού (χαγιάτι). Οι φέροντες τοίχοι στην εσωτερική πλευρά, 

είναι από υγιή λιθοδομή. Στην εξωτερική πλευρά, από τσατμαδότοιχο και συρόμενο ξύλινο 

υαλοστάσιο. Ο τσατμαδότοιχος του χώρου φέρει έντονα τα σημάδια εισροής υδάτων. Φωτ. 188 

έως 193. Οι ψευδοροφές, αποτελούνται από ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα τριπτό – τριβιδιστό, 

τύπου γιαγλιού με τρίχες αιγός. Οι επιφάνειες των ψευδοροφών, είναι χρωματισμένες, με 

υδρόχρωμα τσίγκου, κόλας και ασβέστη, απόχρωσης ανοιχτής ώχρας. Η ψευδοροφή, 

διακοσμείτε από γύψινες τραβηχτές ταινίες και ροζέτες, σύνθετου σχεδίου, μεταγενέστερης 

παρέμβασης, και κατασκευής. Το συμπέρασμα, προέκυψε, μετά από διερευνητικές τομές, που 

έγιναν στους τοίχους, από ειδικό τεχνίτη συντηρητή έργων τέχνης και τον καθαρισμό των 

επιφανειών, με την απόξεση και την αφαίρεση των χρωμάτων. Αποκαλύφθηκε, ότι στο πάνω 

μέρος των τοίχων, υπάρχουν υπολείμματα ζωγραφικού διακόσμου – ζώνης τοιχογραφιών 

απλού σχεδίου. Φωτ. 188 έως 193. Οι επιφάνειες των τοίχων, έχουν καλυφθεί, από επιχρίσματα 

τριπτά – τριβιδιστά και φέρουν, στρώσεις υδροχρωμάτων, κόλλας, τσίγκου και ασβέστη, 

απόχρωσης ανοιχτής γαλάζιας ώχρας. Φωτ. 188 έως 193. Στον χώρο του λιακωτού. Οι 

εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, για να προστατεύονται περιμετρικά από τα καθίσματα 

αναψυχής και ηρεμίας, φέρουν ξύλινα διακοσμητικά περιζώματα τοίχων, σύνθετου σχεδίου, 

μετά εργαλείων τόρνου. Φωτ. 189, 190, 196, 197 και 205. Τα δάπεδα του λιακωτού, είναι 

ιδιαίτερου κάλους, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, μετά διακοσμητικού περιζώματος 

(μπορντούρας), από παραδοσιακά πρεσσαριστά πλακάκια 20Χ20cm, παραγωγής, δια χειρός 

τεχνίτη, ένα προς ένα. Φωτ. 189 έως 195. Τα κουφώματα, είναι από κωνοφόρα συμπαγή ξυλεία 

Σουηδίας. Τα εσωτερικά παράθυρα του λιακωτού. Είναι Γερμανικού τύπου, με πλατεία 

φυλλαράκια εξώφυλλων (γρίλιες) και φέρουν πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, περιζωμάτων, 

ποδιών και μεταλλικών εξαρτημάτων, ανάρτησης και λειτουργίας, κ.λπ. Φωτ. 191, 197, 198, 199 
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και 200. Αντίθετα, η εξωτερική πλευρά του λιακωτού, φέρει ξύλινο υαλοστάσιο τύπου 

καρμανιόλα, ιδιαίτερης παραδοσιακής και αρχιτεκτονικής κατασκευής, σύνθετου σχεδίου, με 

πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, μετά τραβηχτών εργαλείων τόρνου. Φωτ. 190 έως 193. Οι 

θύρες, είναι από κωνοφόρα συμπαγή ξυλεία, με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, καθρεπτών, 

ταμπλάδων, πλαισίων, περιζωμάτων, κυματίων, κ.λπ. τραβηχτών εργαλείων τόρνου. Φωτ. 192, 

193, 196, 201 έως 206. Τα ξύλινα κουφώματα του λιακωτού. Έχουν ιδιαίτερη, επεξεργασία, 

απομίμησης ξύλου καρυδιάς και εμποτισμό κάσιας, με τελική διάστρωση, προστασίας άχρωμου 

βερνικιού, από ειδικό τεχνίτη ξυλουργό – επιπλοποιό. Φωτ. 188, 189, 201 και 205. 

 

3.2.4 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΝΟΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Α.09 

3.2.4.1 Τα κύρια χαρακτηριστικά της νότιας εσωτερικής όψης, που βλέπει στην αυλή του 

κτιριακού συγκροτήματος είναι : 

3.2.4.1.1Ο χώρος του λιακωτού (χαγιάτι). Είναι χώρος αναψυχής και ηρεμίας. Το λιακωτό είναι 

κλειστό, με τσατμαδότοιχο και πολύφυλλο υαλοστάσιο, συρόμενο πάνω και κάτω, τύπου 

καρμανιόλα. Το υαλοστάσιο, είναι παραδοσιακής μορφολογίας και αρχιτεκτονικής κατασκευής 

από κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας. Το ξύλινο υαλοστάσιο, στις οριζόντιες και κάθετες τραβέρσες 

του. Φέρει πλήθος, διακοσμητικών στοιχείων, από τραβηχτά εργαλεία τόρνου και δικτύωμα 

καϊτιών υποδοχής των υαλοπινάκων, κ.λ.π. Φωτ. 283, 285, 286 και 289. 

3.2.4.1.2Στην νότια όψη του κτιρίου Α’. Πρωτεύοντα ρόλο, παίζει ο προεξέχων ξύλινος 

διάκοσμος του γεισώματος. Αυτό έχει, ως αποτέλεσμα. Υαλοστάσιο, απόληξη στέγης και γενικά, 

η όψη του κτιρίου Α’, να είναι ένα και το αυτό, αρχιτεκτονικό σύνολο. Φωτ. 284, 290 και 291. 

3.2.4.1.3Η εξωτερική κλίμακα πρόσβασης, στον Α’ όροφο του κτιρίου Α’, είναι από ολόσωμες, 

σκαλιστές και κτυπητές μαρμαροβαθμίδες, μετά διακοσμητικών στοιχείων, κυματίων, γλύφων 

και περιταίνιων. Η μαρμάρινη κλίμακα, είναι ασκεπής και προστατεύεται, με κτιστό στηθαίο 

ασφαλείας, από επιχρισμένους συμπαγείς πλίνθους, πάχους 30cm και ύψους 1,10m. Φωτ. 285, 

286, 287 και 288. 

3.2.4.1.4Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, στην νότια εσωτερική όψη του κτιρίου Α’. Είναι η 

κατασκευή του ξύλινου καφασωτού ανεμοφράκτη, προστασίας του διαδρόμου από τα καιρικά 

φαινόμενα, του αέρα και της βροχής. Φωτ. 282, 283 και 288. 

3.2.4.2 Η φέρουσα τοιχοποιία, της νότιας εσωτερικής όψης του κτιρίου Α’. Είναι από 

τσατμαδότοιχο, συμπαγών πλίνθων, πάχους 20cm, με έντονα τα σημάδια, της χρόνιας 

εγκατάλειψης και έλλειψης λειτουργικής συντήρησης. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι 

καλυμμένες, με τριπτό – τριβιδιστό επίχρισμα και χρωματισμένες, με στρώσεις υδροχρωμάτων, 

τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, απόχρωσης ανοιχτής ώχρας. Φωτ. 281 έως 291. 
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3.2.5 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Α.12 

3.2.5.1 Η βόρεια και η δυτική όψη, (προσόψεις) του κτιρίου Α’. Χαρακτηρίζονται, από τον 

έντονο νεοκλασικισμό και μορφολογικό ρυθμό, με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, 

διαχωρισμού μεσοπατωμάτων, διακόσμησης κουφωμάτων, και απόληξης στέγης, με αετώματα, 

ζωοφόρο ζώνη, οδοντωτά διακοσμητικά στοιχεία, περιζώματα παραθύρων και εξωστόθυρας, 

καθρέπτες, ταμπλάδες, ψευτοκολώνες και επίκρανα ορθογωνισμού του κτιρίου, παραστάδες, 

λιτές δωρικού ρυθμού, φάσες, τραβηχτές κορνίζες, μετά κυματίων, γλύφων και ταινιών, με 

προεξέχοντα ρόλο, τα γεισώματα των μεσοπατωμάτων και της στέγης. Φωτ. 325, 326, 327, 328, 

361, 362, 363 και 364. 

3.2.5.2 Η βόρεια όψη του κτιρίου Α’. Έχει περίτεχνο μαρμάρινο εξώστη, με ανάγλυφους 

κιλλιβάντες (φουρούσια), που εδράζονται, οι μονολιθικές πλάκες του μαρμάρου. Ο μαρμάρινος 

εξώστης, διακοσμείτε από νεοκλασικά στοιχεία, ρόμβων, καθρεπτών, ταινιών, κοχυλιών, 

κορνιζών, κ.λ.π. Ο μαρμάρινος εξώστης, προστατεύεται από «γύφτικο» καρφωτό μεταλλικό 

κιγκλίδωμα ασφαλείας, με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, ανθεμίων και μοτίβων. Φωτ. 317, 

318, 319, 320 και 321. 

3.2.5.3 Τα κουφώματα της βόρειας και δυτικής όψης, του κτιρίου Α’, παράθυρα και 

εξωστόθυρα, είναι Γαλλικού τύπου, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής, από 

κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας και χρωματισμένα, με ελαιόχρωμα σκούρας απόχρωσης. Φωτ. 363 

και 364. 

3.2.5.4 Η φέρουσα τοιχοποιία του κτιρίου Α’. Είναι από λιθοδομή, απολύτως υγιής, χωρίς 

στατικά και παθολογικά προβλήματα, που να προέρχεται από σεισμικά φαινόμενα. Οι 

επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες, με επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά και 

χρωματισμένες, με «στρώσεις» υδροχρωματισμών, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, γήινης 

απόχρωσης σάπιου μήλου, σύμφωνα, με τα ίχνη της τελευταίας επίστρωσης των 

υδροχρωματισμών. Φωτ. 318, 319, 321, 322 και 323. 

3.2.5.5 Η κεντρική είσοδος του κτιρίου Α’, πραγματοποιείται από την βόρεια όψη του 

κτιριακού συγκροτήματος. Η είσοδος προστατεύεται από δίφυλλη μεταλλική θύρα, 

πολυσύνθετου σχεδίου, με νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία, καθρεπτών, ταμπλάδων, 

ορθοστατών, κ.λ.π. Η μεταλλική θύρα στηρίζεται, σε κτισμένα επιστήλια και παραστάδες 

εισόδου, από επιχρισμένους συμπαγείς πλίνθους. Η βόρεια και η δυτική όψη, του κτιρίου Α’ και 

ο περιβάλλοντας χώρος, προστατεύονται, από εξωτερικό μαντρότοιχο λιθοδομής, ύψους έως 

2,50m. Οι επιφάνειες του μαντρότοιχου, είναι καλυμμένες, με σπυρωτό – πεταχτό επίχρισμα και 

η επίστεψη, από πατητό λείο κονίαμα, με απλό διακοσμητικό στοιχείο φάσας και 
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νεροσταλάκτη. Οι επιφάνειες των επιχρισμάτων, φέρουν στρώσεις υδροχρωμάτων, τσίγκου, 

κόλλας και ασβέστη, απόχρωσης σκούρας ώχρας. Φωτ. 331 έως 343. 

 

3.2.6  ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΣΤΕΓΗ ΣΧΕΔ. Α.06 

3.2.6.1 Η στέγη του κτιρίου Α’, είναι δίριχτη, με αέτωμα στην βόρεια και δυτική όψη. Ο 

φέροντας οργανισμός της στέγης, είναι από πριστή κωνοφόρα ξυλεία, Ελληνικής προέλευσης 

και αποτελείτε, από ξύλινα ζευκτά, πλήρους μορφής δικτυώματος, αμείβοντες, ελκυστήρες, 

ορθοστάτες, αντιρίδες, μεταλλικά άγκιστρα, κ.λ.π. Τα ξύλινα ζευκτά, εδράζονται, στην φέρουσα 

τοιχοποιία της λιθοδομής και του τσατμαδότοιχου. Όμως ΔΕΝ κατέστη δυνατόν, να διαπιστωθεί 

εάν, είναι καρφωμένα, σε μηκίδες – στρωτήρες ζευκτών (τρόπο τινά διαζώματα στέψης τοίχων). 

Ενσωματωμένοι και εδραζόμενοι, στην φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής. Τα ξύλινα ζευκτά, 

είναι μεταξύ τους διατεταγμένα και τοποθετημένα, ανά 1,30m από άξονα σε άξονα. Στην πάνω 

στάθμη και εγκάρσια των ξύλινων αμειβόντων, τοποθετούνται καρφωμένες οι ξύλινες τεγίδες 

και τα σανιδώματα της στέγης. Η τελική επιστέγαση γίνεται με επίστρωση κολυμβητών κεράμων 

βυζαντινού τύπου. Η κατάσταση των ξύλινων ζευκτών, του φέροντος οργανισμού της στέγης, 

μετά από μακροσκοπικούς ελέγχους και διερευνητικές τομές, διαπιστώθηκε, ότι από εισροή 

ομβρίων υδάτων, έχουν διαβρωθεί από μικροοργανισμούς μυκήτων και σαρακιών ξύλων. Αυτό 

σημαίνει, άμεση αναστήλωση του κτιρίου Α’ και κατασκευή νέου ξύλινου φέροντος 

οργανισμού. Πριν αυτός, επιδεινωθεί και διαβρωθεί περαιτέρω. Με αποτέλεσμα, να 

καταρρεύσει ολικά, η στέγη του κτιρίου Α’. Όπως έγινε, στην περίπτωση του κτιρίου Γ’. Φωτ. 

382 έως 386 και 331, 332, 334, 351, 352, 353 και 354. 

 

 

3.3 ΚΤΙΡΙΟ Β’ 

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.3.1.1 Το κτίριο Β’, είναι υπερυψωμένο ισόγειο με ημιυπόγειο χώρο. Η στάθμη του κτιρίου Β’, 

βρίσκετε, στο +1,00m, από την στάθμη του οδοστρώματος της οδού Ε. Παπαθανασίου. Η 

κεντρική είσοδος, του κτιρίου Β’ και του περιβάλλοντος χώρου, της νοτιοανατολικής και 

εσωτερικής πλευράς, είναι από την ίδια οδό και ασφαλίζεται, από δίφυλλη μεταλλική θύρα, με 

νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία, καθρεπτών, ανθεμίων, ορθοστατών, κ.λ.π. Η μεταλλική 

θύρα, στηρίζεται σε κτισμένα επιστήλια, με διακοσμητικές παραστάδες και απλής μορφής 

αέτωμα εισόδου. Φωτ. 375 και 376. 

3.3.1.2 Ο φέροντας τοίχος, του κτιρίου Β’, απ’ την δυτική πλευρά, απέχει από το οδόστρωμα 

της οδού Ε. Παπαθανασίου, με πλάτος πεζοδρομίου ενός μέτρου. Αυτό έχει, ως μειονέκτημα, να 
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μην υπάρχει εξώστης και καθόλου, οικιστική δραστηριότητα από την πρόσοψη του κτιρίου Β’. 

Όλη η δραστηριότητα του κτιρίου Β’, βρίσκετε στην εσωτερική ανατολική όψη και στην αυλή, 

του κτιριακού συγκροτήματος. Έτσι άνετα, μπορεί κάποιος, την εσωτερική πλευρά, του κτιρίου 

Β’, να την «βαπτίσει κύρια όψη – πρόσοψη». Φωτά. 255 έως 260 και 351, 352, 353, 356 και 

357. 

3.3.1.3 Το κτίριο Β’, έχει παραλληλόγραμμο σχήμα κάτοψης, με εξωτερικές διαστάσεις 

13,95Χ5,10m. Το κτίριο Β’, είναι σε ορθή γωνία, με το κτίριο Α’. Η πρόσβαση στους εσωτερικούς 

χώρους, του κάθε δωματίου του κτιρίου Β’. Γίνεται με ιδιαίτερη, εξώθυρα από τον υπαίθριο 

υπερυψωμένο διάδρομο της ανατολικής όψης, που βλέπει στην εσωτερική αυλή, του κτιριακού 

συγκροτήματος. Φωτ. 255 έως 260. 

3.3.1.4 Η φέρουσα τοιχοποιία, του κτιρίου Β’, είναι από λιθοδομή, πάχους 80cm έως 50cm 

στην άνω στάθμη της στέγης, εκτός απ’ το παράσπιτο, που είναι από τσατμαδότοιχο, 

οπτόπλινθων πάχους 20cm. Το παράσπιτο, του κτιρίου Β’, είναι μεταγενέστερης παρέμβασης 

και κατασκευής. Ο εσωτερικός τοίχος, που χωρίζει, τα δύο βασικά δωμάτια του κτιρίου Β’, είναι 

από τσατμαδότοιχο, πάχους 18cm. Στις φέρουσες τοιχοποιίες του κτιρίου Β’, εδράζονται οι 

ξυλοπατοδοκοί των μεσοπατωμάτων και των ζευκτών, της τετράριχτης βυζαντινής στέγης. Οι 

ψευδοροφές του κτιρίου, είναι από ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα γιαγλιού. Όλοι οι τοίχοι, του 

κτιρίου Β’, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι επιχρισμένοι με τριπτό – τριβιδιστό επίχρισμα. Γενικά 

το κτίριο Β’, κατασκευάστηκε, για συμπλήρωμα του κτιρίου Α’. Όμως υπήρξε πρόβλεψη, να 

μπορεί να λειτουργήσει και ως ανεξάρτητη κατοικία. Επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του 

κτιρίου Β’. Είναι δυνατότητα που παρέχετε, στα δύο βασικά δωμάτια, να λειτουργούν, ως 

αυτόνομα και ανεξάρτητα, από το κτίριο Β’ και Α’. Έτσι για τον παραπάνω σκοπό, βλέπουμε, ότι 

έχουν ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο και εστίες – τζάκια, λαϊκού σχεδίου και τύπου. Το κτίριο Β’, 

σε σχέση με το κτίριο Α’, είναι «φτωχό» και θυμίζει έντονα, την τυπική και λαϊκή Αθηναϊκή 

κατοικία. Φωτ. 255 έως 260. 

 

3.3.2 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ΣΤΑΘΜΗ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕΔ. Α.03 

3.3.2.1 Ο ημιυπόγειος χώρος, του κτιρίου Β’, είναι ενιαίος χώρος και πρέπει, κάποιο διάστημα, 

να χρησιμοποιήθηκε, ως χώρος αποθήκης συντήρησης κρασιού. Το συμπέρασμα εξάγετε, μετά 

από προσεκτικό έλεγχο. Διαπιστώνεται, ότι έγινε μεταγενέστερη παρέμβαση, με εργασία 

γενικής εκσκαφής, σε όλη την εν κατόψη επιφάνεια του χώρου, και σε βάθος, 1,40m, κάτω από 

την θεμελίωση και την υπό θεμελίωση του κτιρίου Β’. Η γενική εκσκαφή πραγματοποιήθηκε, για 

την εκμετάλλευση, μεγαλύτερου ύψους και την δημιουργία, συνθηκών υγρασίας. Δηλαδή, 
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μεγαλύτερο βάθος υπογείου, στοιχείο, που συντελούσε, στην μακρόχρονη συντήρηση του 

κρασιού, κατά τον περασμένο αιώνα. Φωτ. 18 έως 22. 

3.3.2.2 Οι φέροντες τοίχοι του ημιυπόγειου χώρου, είναι από λιθοδομή, χωρίς ρωγμές και 

λοιπά παθολογικά προβλήματα, που να προέρχονται, από σεισμικά φαινόμενα, ή από την 

ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα. Παρόλο ότι οι φέροντες τοίχοι, του ημιυπόγειου χώρου, είναι 

«ξεγυμνωμένοι» και χωρίς πλάγιες φορτίσεις. Φωτ. 19 έως 22. 

3.3.2.3 Η ψευδοροφή του ημιυπόγειου χώρου, είναι από ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα, 

τριπτό – τριβιδιστό, τύπου γιαγλιού με τρίχες αιγός. Οι επιφάνειες της φέρουσας τοιχοποιίας, 

στην πάνω στάθμη, γύρω στα 50cm, είναι επιχρισμένες και στο υπόλοιπο ύψος, γύρω στα 

2,50m, είναι ορατές από ασβεστωμένους λίθους. Ένα στοιχείο ακόμα, που συνηγορεί, ότι ο 

χώρος λειτούργησε, ως αποθήκη συντήρησης κρασιού. Όταν μάλιστα το στοιχείο αυτό, 

συνδυαστεί, με το κλείσιμο των φεγγιτών, του ημιυπόγειου χώρου και την κατασκευή της 

ξύλινης θύρας, χωρίς φεγγίτη, για να μην μπαίνει, το φως της ημέρας και επηρεάζει, την 

συντήρηση του κρασιού. Φωτ. 8 έως 22. 

3.3.2.4 Η πρόσβαση στον ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου Β’, πραγματοποιείται, από την βόρεια 

πλευρά, με ασκεπής εξωτερική κλίμακα, απλών μαρμαροπλακών, πλάτους έως 35cm και 

πάχους έως 10cm. Οι μαρμαρόπλακες, εδράζονταν, απλά πάνω σε χώμα. Έτσι σήμερα, η 

κλίμακα, είναι σε πλήρη αποσάθρωση. Ο ημιυπόγειος χώρος, ασφαλίζονταν με ξύλινη θύρα 

Ελληνικού χωρικού τύπου, χωρίς φεγγίτη, κωνοφόρας ξυλείας και φέρει ελαιόχρωμα σκούρας 

απόχρωσης. Φωτ. 3 έως 7. 

 

 

 

3.3.3 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕΔ. Α.04 

3.3.3.1 Η βασική και χρηστική στάθμη, του υπερυψωμένου ισογείου του κτιρίου Β’, βρίσκετε, 

στο +70cm από την εξωτερική στάθμη της εσωτερικής αυλής του κτιριακού συγκροτήματος. Η 

εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου Β’, ακολουθεί, την πεπατημένη κατασκευαστική λογική, 

των μικροαστικών σπιτιών του περασμένου αιώνα. Δηλαδή την λογική, της διαδοχής των 

δωματίων, αλλά ταυτόχρονα, με ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο, έκαστου δωματίου. Ώστε, να 

υπάρχει η δυνατότητα, το κάθε δωμάτιο, να λειτουργεί, αυτόνομο και ανεξάρτητο. Τα δάπεδα 

των δύο βασικών δωματίων, είναι παραδοσιακά από ξύλινες λουρίδες, πλάτους 14cm, πάχους 

22mm και μήκους, πάνω από τρία μέτρα. Οι ξύλινες λουρίδες είναι καρφωμένες, πάνω στους 

φέροντες ξυλοπατοδοκούς των μεσοπατωμάτων, που εδράζονται, εκατέρωθεν της φέρουσας 

τοιχοποιίας της λιθοδομής. Οι ψευδοροφές του χώρου, στο ένα δωμάτιο, είναι 
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κατασκευασμένη, από ξύλινο μπαγδατί και επίχρισμα, τριπτό – τριβιδιστό με τρίχες αιγός. Ενώ 

στο άλλο δωμάτιο, είναι από βερνικωμένες ξύλινες σανίδες απλού σχεδίου, μεταγενέστερης 

παρέμβασης και κατασκευής. Η υπάρχουσα κατάσταση, της φέρουσας τοιχοποιίας των 

λιθοδομών και των τσατμαδότοιχων, στους χώρους του κτιρίου Β’, είναι χωρίς παθολογικά και 

στατικά προβλήματα, ρωγμές, αποσαθρώσεις, κ.λ.π. αίτια, που να προέρχονται, από 

σεισμογενείς παράγοντες. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες, με επιχρίσματα τριπτά – 

τριβιδιστά και χρωματισμένες, με κοινά πλαστικά διαφόρων αποχρώσεων. Αντίθετα οι 

ψευδοροφές, είναι χρωματισμένες με υδροχρώματα. Φωτ. 70 έως 85 και 264 έως 266. 

3.3.3.2 Τα κουφώματα των εσωτερικών χώρων, θύρες και παράθυρα, είναι από κωνοφόρα 

ξυλεία Σουηδίας, παραδοσιακού τύπου, μετά διακοσμητικών στοιχείων, κορνιζών, πλαισίων, 

καθρεπτών, ταμπλάδων, με τραβηχτά κυμάτια, ταινιών, κ.λ.π., εργαλεία τόρνου. Αρκετά 

κουφώματα, του κτιρίου Β’, που βλέπουν, στην δυτική πρόσοψη και στην εσωτερική, ανατολική 

όψη της αυλής. Είναι από μέταλλο αλουμινίου και σιδήρου. Τα εν λόγω κουφώματα, είναι 

μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής. Φωτ. 76, 77, 82, 83, 84, 85, 255, 256, 262, 263, 

356 και 375. 

3.3.3.3 Στον χώρο του υπερυψωμένου ισογείου, του κτιρίου Β’, υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία, 

που το χαρακτηρίζουν λαϊκό σπίτι, αλλά προσεγμένης κατασκευής και χρήσης. Είναι οι δύο 

εστίες – τζάκια, που παρέχουν αυτόνομη θέρμανση, στο κάθε δωμάτιο του κτιρίου Β’. Φωτ. 78 

έως 80. 

3.3.3.4 Στο κτίριο Β’ και στην στάθμη του υπερυψωμένου ισογείου, σε μεταγενέστερο χρόνο, 

έγινε νέα κατασκευή, απλής μορφής, με προσθήκη παράσπιτου και χρήση λειτουργίας 

μαγειρειού. Η φέρουσα τοιχοποιία του παράσπιτου, είναι από τσατμαδότοιχο συμπαγών 

πλίνθων πάχους 20cm. Η υπάρχουσα κατάσταση του τσατμαδότοιχου, είναι άριστη και χωρίς, 

στατικά και παθολογικά προβλήματα σεισμικών φαινομένων. Τα δάπεδα, είναι από πλακάκια 

τύπου μωσαϊκού (μωζαϊκ), σε υπόβαση σκυροδέματος, που εδράζεται στο έδαφος. Οι 

επιφάνειες των τοίχων, είναι επιχρισμένες και χρωματισμένες, με πλαστικό χρώμα. Στον χώρο 

του μαγειρειού, υπάρχει παλαιός  ξυλόφουρνος.  Φωτ. 86 έως 91. 

 

3.3.4 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ΟΨΟΤΟΜΗ 1 – 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Α.08 

3.3.4.1 Η εσωτερική ανατολική όψη, του κτιρίου Β’, χαρακτηρίζεται «βασική» όψη, για τον 

συνδετικό κρίκο και τον κυρίαρχο ρόλο, που κατέχει στις χρήσης του κτιρίου Β’ και του Α’ 

ορόφου, του κτιρίου Α’, καθώς και των λοιπών χώρων, του κτιριακού συγκροτήματος. Έτσι 

διαπιστώνουμε, ότι κατά μήκος του κτιρίου Β’, υπάρχει ασκεπής διάδρομος, των δύο κτιρίων Α’ 

και Β’. Ο χώρος είναι επιστρωμένος, με περίτεχνο και διακοσμητικό δάπεδο σύνθετου σχεδίου, 
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από πρεσσαριστά παραδοσιακά πλακάκια 20Χ20cm, μετά ανθεμίων, παραστάδων, κ.λ.π., 

διακοσμητικών στοιχείων. Επίσης διαπιστώνουμε, ότι η πρόσβαση, στην στάθμη +70cm και στον 

Α’ όροφο του κτιρίου Α’, πραγματοποιείται, από εξωτερική κλίμακα, ολόσωμων 

μαρμαροβαθμίδων, μετά διακοσμητικών στοιχείων, γλύφων, περιταίνιων, κ.λ.π. Η κλίμακα 

προστατεύεται, από στηθαίο συμπαγών και επιχρισμένων πλίνθων, πάχους 30cm, ύψους 1,10m 

και επίστεψη, από πλάκες τύπου Κρήτης ή Μάλτας. Φωτ. 260, 261, 264, 268, 269, 270, 271 και 

274. 

3.3.4.2 Η φέρουσα τοιχοποιία, της ανατολικής εσωτερικής όψης, του κτιρίου Β’, είναι από 

λιθοδομή καλής ποιότητας, χωρίς παθολογικά και στατικά προβλήματα, που να προέρχονται 

από σεισμικές δυνάμεις. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες, με επιχρίσματα τριπτά – 

τριβιδιστά και σπυρωτά πεταχτά, στο βοηθητικό κτίσμα του μαγειρειού. Το εν λόγω κτίσμα, 

είναι μεταγενέστερης προσθήκης και κατασκευής. Οι επιχρισμένες επιφάνειες και στις δύο 

περιπτώσεις των τοίχων, είναι χρωματισμένες, με στρώσεις υδροχρωμάτων, τσίγκου, κόλλας και 

ασβέστη, απόχρωσης ώχρας και λευκού, στα διακοσμητικά τραβηχτά κονιάματα της όψης. Φωτ. 

255 έως 259 και 263. 

3.3.4.3 Τα κουφώματα της ανατολικής εσωτερικής όψης, είναι ως εξής. Τα παράθυρα είναι 

κατασκευασμένα, από κωνοφόρα λευκή ξυλεία Σουηδίας και σχεδίου Ελληνικού χωρικού 

τύπου, με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, πλαισίων, ταμπλάδων, κ.λ.π. τραβηχτών εργαλείων 

τόρνου. Τα εξώφυλλα των ξύλινων παραθύρων, φέρουν περίτεχνα «γύφτικα» καρφωτά 

μεταλλικά εξαρτήματα, ανάρτησης και λειτουργίας. Οι εξώθυρες, είναι μεταγενέστερης 

προσθήκης και κατασκευής, από μέταλλο σιδηρού απλού σχεδίου. Φωτ. 260 έως 268. 

3.3.4.4 Η ανατολική εσωτερική όψη της αυλής, του κτιρίου Β’, ακολουθεί, το γενικότερο 

πνεύμα, της δομικής και κατασκευαστικής αντίληψης, του κτιρίου Β’. Έτσι διαπιστώνουμε, ότι 

φέρει, φτωχότερα διακοσμητικά στοιχεία, τραβηχτών κονιαμάτων, σε σχέση, με την πρόσοψη 

του κτιρίου Α’. Όμως, είναι κατασκευαστικά, προσεγμένα και επιμελημένα, με πρωτεύοντα 

ρόλο, το προεξέχων διακοσμητικό γείσο, των τραβηχτών κονιαμάτων στην στάθμη της στέγης. 

Επίσης στην ανατολική εσωτερική όψη, του κτιρίου Β’, διαπιστώνουμε, απλά διακοσμητικά 

στοιχεία, φάσεων, περιζωμάτων, κ.λ.π. Τα παραπάνω στοιχεία, είναι μεταγενέστερης 

παρέμβασης και κατασκευής. Φωτ. 263, 273 και 274. 

3.3.4.5 Από την ανατολική και εσωτερική όψη του κτιρίου Β’. Διαπιστώνουμε, τον τρόπο 

δόμησης, της εξώθυρας και της κύριας εισόδου, του κτιριακού συγκροτήματος από την δυτική 

πλευρά της οδού Ε. Παπαθανασίου. Εδώ βλέπουμε, ότι η είσοδος, επιστεγάζεται από στέγαστρο 

χωρικού τύπου, με εμφανή ξύλινη οροφή και επικεράμωση, κολυμβητή βυζαντινών κεράμων. Η 

είσοδος, του κτιριακού συγκροτήματος, από την οδό Ε. Παπαθανασίου, προστατεύεται, από 
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δίφυλλη μεταλλική θύρα, μετά διακοσμητικών στοιχείων, σύνθετου σχεδίου. Ενώ το δάπεδο, 

είναι από πατητό απορροφητικό κονίαμα, με ανάμειξη χώματος και συνθετικής ύλης. Φωτ. 256, 

257, 258, 259 και 259.2. 

 

3.3.5 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Α.20 

3.3.5.1 Η πρόσοψη του κτιρίου Β’, κατά το παρελθόν, έχει δεχθεί πολλές παρεμβάσεις. Αυτό 

είχε, ως αποτέλεσμα, να αλλοιώσουν τον αρχικό χαρακτήρα των διακοσμητικών τραβηχτών 

κονιαμάτων, που αποτελούσαν, την αρχική τυπολογία και την μορφολογία, του νεοκλασικού 

ρυθμού, στην πρόσοψη του κτιρίου Β’. Έστω και αν αυτός, ήταν φτωχότερος και υστερούσε, του 

έντονου νεοκλασικού ρυθμού του κτιρίου Α’. Έτσι βλέπουμε, ότι τα επιχρίσματα, είναι σπυρωτά 

– πεταχτά, ενώ τα παράθυρα από μέταλλο αλουμινίου. Πολλά διακοσμητικά στοιχεία, 

τραβηχτών κονιαμάτων, παραστάδες, ψευτοκολώνες γωνιών κτιρίου, περιζώματα και πλαίσια 

κουφωμάτων, ζωοφόρος ζώνη, κ.λ.π. Με κακόγουστες και μεταγενέστερες παρεμβάσεις, έχουν 

μετατραπεί, σε απλά διακοσμητικά στοιχεία μεταγενέστερου, λαϊκού τύπου κατοικίας, χωρίς 

ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια. Εκείνο που πραγματικά, έχει διασωθεί και δείχνει, τον αρχικό 

νεοκλασικό και μορφολογικό χαρακτήρα της πρόσοψης του κτιρίου Β’. Είναι το προεξέχον, 

διακοσμητικό γείσο των τραβηχτών κονιαμάτων, στην στάθμη της στέγης. Φωτ. 356, 357 και 

371 έως 374. 

3.3.5.2 Η φέρουσα τοιχοποιία, της πρόσοψης του κτιρίου Β’, είναι από λιθοδομή χωρίς 

ρωγμές, αποσαθρώσεις, κ.λ.π. παθολογικά και στατικά προβλήματα, που να προέρχονται από 

σεισμικές δυνάμεις. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες, με σπυρωτό – πεταχτό 

επίχρισμα και χρωματισμένες, με στρώσεις υδροχρωμάτων, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, 

απόχρωσης ώχρας και λευκού, τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου Β’. Φωτ. 356, 357 και 371 

έως 374. 

 

3.3.6 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ΣΤΕΓΗ ΣΧΕΔ. Α.06 

3.3.6.1 Η στέγη στο βασικό τμήμα του κτιρίου Β’, είναι τετράριχτη και στο βοηθητικό τμήμα, 

είναι μονόριχτη. Ο φέροντας οργανισμός, είναι από πριστή κωνοφόρα ξυλεία Ελληνικής 

προέλευσης και αποτελείτε, από ξύλινα ζευκτά, και ημίζευκτα, πλήρους μορφής δικτυώματος, 

αμειβόντων, ελκυστήρων, ορθοστατών, αντηρίδων, κ.λ.π. Τα ξύλινα ζευκτά, εδράζονται, στην 

στέψη της φέρουσας λιθοδομής. Όμως, ΔΕΝ κατέστη δυνατόν, να διαπιστωθεί, εάν είναι 

καρφωμένα, σε μηκίδες – στρωτήρες ζευκτών, (τρόπο τινά διαζώματα στέψης τοίχων), 

ενσωματωμένοι και εδραζόμενοι, στην φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής. Τα ξύλινα ζευκτά, 

του φέροντος οργανισμού της στέγης, είναι διατεταγμένα και τοποθετημένα μεταξύ τους, ανά 
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1,50m από άξονα σε άξονα και έχουν, διατομή 100Χ200mm. Στην πάνω στάθμη και εγκάρσια 

των αμειβόντων, τοποθετούνται καρφωμένες, οι ξύλινες τεγίδες και τα σανιδώματα της στέγης. 

Η τελική επιστέγαση της στέγης γίνεται με επίστρωση κολυμβητών κεράμων βυζαντινού τύπου. 

Ο φέροντας οργανισμός των ξύλινων ζευκτών, μετά από μακροσκοπικούς ελέγχους και 

διερευνητικές τομές, διαπιστώθηκε, ότι μετά από εισροή ομβρίων υδάτων, έχει διαβρωθεί από 

μικροοργανισμούς, μυκήτων και σαρακιών ξύλων. Αυτό έχει, ως αποτέλεσμα, τα ξύλινα ζευκτά, 

να απωλέσουν την φέρουσα ικανότητα τους. Έτσι επιβάλλεται, άμεσα, να καθαιρεθεί και να 

κατασκευαστεί, εκ νέου ο φέροντας οργανισμός της στέγης, από υγιή ξύλινα στοιχεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η ετοιμορροποία της στέγης, θα επιδεινωθεί και θα καταρρεύσει, ολικά, 

δημιουργώντας επί πρόσθετα, νέα παθολογικά προβλήματα στο κτίριο Β’. Όπως ακριβώς, έχει 

γίνει στο κτίριο Γ’. Φωτ. 320, 255, 256, 286, 351, 353, 361 και 371 έως 374. 

 

3.4 ΚΤΙΡΙΟ Γ’  

3.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.4.1.1 Γενικά το κτίριο Γ’, είναι το εργαστήριο του κτιριακού συγκροτήματος, με χρήση 

παραγωγής και αποθήκευσης κρασιού. Η σημερινή στάθμη των δύο βασικών χώρων, 

εργαστηρίου και αποθήκης, βρίσκετε, στο ±0,00m από το σχεδόν ανύπαρκτο πεζοδρόμιο, 

πλάτους 20cm και στο +30cm, από το οδόστρωμα της οδού Ε. Παπαθανασίου. Το κτίριο, είναι 

στενομέτωπο, με γενικές διαστάσεις 16,83Χ9,28m. Το κτίριο, παρά την χρόνια εγκατάλειψη και 

την έλλειψη λειτουργικής συντήρησης. Διατηρεί, σε ικανοποιητικό βαθμό, τα μορφολογικά και 

τυπολογικά στοιχεία της αρχικής κατασκευής. Η φέρουσα τοιχοποιία, του κτιρίου Γ’, είναι από 

λιθοδομή πάχους 50 – 60cm. Τα δάπεδα του κτιρίου, είναι από μαρμαρόπλακες ακανόνιστου 

σχήματος και πατητού χώματος, με ανάμειξη συνθετικής ύλης. Τα ξύλινα κουφώματα, είναι 

Ελληνικού χωρικού τύπου. Οι επιφάνειες των τοίχων, είναι καλυμμένες, με επιχρίσματα τριπτά 

– τριβιδιστά και σπυρωτά – πεταχτά, με τελικές στρώσεις, παραδοσιακών υδροχρωμάτων, 

τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, διαφόρων αποχρώσεων, γαλάζιου – λουλακιού και σκούρας 

ώχρας. Φωτ. 100 έως 119, 301 έως 310 και 375 έως 284. 

 

3.4.2 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕΔ. Α.04 

3.4.2.1 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του κτιρίου Γ’, είναι ο χώρος, με γενικές εσωτερικές 

διαστάσεις 8,13Χ3,80m και την λειτουργική χρήση, εργαστηρίου οινοποιίας και πατητηριού 

παραγωγής κρασιού. Εκεί διαπιστώνουμε, το περίφημο σύστημα πατητηριού σταφυλιών και 

παραγωγής κρασιού. Το σύστημα παραγωγής κρασιού, για λόγους υγιεινής, είναι 

κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο Διονύσου. Βλέπουμε, να αποτελείτε, από μαρμάρινους 
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κάδους πατήματος σταφυλιών, χοές, κάνουλες, δοχεία υποδοχής του μούστου, κ.λ.π. Επίσης για 

τους ίδιους λόγους, στους περιμετρικούς τοίχους του εργαστηριακού χώρου, υπάρχει 

επένδυση, ορθομαρμάρωσης από πλάκες λευκού μαρμάρου, ύψους έως 1,10m. Υπάρχουν, 

ερμάρια και πάγκοι εργασίας, με επίστεψη από πλάκες λευκού μαρμάρου. Το δάπεδο, του 

εργαστηρίου οινοποιίας, είναι επιστρωμένο από πλάκες λευκού μαρμάρου, πάχους έως 7cm, 

ακανόνιστου σχήματος και σύνθετου σχεδίου, χωρικού τύπου. Φωτ. 100 έως 111. 

3.4.2.2 Η φέρουσα τοιχοποιία, του εργαστηρίου οινοποιίας, είναι από λιθοδομή, πάχους 60cm, 

χωρίς παθολογικά και στατικά προβλήματα, ρωγμών, κ.λ.π., που να προέρχονται από σεισμικές 

δυνάμεις. Οι τοίχοι της φέρουσας τοιχοποιίας, πάνω από την στάθμη της ορθομαρμάρωσης, 

είναι καλυμμένοι, με επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά και χρωματισμένοι, με στρώσεις, 

παραδοσιακών υδροχρωμάτων, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη. Στα επιχρίσματα και στα 

υδροχρώματα των τοίχων, είναι εμφανή τα σημάδια, της χρόνιας εγκατάλειψης και της 

έλλειψης λειτουργικής συντήρησης του κτιρίου Γ’. Φωτ. 107 έως 112, 118 και 119. 

3.4.2.3 Στο εργαστήριο οινοποιίας, τα κουφώματα, θύρες και παράθυρα, είναι παραδοσιακά, 

Ελληνικού χωρικού τύπου και σύνθετου σχεδίου, από κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας, με 

πρωτεύοντα ρόλο, τη κεντρική είσοδο – καρόθυρα, του εργαστηρίου οινοποιίας παραγωγής 

κρασιού. Οι επιφάνειες των ξύλινων κουφωμάτων, είναι χρωματισμένες, με στρώσεις, απλού 

ελαιοχρώματος, καφέ απόχρωσης. Στα ξύλινα κουφώματα, είναι εμφανή τα σημάδια της 

χρόνιας εγκατάλειψης και της έλλειψης λειτουργικής συντήρησης, στο εργαστήριο του κτιρίου 

Γ’. Φωτ. 112 έως 115. 

3.4.2.4 Στον χώρο παραγωγής κρασιού, στην δυτική πλευρά της φέρουσας τοιχοδομής, 

διαπιστώνουμε, ότι υπάρχει παθολογικό και στατικό πρόβλημα, φέρουσας ικανότητας. Εκεί 

βλέπουμε να υπάρχει έντονη ρωγμή, καθ’ όλο το ύψος του τοίχους. Η παραπάνω ρωγμή, ΔΕΝ 

δημιουργήθηκε, από σεισμικά φαινόμενα, ή από καθίζηση εδάφους, ή από υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα, αλλά από βίαιο, μηχανικό τρόπο, κατά την διάρκεια κατασκευής του εξωτερικού 

οδοστρώματος της οδού Ε. Παπαθανασίου. Στο σημείο της ρωγμής και στο μήκος της 

εξωτερικής πλευράς, της φέρουσας τοιχοποιίας του κτιρίου Γ’. Διαπιστώνουμε, ότι ΔΕΝ υπάρχει, 

καθόλου πλάτος πεζοδρομίου. Φωτ. 120 έως 125 και 375. 

3.4.2.5 Στο κτίριο Γ’, στην στάθμη +30cm, από την στάθμη του οδοστρώματος της οδού Ε. 

Παπαθανασίου, υπάρχουν δύο μεγάλα δωμάτια, με γενικές εσωτερικές διαστάσεις 

11,70Χ3,45m. Τα δύο μεγάλα δωμάτια, βλέπουν στον εσωτερικό χώρο της αυλής και 

λειτουργούσαν, ως χώρος, αποθήκης και παραμονής των υποτακτικών. Η φέρουσα τοιχοποιία 

των χώρων, είναι από λιθοδομή, πάχους 50cm, και χωρίς παθολογικά και στατικά προβλήματα, 

που να προέρχονται από σεισμικές δυνάμεις, παρά την χρόνια εγκατάλειψη του κτιρίου Γ’. Οι 
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τοίχοι των λιθοδομών, είναι καλυμμένοι, με τριπτά – τριβιδιστά επιχρίσματα και σπυρωτά – 

πεταχτά, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής. Οι επιφάνειες των επιχρισμάτων, 

φέρουν πολλαπλές στρώσεις παραδοσιακών υδροχρωματισμών, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, 

γαλάζιας απόχρωσης και σκούρας ώχρας. Στους παραπάνω χώρους, βλέπουμε τη χρόνια 

εγκατάλειψη και την έλλειψη λειτουργικής συντήρησης του κτιρίου Γ’. Φωτ. 126 έως 129 και 

134 έως 139. 

3.4.2.6 Στους παραπάνω χώρους, μικρό τμήμα του δαπέδου, (μάλλον παραμονής των 

υποτακτικών) είναι μαρμάρινο, από μαρμαρόπλακες ακανόνιστου σχήματος και σύνθετου 

σχεδίου. Στον ίδιο χώρο, υπάρχει εστία – τζάκι, σύνθετου σχεδίου χωρικού τύπου. Το υπόλοιπο, 

τμήμα του χώρου, με βάση τα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν, καλύπτονταν από απορροφητικό 

δάπεδο, πατητού κονιάματος, με ανάμειξη χώματος και συνθετικής ύλης. Όμως από την χρόνια 

εγκατάλειψη και την έλλειψη, λειτουργικής συντήρησης του κτιρίου Γ’. βλέπουμε, ότι η στέγη 

του χώρου έχει καταρρεύσει ολικά. Αυτό έχει, ως αποτέλεσμα, στο πατητό δάπεδο, να έχει 

φυτρώσει, άναρχη βλάστηση, δένδρων και πρασινάδας. Τα κουφώματα των παραπάνω χώρων, 

από τα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν, τετράξυλα – κάσες, κ.λ.π., συμπεραίνουμε, ότι ήταν, 

από κωνοφόρα ξυλεία, Ελληνικού χωρικού τύπου και σχεδίου. Φωτ. 134 έως 147. 

 

3.4.3 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΟΨΟΤΟΜΗ 7 – 7, 8 – 8 και 9 – 9, ΣΧΕΔ. Α.14, Α.15 και Α.16 

3.4.3.1 Η βόρεια και ανατολική όψη, της εσωτερικής αυλής του κτιρίου Γ’. Από την χρόνια 

εγκατάλειψη και των μεταγενέστερων κατασκευών, έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, με 

αποτέλεσμα σήμερα, να ΜΗΝ παρουσιάζουν, τίποτα το αξιόλογο. Φωτ. 301 έως 310. 

3.4.3.2 Λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης και της έλλειψης λειτουργικής συντήρησης, στο κτίριο 

Γ’. Βλέπουμε, ότι έχει καταρρεύσει, ολικά η στέγη του, με αποτέλεσμα, να υπάρχει, έντονη 

δραστηριότητα και ανάπτυξη, άναρχης βλάστησης, δένδρων, πρασινάδας, κ.λ.π. Η φέρουσα 

τοιχοποιία, είναι από λιθοδομή, χωρίς παθολογικά και στατικά προβλήματα, από φαινόμενα 

σεισμικών δυνάμεων. Παρόλο, την έλλειψη διαφραγματικής λειτουργίας, στην στέψη της 

φέρουσας λιθοδομής. Οι τοίχοι, της φέρουσας λιθοδομής, φέρουν σπυρωτά – πεταχτά 

επιχρίσματα, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής, με απλή στέψη κορνίζας και 

νεροσταλάκτη, από πατητό και λείο, κονίαμα σύνθετου σχεδίου. Οι επιχρισμένες επιφάνειες 

των τοίχων της λιθοδομής, είναι χρωματισμένες, με πολλαπλές στρώσεις παραδοσιακών 

υδροχρωμάτων, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, σκούρας ώχρας. Φωτ. 301 έως 310. 

 

3.4.4 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΠΛΑΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΣΧΕΔ. Α.20 
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3.4.4.1 Η πρόσοψη του κτιρίου Γ’, επί της οδού Ε. Παπαθανασίου, έχει ελάχιστα αλλοιωθεί από 

τον νεοκλασικό και μορφολογικό χαρακτήρα. Έτσι διαπιστώνουμε, ότι κάποια χρονική στιγμή, 

τα τριπτά – τριβιδιστά επιχρίσματα και τα τραβηχτά διακοσμητικά κονιάματα, μετατράπηκαν, 

σε ανάγλυφης μορφής, σπυρωτά – πεταχτά επιχρίσματα και τα περίτεχνα διακοσμητικά 

στοιχεία, μετά κυματίων, ταινιών, κ.λ.π., μετατράπηκαν, σε απλής μορφής, διακοσμητικά 

στοιχεία. Όμως διαπιστώνουμε, ότι τα λοιπά μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία, της 

πρόσοψης του κτιρίου Γ’, παραμένουν αναλλοίωτα. Βλέπουμε, ότι η κεντρική είσοδος - η 

καρόθυρα, στο πατητήρι παραγωγής κρασιού και τα παράθυρα, παραμένουν, στην αρχική 

μορφολογία τους. Στο παραδοσιακό Ελληνικό σχέδιο χωρικού τύπου. Τα κουφώματα, είναι από 

κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας. Βλέπουμε να παραμένει αναλλοίωτος, ο προεξέχων και περίτεχνος, 

πριονωτός διάκοσμος, στο γείσο της στέγης, κατασκευασμένος, από συμπαγείς πλίνθους, μετά 

ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, λαϊκής τέχνης και σχεδίου. Φωτ. 375 έως 384. 

3.4.4.2 Η φέρουσα τοιχοποιία, της πρόσοψης του κτιρίου Γ’, είναι από λιθοδομή πάχους 60cm 

και καλυμμένη, από σπυρωτό – πεταχτό επίχρισμα, μεταγενέστερης παρέμβασης και 

κατασκευής. Οι επιφάνειες των επιχρισμάτων, είναι χρωματισμένες, με στρώσεις, 

παραδοσιακού υδροχρώματος, τσίγκου, κόλλας και ασβέστη, απόχρωσης σκούρας ώχρας. 

Αντίθετα τα ξύλινα κουφώματα, είναι χρωματισμένα, από ελαιόχρωμα, καφετί απόχρωσης. 

Φωτ. 375 έως 384. 

3.4.4.3 Η κεντρική είσοδος, του κτιριακού συγκροτήματος από την οδό Ε. Παπαθανασίου, έχει 

αλλοιωθεί, σε σημαντικό βαθμό, με μεταγενέστερες παρεμβάσεις και κατασκευές. Έτσι σήμερα, 

διαπιστώνουμε, ότι η υπάρχουσα κατάσταση, αποτελείται από φτωχά διακοσμητικά στοιχεία 

κονιαμάτων. Βλέπουμε, περιζώματα, επιστήλια και αέτωμα εισόδου, απλού σχεδίου, χωρίς 

ιδιαίτερα, διακοσμητικά στοιχεία, νεοκλασικού ρυθμού και κατασκευαστικής επιμέλειας. Η 

είσοδος του κτιριακού συγκροτήματος, ασφαλίζεται από δίφυλλη μεταλλική θύρα σύνθετου 

σχεδίου, μετά καθρεπτών – ταμπλάδων, ανθεμίων, κ.λ.π., παραδοσιακού χωρικού τύπου. Φωτ. 

375 και 376. 

 

3.4.5 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΕΔ. Α.06 

3.4.5.1 Η στέγη στο τμήμα, του πατητηριού σταφυλιών και παραγωγής κρασιού, στο κτίριο Γ’, 

είναι τρίριχτη βυζαντινού τύπου. Ο φέροντας οργανισμός της στέγης, είναι από κωνοφόρα, 

πριστή ξυλεία Ελληνικής προέλευσης. Ο φέροντας οργανισμός αποτελείται, από ορατά, ξύλινα 

ζευκτά και ημίζευκτα, συστήματος, διαγώνιων δοκών και ελκυστήρων. Τα ζευκτά και τα 

ημίζευκτα, εδράζονται, στην φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής. Όμως, ΔΕΝ κατέστη  δυνατό, 

να διαπιστωθεί, εάν τα ξύλινα ζευκτά και τα ημίζευκτα, είναι καρφωμένα, σε μηκίδες – 
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στρωτήρες (τρόπο τινά διαζώματα στέψης τοίχων), ενσωματωμένοι και εδραζόμενοι, στην 

φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής. Τα ξύλινα ζευκτά και τα ημίζευκτα, είναι διατεταγμένα και 

τοποθετημένα μεταξύ τους, ανά 2,10m, από άξονα σε άξονα και έχουν, διατομή 120Χ250mm. Οι 

ξύλινες τεγίδες και τα σανιδώματα, είναι ορατά και καρφωμένα, εγκάρσια, στο πάνω μέρος των 

διαγώνιων δοκών και ζευκτών. Η τελική επιστέγαση της στέγης γίνεται με επίστρωση 

ημικολυμβητών κεραμιδιών, στρωτήρων και καλυπτήρων βυζαντινού τύπου. Τα ορατά στοιχεία 

της στέγης, ζευκτά, ημίζευκτα, τεγίδες και σανιδώματα, είναι χρωματισμένα, με ελαιόχρωμα, 

καφετί απόχρωσης. Τα ξύλινα ζευκτά, από εισροή ομβρίων υδάτων και την ανάπτυξη, 

μικροοργανισμών, μύκητες και σαράκια ξύλων, έχουν απολέσει, την φέρουσα ικανότητα τους, 

με αποτέλεσμα, η στέγη του τμήματος παραγωγής κρασιού να έχει καταρρεύσει, σε ποσοστό 

35%. Γενικά η κατασκευή της στέγης, βασίζεται στον λογική, των δομικών κατασκευών, για 

βιομηχανικά εργαστήρια παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων. Φωτ. 116 έως 119 και 307 έως 

310. 

3.4.5.2 Η στέγη του τμήματος, της αποθήκης και της παραμονής των υποτακτικών, στο κτίριο 

Γ’, είναι μονόριχτη βυζαντινού τύπου. Ο φέροντας οργανισμός της στέγης, είναι από κωνοφόρα 

πριστή ξυλεία Ελληνικής προέλευσης, αποτελούμενος, από ορατούς, ξύλινους δοκούς, που 

εδράζονται, εκατέρωθεν στην φέρουσα λιθοδομή. Από οφθαλμοστατικούς ελέγχους 

διαπιστώθηκε, ότι οι ξύλινοι δοκοί της στέγης, ΔΕΝ εδράζονται, σε ξύλινες μηκίδες – στρωτήρες 

δοκών, αλλά άμεσα, στην στέψη της φέρουσας λιθοδομής. Οι ξύλινοι δοκοί, είναι διαταγμένοι 

και τοποθετημένοι μεταξύ τους, ανά 1,30m από άξονα σε άξονα και έχουν, διατομή 

100Χ200mm. Επί των ξύλινων δοκών, καρφώνονται, ορατές καλαμωτές και επιστρώνονται, 

ημικολυμβητά κεραμίδια, στρωτήρων και καλυπτήρων βυζαντινού τύπου. Τα ορατά ξύλινα 

στοιχεία της στέγης, δοκοί και οι καλαμωτές, είναι χρωματισμένα, με ελαιόχρωμα, καφετί 

απόχρωσης. Στους ξύλινους δοκούς, από την χρόνια εγκατάλειψη και την έλλειψη λειτουργικής 

συντήρησης, έχουν εισβάλλει, μικροοργανισμοί, μύκητες και σαράκια ξύλων, με αποτέλεσμα, 

να έχουν απωλέσει, την φέρουσα ικανότητα τους. Έτσι βλέπουμε, η στέγη στο τμήμα της 

αποθήκης και των υποτακτικών, να έχει καταρρεύσει, σε ποσοστό 99%. Γενικά η κατασκευή της 

στέγης, είναι απλής μορφής, χωρικού τύπου και βασίζεται, στην λογική των δομικών 

κατασκευών, για αποθηκευτικούς χώρους καταναλωτικών προϊόντων. Φωτ. 126 έως 145 και 

301 έως 310. 

 

3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ  

3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔ. Α.07 
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3.5.1.1 Το κτιριακό συγκρότημα, βρίσκεται, μέσα σε έναν ιδιαίτερο, μεγάλο γωνιακό 

περιβάλλοντα χώρο, έκτασης 862,90m2 επιφάνεια. Ο περιβάλλοντας χώρος και η εσωτερική 

αυλή, οριοθετείτε, με εξωτερικό τοίχο (μαντρότοιχο) λιθοδομής, πάχους 60cm και ύψους 

2,70m. Ο περιβάλλοντας χώρος ελάχιστα καλύπτετε από δομικές κατασκευές, επιστρώσεων 

δαπέδων κ.λ.π. Φωτ. 210 έως 250. 

3.5.1.2 Ο περιβάλλοντας χώρος,  χαρακτηρίζεται από φυτική  βλάστηση, στην μπροστινή αυλή  

που βλέπει στην οδό Στέφα όμως, πρωτεύοντα ρόλο, παίζει ο  κηρυγμένος διατηρητέος 

φοίνικας, που υπάρχει μεταξύ των τριών κτιρίων Α’, Β’ και Γ’. Φωτ. 231, 232, 233, 234 και 

238.(Σήμερα δεν υπάρχει ο φοίνικας). 

3.5.1.3 Το κτιριακό συγκρότημα και ο περιβάλλοντας χώρος, έχουν πρόσβαση, από δύο 

κεντρικές εξώθυρες – αυλόθυρες. Η μια από την βόρεια πλευρά, της πρόσοψης του κτιρίου Α’ 

και η άλλη, από την δυτική πλευρά, της πρόσοψης του κτιρίου Β’ και Γ’. Οι εξώθυρες, είναι 

κατασκευασμένες από μέταλλο σιδήρου, παραδοσιακού σύνθετου σχεδίου. Επίσης, η εξώθυρα, 

της δυτικής πρόσοψης, καλύπτετε με ξύλινο στεγάκι και επίστρωση, κεραμιδιών βυζαντινού 

τύπου. Φωτ. 210, 211, 212 και 255 έως 259.2. 

 

3.5.2 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΗΣ ΣΧΕΔ. Α.07 

3.5.2.1 Η υπάρχουσα κατάσταση, του βορειοανατολικού τμήματος του περιβάλλοντος χώρου, 

χαρακτηρίζεται, από τον κεντρικό διάδρομο εισόδου και επικοινωνίας με το κτίριο Α’. Ο 

διάδρομος, έχει μέσο πλάτος, 1,30m και είναι επιστρωμένος, με ακανόνιστες πλάκες Καρύστου. 

Ο διάδρομος οριοθετείται, με ρείθρα άοπλου σκυροδέματος. Το υπόλοιπο τμήμα, του χώρου, 

καλύπτεται από  οπωροφόρα δένδρα, ροδιές, χαρουπιά κ.λπ. Ο εσωτερικός χώρος, της αυλής 

και του κτιρίου Α’, προστατεύεται, από εξωτερικό τοίχο (μαντρότοιχο), λιθοδομής πάχους 60cm 

και ύψους έως 2,50m. Οι επιφάνειες στους τοίχους, είναι καλυμμένες, με σπυρωτό – πεταχτό 

επίχρισμα και χρωματισμένες, με στρώσεις, υδροχρώματος, ασβέστη και σκούρας ώχρας. Φωτ. 

210 έως 218. 

 

3.5.3 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΗΣ ΣΧΕΔ. Α.07 

3.5.3.1 Το βορειοδυτικό τμήμα, της αυλής του περιβάλλοντος χώρου, έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά, του βορειοανατολικού τμήματος της αυλής. Φωτ. 221 έως 225. 

 

3.5.4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΗΣ ΣΧΕΔ. Α.07 
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3.5.4.1 Στο ανατολικό εσωτερικό τμήμα, του περιβάλλοντος χώρου, μεταξύ των τριών κτιρίων 

Α’, Β’ και Γ’. Διαπιστώνουμε, ότι εκεί αναπτύσσονταν, όλες οι εσωτερικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες του κτιριακού συγκροτήματος. Έτσι βλέπουμε, μεγάλο τμήμα, της εν κατόψη 

επιφάνειας, να καλύπτετε, με επίστρωση απορροφητικού πατητού δαπέδου, με ανάμειξη, 

αδρανών υλικών, χώματος και συνθετικής ύλης. Το υπόλοιπο τμήμα, καλύπτεται, από  

βλάστηση και πρασινάδα.  Μία  ελιά και διάφορα δέντρα που αναπτύχθηκαν τυχαία και σε 

θέσεις που αποδομούν την τοιχοποιία των κτιρίων. Προεξέχοντα καλλωπιστικό και αισθητικό 

ρόλο, να «παίζει», ο κηρυγμένος διατηρητέος φοίνικας ο οποίος έχει χαλάσει. Ο εσωτερικός 

χώρος, της αυλής, προστατεύεται, νοτιοανατολικά από τους όμορους τοίχους των κτιρίων, ενώ 

οι λοιπές πλευρές, προστατεύονται, από τους τοίχους του κτιριακού συγκροτήματος. Φωτ. 231 

έως 242. 

 

3.5.5 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΗΣ ΣΧΕΔ. Α.07 

3.5.5.1 Το νοτιοανατολικό τμήμα, της αυλής του περιβάλλοντος χώρου, έχει περίπου, τα ίδια 

χαρακτηριστικά, της υπάρχουσας κατάστασης με το ανατολικό τμήμα της αυλής. Φωτ. 246 έως 

250. 

 

3.6 ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

Μετά από διερευνητικές τομές, που έγιναν από συντηρητή έργων τέχνης, στις επιφάνειες των 

οροφών και των τοίχων, με απόξεση, αφαίρεση και καθαρισμό, των χρωμάτων, μετά ιδιαίτερης 

προσοχής και επιμέλειας, διαπιστώθηκε, ότι σε μερικές επιφάνειες, των τοίχων και τμήμα 

οροφών, του κτιρίου Α’ στον Α’ όροφο και στο υπερυψωμένο ισόγειο, υπάρχουν ίχνη, 

ζωγραφικού διακόσμου τοιχογραφιών. Αυτό σημαίνει, ότι με την εργοταξιακή ανάπτυξη, στο 

κτιριακό συγκρότημα, επιβάλλεται και προτείνεται, εκ των προτέρων και πριν τις εργασίες, των 

καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων. Να γίνουν αμέσως, μετά την υποστύλωση, περαιτέρω 

έρευνες, για τον εντοπισμό και το μέγεθος, ύπαρξης εκτεταμένων επιφανειών ζωγραφικού 

διακόσμου τοιχογραφιών. Για τον παραπάνω σκοπό, έχουν τιμολογηθεί και προϋπολογισθεί, 

κατ’ εκτίμηση, από την μελέτη του έργου, εργασίες, αποκάλυψης, στερέωσης, συντήρησης, 

κ.λ.π., αποκατάστασης ζωγραφικού διακόσμου τοιχογραφιών, στην αναστήλωση και την 

αποκατάσταση, του διατηρητέου κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ», Ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής 

στην Ανατολική Αττική (Βλέπε προδιαγραφές για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής 

αποκατάστασης).  Η σχεδιαστική απεικόνιση του ζωγραφικού διακόσμου θα επεκταθεί σε όλη 

την έκταση των επιφανειών των οροφών και των τοίχων όπως προϋπήρχε στην αρχική του 
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μορφή, σε όλα τα κτίρια.    Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 

μελέτη αποκατάστασης, στερέωσης, συντήρησης και προστασίας του ζωγραφικού – πλαστικού 

διακόσμου (ζωγραφικός διάκοσμος, ξύλινα στοιχεία, μαρμάρινα, γύψινα, μεταλλικά 

διακοσμητικά, κεραμικά πλακίδια) που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία.     (Βλέπε παράρτημα με προδιαγραφές για σύνταξη μελέτης αποκατάστασης)  

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ –ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’,Β’, Γ’ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1 Ο αντικειμενικός σκοπός της αρχιτεκτονικής πρότασης, είναι να αποκατασταθεί το 

κτιριακό συγκρότημα, με βάση την υπ’ αριθμό 111484/8370/14-01-1994 απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 11/14-01-1994), που κηρύχτηκε το κτίριο Α’, διατηρητέο μνημείο, με την 

παράλληλη, αποκατάσταση των κτιρίων Β’ και Γ’. Τα κτίρια Α’, Β’ και Γ’, παρουσιάζουν στις 

όψεις, αξιόλογα και ιδιαίτερα, κλασσικά, νεοκλασικά και παραδοσιακά, διακοσμητικά στοιχεία, 

με πρωτεύοντα ρόλο, την έντονη νεοκλασική μορφολογία και τυπολογία, της πρόσοψης του 

κτιρίου Α’. 

4.1.2 Η αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων, θα πραγματοποιηθεί, σε συνδυασμό με 

τις εργασίες, αποκατάστασης των εσωτερικών όψεων της αυλής. Οι εσωτερικές όψεις έχουν 

έντονα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, της τοπικής λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής κατασκευής. 

Τα παραπάνω στοιχεία, παίζουν σημαντικό ρόλο στην οργανωμένη, κοινωνική και οικιστική ζωή 

του κτιριακού συγκροτήματος. 

4.1.3 Μια από τις βασικές προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης, είναι η πλήρης 

αποκατάσταση και η επαναφορά, των όψεων των κτιρίων, Α’, Β’ και Γ’, στην αρχική τους 

τυπολογική κατάσταση. Η αποκατάσταση των όψεων, θα γίνει σύμφωνα, με την θέση, την 

διάταξη, το είδος, το σχέδιο και το ανάπτυγμα, των μορφολογικών στοιχείων, στις όψεις των 

κτιρίων. Με σκοπό, να διασωθούν, τα περίτεχνα νεοκλασικά και διακοσμητικά στοιχεία των 

όψεων, όπως, τραβηχτοί διάκοσμοι κονιαμάτων, μεσοπατωμάτων, κουφωμάτων, αετωμάτων, 

παραστάδων, επιστήλιων, επίκρανων, καθρεπτών, πριονωτών και οδοντωτών γεισωμάτων, 

μαρμάρινου εξώστη, με τους περίτεχνους διακοσμητικούς κιλλιβάντες και το «γύφτικο», 

καρφωτό μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας, κ.λ.π. Επίσης, από τις βασικές προτάσεις της 

αρχιτεκτονικής μελέτης, είναι να διασωθούν, από την περαιτέρω φθορά, τα περίτεχνα 

παραδοσιακά και διακοσμητικά δάπεδα των πρεσσαριστών πλακιδίων, σύνθετου και 

πολυσύνθετου σχεδίου. Να διασωθεί, το περίφημο μαρμάρινο σύστημα, πατητηριού και 

παραγωγής κρασιού, στο κτίριο Γ’. Να διασωθεί, η τυχόν ύπαρξη ζωγραφικού διακόσμου, στο 

κτίριο Α’ και Β’ του κτιριακού συγκροτήματος. 
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4.1.4 Τέλος μια βασική αρχή, που διέπει την αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι η επιλογή των 

λύσεων και των προτάσεων, στην αποκατάσταση των όψεων και των εσωτερικών 

διαρρυθμίσεων των κτιρίων. Η μελέτη απαραίτητα, πρέπει να σεβαστεί και να εξασφαλίζει, την 

προστασία των νεοκλασικών και διακοσμητικών στοιχείων, σύμφωνα, με τις αρχές της 

αναστήλωσης και της ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ, χωρίς να αλλοιώνουν, τον χαρακτήρα του 

διατηρητέου κτιρίου και την μορφολογία του κηρυγμένου μνημείου. 

4.1.5 Γενικά η αρχιτεκτονική μελέτη, για τις επιλογές και τις προτάσεις, αποκατάστασης του 

κτιριακού συγκροτήματος, επί της οδού Χρήστου Στέφα και Ε. Παπαθανασίου, στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης Λαυρεωτικής – Ανατολικής Αττικής, έλαβε υπόψη τα παρακάτω. 

4.1.5.1 Το νέο κτιριολογικό πρόγραμμα, σύμφωνα, με τις εντολές και ανάγκες, των υπηρεσιών 

του Δήμου Λαυρεωτικής Ανατολικής Αττικής. 

4.1.5.2 Τα χρησιμοποιημένα υλικά, των υπάρχοντων δομικών κατασκευών του κτιριακού 

συγκροτήματος, σε συνδυασμό, με τις διερευνητικές τομές, τις δοκιμαστικές αποξηλώσεις, τις 

καθαιρέσεις, την λήψη των μετρητικών στοιχείων κ.λ.π. 

4.1.5.3 Την αρχιτεκτονική αποτύπωση, της υπάρχουσας κατάστασης του κτιριακού 

συγκροτήματος, με βάση τα μετρητικά στοιχεία, των κτιρίων Α’, Β’ και Γ’, σε συνδυασμό, με την 

αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση, που συνοδεύει την αρχιτεκτονική μελέτη. 

4.1.5.4 Τις προτάσεις της στατικής μελέτης, για την αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού 

του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς και τις προτάσεις, των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και των συστημάτων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, των κτιρίων Α’, Β’ και Γ’. 

4.1.6 Η αρχιτεκτονική μελέτη, για τους τρόπους των επεμβάσεων και τις εργασίες 

αποκατάστασης. Προτείνει λύσεις και μεθόδους, ανατρέψιμους. Προτείνει, δομικά υλικά 

κατασκευών, συμβατά, με τα υπάρχοντα των κτιρίων Α’, Β’ και Γ’. Προτιμούνται, παραδοσιακές 

τεχνικές και επιλέγονται, σύγχρονοι τρόποι. Μόνο στις απολύτως, αναγκαίες περιπτώσεις, που 

αποδεδειγμένα, έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μετά από μακρόχρονη εμπειρία και 

εφαρμογή σε κηρυγμένα μνημεία και παραδοσιακά κτίρια. 

4.1.7 Με την παρούσα μελέτη, τονίζεται το γεγονός, ότι ο εργολάβος, που θα αναλάβει τις 

εργασίες, αναστήλωσης και αποκατάστασης του κτιριακού συγκροτήματος και ιδιαίτερα, για το 

κηρυγμένο μνημείο, το κτίριο Α’, είναι υποχρεωμένος, να προβεί στα εξής. Με την ανάπτυξη της 

εργοταξιακής δραστηριότητας και πριν την έναρξη, των εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης. 

Να αποτυπώνει, να φωτογραφίζει και να τεκμηριώνει, αναλυτικά, όλα τα μορφολογικά και 

διακοσμητικά, νεοκλασικά και παραδοσιακά στοιχεία, που πρόκειται, να αντικατασταθούν στο 

κτιριακό συγκρότημα. Είναι υποχρεωμένος, να κρατάει, κωδικοποιημένο, αριθμημένο και 
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ταξινομημένο, αρχείο «ζωντανού» δείγματος, αποξηλωθέντος σώματος, διακοσμητικών 

νεοκλασικών στοιχείων, σύμφωνα, με την θέση, στο κτίριο, το είδος, το σχέδιο, τον τύπο, κ.λ.π. 

μορφολογικά στοιχεία. Έτσι το αρνητικό εκμαγείο, θα κατασκευαστεί ορθά, με αποτέλεσμα, τα 

νέα, μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία των κτιρίων, θα είναι πιστά αντίγραφα των 

υπάρχοντων. 

 

4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.2.1.1 Οι προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης, είναι μικρής εμβέλειας και περιορίζονται, σε 

βελτιώσεις, της υπάρχουσας κατάστασης, με παρεμβάσεις, διορθωτικού χαρακτήρα, λόγω των 

παρακάτω δοσμένων, που λαμβάνει υπόψη, η παρούσα μελέτη. 

4.2.1.2 Προτάσεις, με βάση το νέο κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιριακού συγκροτήματος, 

όπως εδόθη, από τον Δήμο Λαυρεωτικής Ανατολικής Αττικής. 

4.2.1.3 Την δοσμένη υπάρχουσα κατάσταση, του κτιρίου Α’, κηρυγμένο μνημείο, που ΔΕΝ 

επιδέχεται, αλλαγές και τροποποιήσεις, με απόλυτη, συνάφεια και συνδυασμό, με την 

υπάρχουσα κατάσταση, της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, του κτιρίου Β’ και Γ’. 

4.2.1.4 Τον δοσμένο χαρακτήρα, του φέροντος οργανισμού των τριών κτιρίων, κατακόρυφη 

τοιχοποιία λιθοδομής, που εκ των πραγμάτων, παραμένει αναλλοίωτη και ΔΕΝ επιδέχεται, 

καμία αλλαγή. Λόγω των μορφολογικών και νεοκλασικών στοιχείων, στις προσόψεις του 

κτιριακού συγκροτήματος. Επίσης της τυχόν, ύπαρξης ζωγραφικού διακόσμου – τοιχογραφιών, 

στις εσωτερικές επιφάνειες της φέρουσας λιθοδομής, των κτιρίων Α’ και Β’. 

4.2.1.5 Την δοσμένη κατάσταση, του οριζόντιου φέροντος οργανισμού των ξυλοπατοδοκών 

των μεσοπατωμάτων και των ζευκτών, στις στέγες του κτιριακού συγκροτήματος. 

4.2.1.6 Τον δοσμένο χαρακτήρα, της μέχρι τώρα λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος, 

όπου τα δύο κτίρια, λειτούργησαν, ως ανεξάρτητες κατοικίες και το κτίριο Γ’, λειτουργούσε, ως 

εργαστήριο, παραγωγής κρασιού και αποθηκευτικού χώρου. 

4.2.1.7 Με βάση τα παραπάνω, η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής μελέτης, έχει στόχο, να 

πετύχει την ενιαία και συγκροτημένη λειτουργία των τριών κτιρίων. Με απόλυτη, συνάρτηση 

και συνδυασμό, με τις υπάρχουσες λειτουργίες του Δημαρχιακού Μεγάρου, ως ένα και 

μοναδικό, σύνολο υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. Επίσης, οι προτάσεις της αρχιτεκτονικής 

μελέτης, με τις νέες διαρρυθμίσεις, διορθωτικού χαρακτήρα, στοχεύουν, στην επίλυση και στην 

βελτίωση, των λειτουργιών των τριών κτιρίων, χωρίς να θίγονται, τα μορφολογικά και 

νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία, των προσόψεων και των όψεων, του κτιριακού 

συγκροτήματος. 
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4.2.1.8 Έτσι η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη, προκειμένου, να παραδώσει το κτιριακό 

συγκρότημα, με βελτιωμένες λειτουργίες, στον φορέα κατασκευής του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

ένα και ενιαίο σύνολο, λειτουργιών και υπηρεσιών. Προτείνει, τις παρακάτω, κυριότερες 

παρεμβάσεις και βελτιώσεις, διορθωτικού χαρακτήρα, στα κτίρια Α’, Β’ και Γ’. 

 

4.2.2 ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ 

4.2.2.1 Για την αξιοποίηση και την ανάδειξη, του ημιυπόγειου χώρου, του κτιρίου Β’, ως 

βασικό κύτταρο, της λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος, προτείνονται τα εξής. 

4.2.2.2 Βελτίωση του τρόπου πρόσβασης, στον ημιυπόγειο χώρο, με αλλαγή σχεδίασης της 

κλίμακας και του λειτουργικού τρόπου κατάβασης. Με την καθαίρεση, της υπάρχουσας 

κλίμακας και την κατασκευή εκ νέου από οπλισμένο σκυρόδεμα και την επένδυση των 

βαθμίδων και των πλατύσκαλων από λευκό μάρμαρο. Η νέα κλίμακα, προστατεύεται από 

μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας. Για την προστασία του ημιυπόγειου χώρου, στην κατώτατη 

στάθμη, της κλίμακας και στον προθάλαμο της εξώθυρας. Κατασκευάζετε φρεάτιο ομβρίων 

υδάτων διάστ. 1,00Χ1,00Χ1,00m, περισυλλογής και άντλησης, από δίδυμο αντλητικό 

συγκρότημα. 

4.2.2.3 Για την ανάδειξη, της φωτεινότητας και της λειτουργικότητας, του ημιυπόγειου χώρου. 

Το υπάρχον δάπεδο για μεγαλύτερο ύψος, σκάπτετε δια χειρών και υποβιβάζεται, κατά 20cm. 

Διανοίγονται, όλα τα κτισμένα κουφώματα, που έγιναν, με μεταγενέστερες παρεμβάσεις και 

κατασκευές. Τα νέα κουφώματα, κατασκευάζονται από κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας, μετά 

υαλοστασίων και φεγγιτών. Το δάπεδο κατασκευάζεται από παραδοσιακά πλακάκια 

διαστάσεων 30Χ30cm, σύνθετου σχεδίου. 

4.2.2.4 Ο ημιυπόγειος χώρος, σε όλη την εν κατόψη επιφάνεια, σκάπτετε, επί πλέον, σε 

ανάλογο βάθος, για τις εργασίες εξυγίανσης του εδάφους και την προστασία, του νέου δαπέδου 

από την ανερχόμενη υγρασία. 

4.2.2.5 Τα υπόλοιπα τμήματα, των δομικών κατασκευών του ημιυπόγειου χώρου. Εκτός από 

την φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, ψευδοροφές, οροφές, δάπεδα, οπτόπλινθοι, 

κουφώματα, επιφάνειες τοίχων, επιχρίσματα, επενδύσεις, καλύψεις, χρωματισμοί, κ.λ.π., 

καθαιρούνται εξ’ ολοκλήρου και κατασκευάζονται, από την αρχή, με τα ίδια δομικά υλικά και 

τον ίδιο, παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής των εργασιών. 

•Οι παραπάνω βελτιώσεις έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και είναι πλήρως, 

εναρμονισμένες με την μορφολογική ταυτότητα, του κτιρίου Α’, Β’ και Γ’. Οι βελτιώσεις 

θα εφαρμοστούν, σύμφωνα, με το σχέδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.03 και το 

τεύχος αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και κουφωμάτων. 
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4.2.3 ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

4.2.3.1 Στο κτίριο Α’ και στην στάθμη του ισογείου, καθαιρείται, ο χώρος υγιεινής και ο 

εξωτερικός διάδρομος, που είναι, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής. Οι χώροι 

κατασκευάζονται εκ νέου, με νέα διαρρύθμιση και βελτιωμένες λειτουργίες.(Θα διατηρηθούν οι 

μεταλλικές κολώνες που στηρίζουν το χαγιάτι). Η βασικότερη βελτίωση, με τις διαρρυθμίσεις 

του διορθωτικού χαρακτήρα, πραγματοποιείτε, στον χώρο υγιεινής, με δυνατότητα πρόσβασης 

και χρήσης, από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Η βελτίωση είναι απόλυτα, αναγκαία και 

επιβάλλεται, από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες, για λειτουργίες και χρήσεις 

δημόσιων κτιρίων. 

4.2.3.2 Το μονόχωρο δωμάτιο, στην στάθμη του ισογείου, κατασκευάζεται πλήρως από την 

αρχή. Για την προστασία του ξύλινου δαπέδου από την ανερχόμενη υγρασία του εδάφους, 

δημιουργούμε, κενό ύψους ενός μέτρου. Το παραδοσιακό δάπεδο, είναι από ξύλινες λουρίδες 

πλάτους 14cm, πάχους 22mm και μήκος πάνω από τρία μέτρα. Το νέο ξύλινο δάπεδο, το 

καρφώνουμε, στα ξύλινα καδρόνια και στους φέροντες ξυλοπατοδοκούς, που εδράζονται, στους 

δοκούς ενίσχυσης των πέτρινων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην υπάρχουσα εστία – 

τζάκι, του μονόχωρου δωματίου, θα γίνουν εργασίες, καθαρισμού, συντήρησης και πλήρους 

αποκατάστασης, με τα ίδια δομικά υλικά και τον ίδιο, παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο 

εφαρμογής. Η εστία – τζάκι, εφόσον είναι, εντοιχισμένη και ΔΕΝ κωλύει, τις νέες χρήσεις του 

χώρου, θα παραμείνει στη θέση της, ως ιστορικό δείγμα, τοπικής λαϊκής και αρχιτεκτονικής 

τέχνης. 

4.2.3.3 Τις υπόλοιπες, στεγασμένες και αίθριες επιφάνειες του ισόγειου χώρου, διάδρομος και 

τμήμα, πανταχόθεν ελεύθερο, με τους φέροντες πεσσούς και τις αψίδες των λιθοδομών. Τους 

επιστρώνουμε, με παραδοσιακά πρεσσαριστά πλακάκια διαστάσεων 20Χ20cm πολυσύνθετου 

σχεδίου. Η εν λόγω διαμόρφωση, προτείνεται, με την προοπτική εκμετάλλευσης του χώρου, σε 

συνδυασμό, με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, του κτιριακού συγκροτήματος. Το 

πανταχόθεν, ελεύθερο και στεγασμένο τμήμα, του ισόγειου χώρου του κτιρίου Α’ και ο γύρο 

περιβάλλοντας χώρος, κατέχουν προνομιακή θέση, για βήμα, ομιλιών, εγκατάσταση μουσικής 

ορχήστρας, κ.λ.π., λειτουργίες και εκδηλώσεις, ανοιχτού χώρου μικρής κλίμακας. 

4.2.3.4 Όλες εν κατόψη, επιφάνειες, στη στάθμη του ισόγειου χώρου και στο κτίριο Α’, (πέρα 

των αρχιτεκτονικών κατασκευών). Σκάπτονται, επί πλέον και σε ανάλογο βάθος, για τις εργασίες 

εξυγίανσης, του εδάφους και την προστασία, των νέων δαπέδων από την ανερχόμενη υγρασία. 

4.2.3.5 Στο κτίριο Α’ και στη στάθμη, του ισόγειου χώρου, ο ημιυπαίθριος και στενόμακρος 

διάδρομος, δάπεδα, οροφές, επιχρίσματα, κουφώματα, εξωτερικός τσατμαδότοιχος, κ.λ.π., που 



119/19 Μελέτη  

είναι, μεταγενέστερης παρέμβασης και κατασκευής. Καθαιρούνται εξ’ ολοκλήρου. Ο 

στενόμακρος διάδρομος, δομείτε εκ νέου, με αναβαθμισμένο ρόλο και κατασκευές, προστασίας 

από τα καιρικά φαινόμενα, για την άνετη πρόσβαση και λειτουργία των νέων χώρων υγιεινής, 

από τα Α.Μ.Ε.Α. και τους λοιπούς χρήστες του κτιρίου Α’. 

4.2.3.6 Τα υπόλοιπα τμήματα, των δομικών στοιχείων και κατασκευών, του ισόγειου χώρου 

του κτιρίου Α’. Εκτός από την φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, δάπεδα, ξυλοπατοδοκοί, 

ψευδοροφές, οροφές, κουφώματα, τσατμαδότοιχοι, επιφάνειες τοίχων, επιχρίσματα, καλύψεις, 

επενδύσεις, πλακάκια, χρωματισμοί, κ.λ.π., καθαιρούνται εξ’ ολοκλήρου και κατασκευάζονται, 

εκ νέου, με τα ίδια μορφολογικά στοιχεία, τα ίδια δομικά υλικά και τον ίδιο, παραδοσιακό και 

τεχνικό τρόπο εφαρμογής των εργασιών. 

•Οι νέες διαρρυθμίσεις και οι βελτιώσεις του διορθωτικού χαρακτήρα, στον ισόγειο 

χώρο, είναι πλήρως ενσωματωμένες στα μορφολογικά πρότυπα του κηρυγμένου 

μνημείου. Οι βελτιώσεις θα εφαρμοστούν, σύμφωνα, με το σχέδιο της αρχιτεκτονικής 

μελέτης. Α.Π.04 και το τεύχος των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και κουφωμάτων. 

 

4.2.4 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

4.2.4.1 Στο κτίριο Β’ και στην στάθμη του υπερυψωμένου ισογείου. Καθαιρείται το υπάρχον 

παράσπιτο, που αποτελεί, μεταγενέστερη παρέμβαση και κατασκευή. Το παράσπιτο 

κατασκευάζεται εκ νέου, με νέο σχέδιο, διαρρύθμισης και βελτιωμένες λειτουργίες. 

Δημιουργούνται, χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών και χώρος παρασκευαστηρίου. 

4.2.4.2 Το παράσπιτο του υπερυψωμένου ισογείου, στο κτίριο Β’, με την νέα διαρρύθμιση και 

το βελτιωμένο σχέδιο, παίζει καινοτόμο ρόλο στην λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος. 

Καθότι, οι χώροι υγιεινής, θα χρησιμοποιούνται παράλληλα, για τις λειτουργικές ανάγκες του 

κτιρίου Γ’. Έτσι αναβαθμίζεται, ο σκοπός της εξωτερικής θύρας, του παράσπιτου από την 

ανατολική πλευρά του κτιρίου Β’. Η υπάρχουσα μεταλλική θύρα, καθαιρείται και 

κατασκευάζεται εκ νέου, από κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας. Έτσι η θύρα εντάσσετε στα 

νεοκλασικά και παραδοσιακά, πρότυπα του κτιρίου Α’, Β’ και Γ’. 

4.2.4.3 Από την εσωτερική και ανατολική πλευρά, του κτιρίου Β’, αποξηλώνεται το υπάρχον 

δάπεδο και η κλίμακα, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, χωρίς να πάθουν ζημιές και 

φθορές, τα παραδοσιακά πρεσσαριστά πλακάκια και οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες. Το 

παραδοσιακό δάπεδο, πολυσύνθετου σχεδίου και η κλίμακα, με τις ολόσωμες 

μαρμαροβαθμίδες, κατασκευάζονται εκ νέου, με τα ίδια δομικά υλικά. Η υπαίθρια κλίμακα, της 

εσωτερικής και ανατολικής πλευράς, του κτιρίου Β’, με την πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης, 

έχει αναβαθμισμένο, ρόλο και σκοπό. Εφόσον, είναι η βασική αλυσίδα, σύνδεσης και 



119/19 Μελέτη  

επικοινωνίας των τριών κτιρίων. Με πρώτο και βασικό κρίκο την πρόσβαση, στον Α’ όροφο του 

κτιρίου Α’. 

4.2.4.4 Τα υπόλοιπα τμήματα, των δομικών κατασκευών, του υπερυψωμένου ισογείου του 

κτιρίου Β’. Εκτός από την φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, δάπεδα, ξυλοπατοδοκοί 

μεσοπατωμάτων, ψευδοροφές, τσατμαδότοιχοι, κουφώματα, επιφάνειες τοίχων, επιχρίσματα, 

καλύψεις, επενδύσεις, πλακάκια, χρωματισμοί, κ.λ.π. Καθαιρούνται, εξ’ ολοκλήρου και 

κατασκευάζονται από την αρχή, με τα ίδια μορφολογικά στοιχεία, τα ίδια δομικά υλικά και τον 

ίδιο, παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής των εργασιών, αφού συντηρηθούν και 

στερεωθούν επιλεκτικά ο χρωματικός διάκοσμος τοίχων και οροφών, σύμφωνα με τη μελέτη 

αποκατάστασης . Στα δωμάτια του υπερυψωμένου ισογείου, στο κτίριο Β’ και στις δύο εστίες – 

τζάκια, θα γίνουν εργασίες, καθαρισμού, συντήρησης και πλήρους αποκατάστασης, με τα ίδια 

δομικά υλικά, τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής. Οι εστίες – τζάκια, εφόσον, 

είναι εντοιχισμένες και ΔΕΝ κωλύουν, τις νέες χρήσεις του κτιρίου, θα παραμείνουν, ως 

ιστορικά δείγματα, τοπικής λαϊκής και αρχιτεκτονικής κατασκευής. 

•Οι νέες κατασκευές, με τις βελτιωμένες προτάσεις του διορθωτικού χαρακτήρα, στο 

υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’. Είναι πλήρως εναρμονισμένες, στα μορφολογικά 

και νεοκλασικά πρότυπα, του κτιριακού συγκροτήματος και θα εφαρμοστούν, σύμφωνα 

με το σχέδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.04 και το τεύχος των αρχιτεκτονικών 

λεπτομερειών και κουφωμάτων. 

 

4.2.5 ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΙΣΟΓΕΙΟ 

4.2.5.1 Στο κτίριο Γ’, στον χώρο της αποθήκης και των υποτακτικών, καθαιρείται, ο ενδιάμεσος 

φέροντας τοίχος της λιθοδομής. Με την καθαίρεση της ενδιάμεσης λιθοδομής και τη νέα 

διαρρύθμιση. Ο χώρος προσλαμβάνει, νέο χαρακτήρα και αναβαθμίζεται, ως ενιαίος και 

λειτουργικός χώρος, πολλαπλών χρήσεων, με την συμμετοχή πολλών ατόμων. Στο ίδιο χώρο, η 

εστία – τζάκι, αποκαθιστάτε πλήρως, με εργασίες, καθαρισμού και συντήρησης. Μετά την 

αποκατάσταση η εστία – τζάκι, θα παραμείνει στον ίδιο χώρο, ως ιστορικό δείγμα, τοπικής 

λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής κατασκευής. Τα δάπεδα του χώρου κατασκευάζονται εκ νέου, 

με επίστρωση παραδοσιακών  πλακιδίων, διαστάσεων 30Χ30cm. Η τελική στάθμη εσωτερικά να 

είναι 0,15 εκ. ψιλότερα από την στάθμη εξωτερικού πεζοδρομίου με διαμόρφωση ράμπας για 

την είσοδο στην αίθουσα. 

4.2.5.2 Στον χώρο του εργαστηρίου οινοποιίας, του κτιρίου Γ’. Οι δομικές κατασκευές του 

περίφημου μαρμάρινου συστήματος παραγωγής κρασιού. Όπως, μαρμάρινα ερμάρια, 

μαρμάρινοι πάγκοι, μαρμάρινοι κάδοι πατήματος σταφυλιών, μαρμάρινα δοχεία υποδοχής του 
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μούστου, ορθομαρμαρώσεις, μαρμάρινα δάπεδα, κ.λ.π. Θα δεχθούν εργασίες, ανακατασκευής, 

καθαρισμού, συμπλήρωσης, συντήρησης, κ.λ.π., ώστε το περίφημο παραδοσιακό σύστημα 

πατήματος σταφυλιών και παραγωγής κρασιού, να αποκατασταθεί πλήρως. Το μαρμάρινο 

σύστημα, μετά την πλήρη αποκατάσταση του, θα παραμείνει, στην θέση του, ως ιστορικό 

δείγμα, τοπικής παραδοσιακής, λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής κατασκευής. 

4.2.5.3 Στις εν κατόψη επιφάνειες του ισόγειου χώρου, του κτιρίου Γ’. Πέρα από τις εκσκαφές, 

για τις στατικές και αρχιτεκτονικές κατασκευές. Σκάπτονται, επί πλέον και σε ανάλογο βάθος, 

για τις εργασίες, εξυγίανσης του εδάφους και την προστασία των νέων δαπέδων, από την 

ανερχόμενη υγρασία. 

4.2.5.4 Τα υπόλοιπα τμήματα, των δομικών κατασκευών, του ισόγειου χώρου, στο κτίριο Γ’. 

Εκτός από την φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, δάπεδα, ψευδοροφές, κουφώματα, 

επιφάνειες τοίχων, επιχρίσματα, επενδύσεις, πλακάκια, καλύψεις, χρωματισμοί, κ.λ.π. 

Καθαιρούνται, εξ’ ολοκλήρου και κατασκευάζονται από την αρχή. Με τα ίδια παραδοσιακά 

λαϊκά μορφολογικά στοιχεία, τα ίδια δομικά υλικά και τον ίδιο, παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο 

εφαρμογής των εργασιών. 

•Οι νέες διορθωτικές κατασκευές, είναι εντεταγμένες στα τοπικά μορφολογικά πρότυπα, 

λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής, του κτιρίου Γ’ και θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με το 

σχέδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.04 και το τεύχος αρχιτεκτονικών λεπτομερειών 

και κουφωμάτων. 

 

4.2.6 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 

4.2.6.1 Στο κτίριο Α’ και στην στάθμη του Α’ ορόφου, καθαιρείται εξ’ ολοκλήρου, ο 

στενόμακρος διάδρομος του λιακωτού, ο χώρος υγιεινής, τα δάπεδα, οι ψευδοροφές, τα 

κουφώματα, ο εξωτερικός τσατμαδότοιχος, κ.λ.π., που είναι, μεταγενέστερης παρέμβασης και 

κατασκευής. Ο χώρος του λιακωτού (χαγιάτι), κατασκευάζεται εκ νέου, με προτάσεις 

διορθωτικού χαρακτήρα και βελτιωμένος, με καλύτερες και χρηστικές λειτουργίες. 

Δημιουργείται, μεγαλύτερος χώρος υγιεινής με την προσθήκη παρασκευαστηρίου. Το υπάρχον 

παραδοσιακό ξύλινο υαλοστάσιο του λιακωτού, τύπου καρμανιόλα, κατασκευάζετε εκ νέου, με 

τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής. 

4.2.6.2 Τα υπόλοιπα τμήματα, των δομικών κατασκευών, του Α’ ορόφου του κτιρίου Α’. Εκτός 

από την φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, δάπεδα, ξυλοπατοδοκοί μεσοπατωμάτων, 

κουφώματα, επιφάνειες τοίχων, επιχρίσματα, ψευδοροφές, επενδύσεις, καλύψεις, πλακάκια, 

χρωματισμοί, κ.λ.π. Καθαιρούνται, εξ’ ολοκλήρου και κατασκευάζονται εκ νέου, με τα ίδια 

δομικά υλικά και τον ίδιο, παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής των εργασιών. Στον Α’ 
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όροφο του κτιρίου Α’. Η υπάρχουσα εστία – τζάκι, μετά την αποκατάσταση της, εφόσον, είναι 

εντοιχισμένη και ΔΕΝ κωλύει, τις νέες χρήσεις, θα παραμείνει στην θέση της, ως ιστορικό 

δείγμα, τοπικής λαϊκής και αρχιτεκτονικής κατασκευής. 

•Οι νέες κατασκευαστικές αλλαγές, έχουν βελτιωτικό χαρακτήρα λειτουργιών, είναι δε 

απόλυτα, εναρμονισμένες, με τα μορφολογικά και παραδοσιακά πρότυπα, του 

κηρυγμένου μνημείου, του κτιρίου Α’ και θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με το σχέδιο της 

αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.05 και το τεύχος αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και 

κουφωμάτων. 

 

4.3 ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

4.3.1 Με την παρούσα μελέτη, έγιναν προτάσεις διορθωτικού χαρακτήρα, για την βελτίωση, 

των λειτουργιών του κτιριακού συγκροτήματος. Οι προτάσεις αφορούν, τις εν κατόψη, 

επιφάνειες, στο παράσπιτο του υπερυψωμένου ισογείου, στο κτιρίου Β’ και στον μακρόστενο 

διάδρομο, του ισογείου και του Α’ ορόφου, στο κτιρίου Α’. Οι παραπάνω κατασκευές, είναι 

μεταγενέστερης παρέμβασης και προσθήκης. Έτσι οι στέγες του κτιριακού συγκροτήματος, ότι 

αφορά, το εν κατόψη, γεωμετρικό σχήμα και τις διαστάσεις τους. Παραμένουν ως έχουν. Εκτός 

από τις διαστάσεις, του μακρόστενου διαδρόμου και του παράσπιτου που αλλάζουν οριακά. 

4.3.2 Οι στέγες στο κτιριακό συγκρότημα, λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης και της έλλειψης 

λειτουργικής συντήρησης, έχουν υποστεί φθορές και ζημιές. Έτσι με την παρούσα μελέτη, 

αναβαθμίζονται, με την πλήρη καθαίρεση, όλων των δομικών στοιχείων, που την απαρτίζουν, 

τον φέροντα οργανισμό των σάπιων ξυλοζευκτών και της καταρρέουσας επιστέγασης των 

κεραμιδιών. Οι στέγες κατασκευάζονται από την αρχή, με νέα ξύλινα ζευκτά, τεγίδες, 

σανιδώματα, θερμομονώσεις, στεγανώσεις και επιστρώσεις, με κολυμβητά κεραμίδια 

βυζαντινού τύπου. Επίσης ανακατασκευάζονται οι καμινάδες χωρίς να λειτουργήσουν. 

•Η κατασκευή των νέων στεγών, είναι πλήρως ενταγμένη, στα μορφολογικά και 

νεοκλασικά στοιχεία, του κηρυγμένου μνημείου και θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο της 

αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.06 και το τεύχος των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. 

 

4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

4.4.1 Με την κεντρική ιδέα της παρούσας αρχιτεκτονικής μελέτης, ένα τμήμα του 

περιβάλλοντος χώρου, είναι το βασικό τραίνο κίνησης, για την εφαρμογή και την λειτουργία, 

του κτιριολογικού προγράμματος των τριών κτιρίων. Έτσι για την εφαρμογή του κτιριολογικού 

προγράμματος, προτείνουμε τα εξής. 



119/19 Μελέτη  

4.4.2 Διανοίγετε, νέα εξωτερική θύρα – αυλόθυρα, στον εσωτερικό και νότιο όμορο τοίχο, 

για την άμεση και λειτουργική επικοινωνία, του Δημαρχιακού Μεγάρου και του κτιριακού 

συγκροτήματος. Στην ίδια θέση και λόγω της υψομετρικής διαφοράς, που υπάρχει, μεταξύ των 

δύο κτιριακών συγκροτημάτων, κατασκευάζεται , υπαίθρια ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 και διαμορφώνεται με αντιολισθηρή επεξεργασία. Τοποθετείται κιγκλίδωμα 

από την ελεύθερη πλευρά, ενώ από την άλλη πάνω στον τοίχο του κτιρίου Γ, κουπαστή όμοιου 

υλικού.     Η θύρα προστατεύεται, από επιστέγαση κεραμοσκεπής, στα μορφολογικά πρότυπα, 

της κεντρικής θύρας του κτιριακού συγκροτήματος, από την οδό Ε. Παπαθανασίου. 

4.4.3 Για την τοποθέτηση και την εγκατάσταση, της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας ψύξης – 

θέρμανσης. Επιλέγετε, το δυτικό και «απόκρυφο» σημείο, του περιβάλλοντος χώρου στην 

συμβολή, του κτιρίου Α’ και του κτιρίου Β’. Επιλογή της θέσης, έγινε με στόχο, η κλιματιστική 

μονάδα, να ενοχλεί αισθητικά και αρχιτεκτονικά, ελάχιστα έως καθόλου, τις λειτουργίες του 

κτιριακού συγκροτήματος. 

4.4.4 Στον περιβάλλοντα χώρο. Οι δύο κεντρικές αυλόθυρες, εισόδου, στο κτιριακό 

συγκρότημα, από την οδό Χρήστου Στέφα και Ε. Παπαθανασίου, αναβαθμίζονται, πλήρως. Οι 

θύρες επισκευάζονται- συμπληρώνονται κατασκευαστικά εκ νέου και επανέρχονται, στα αρχικά, 

μορφολογικά και νεοκλασικά στοιχεία του κηρυγμένου μνημείου.( Θα γίνει έλεγχος ότι 

επιδέχονται επισκευή-επιδιόρθωση ,διαφορετικά θα γίνουν νέες όμοιου σχεδίου).  

4.4.5 Στον περιβάλλοντα χώρο, τα όμβρια ύδατα οδηγούνται σε σχάρες και κανάλια 

περισυλλογής όμβριων υδάτων. Τα όμβρια ύδατα δια μέσου υπόγειου αγωγού, διοχετεύονται, 

στην οδό Χρήστου Στέφα και Ε. Παπαθανασίου. 

4.4.6 Η πλακόστρωση και γενικότερα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 

οργανώνεται με στόχο, να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του κτιριολογικού προγράμματος 

των τριών κτιρίων. Η πλακόστρωση και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οργανώθηκε, 

με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπετε, η δυνατότητα υπαίθριων εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, 

σε συνδυασμό, με την διαμόρφωση του στεγασμένου και πανταχόθεν ελεύθερου χώρου, με 

τους πεσσούς και τις αψίδες, στην στάθμη του ισογείου, στο κτίριο Α’. 

4.4.7 Γενικά ο περιβάλλοντας χώρος, διαμορφώνεται, με επίστρωση από έγχρωμα 

παραδοσιακά  πλακάκια, διαστάσεων 30Χ30cm. Η επιλογή της απόχρωσης των πλακιδίων, θα 

είναι αρμοδιότητα της επίβλεψης. Οι πλακοστρώσεις, γίνονται για την προστασία, περιμετρικά 

των κτιρίων, τους διαδρόμους κίνησης και λειτουργίας, στην περίμετρο εσωτερικά της μάντρας. 

Το πλάτος των πεζοδρομίων θα χωράει ολόκληρα τα πλακίδια. Η εσωτερική αυλή των κτιρίων, 

αναβαθμίζεται με τις παρακάτω παρεμβάσεις. 

4.4.7.1 Με την καθαίρεση των περιττών δαπέδων, από πατητό και άοπλο σκυρόδεμα. 
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4.4.7.2 Θα φυτευτεί νέος φοίνικας στη θέση του παλιού και θα κατασκευαστεί τοιχίο 

συγκράτησης της δεντροφύτευσης.(βλ. Λ  Α1.17).  ύψους τουλάχιστον 4,50μ με την 

χαρακτηριστική ονομασία Φοίνικας κανάριο ( PHOENIX CANARIENSIS ), και θα τοποθετηθεί στην 

ίδια θέση που βρισκόταν ο αρχικός.  Σε όλη την πίσω αυλή θα διατηρηθεί το δέντρο της <ελιάς> 

το οποίο θα φροντιστεί ώστε να παραμείνει υγιές. Ο υπόλοιπος χώρος θα καθαριστεί από όλα 

τα δέντρα που οι ρίζες τους έχουν εισχωρήσει στην φέρουσα τοιχοποιία των κτιρίων και θα 

διαμορφωθεί με στόχο να καλύψει τις νέες ανάγκες του κτιριολογικού προγράμματος των 

κτιρίων.  

4.4.7.3 Με την δημιουργία, επί πλέον ελεύθερου χώρου με πλακοστρώσεις. Όλη η πίσω αυλή, 

εκτός από τα πεζοδρόμια  θα επιστρωθεί με ψυχρούς κυβόλιθους που διαθέτουν υψηλή 

ανακλαστικότητα και παρουσιάζουν ιδιότητες διατήρησης σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών 

κατά τη θερινή περίοδο,συνεισφέροντες έτσι στην βελτίωση του μικροκλίματος, απαιτήσεις 

προτύπου ΕΛΟΤΕΝ 1338. Μέγεθος 10,5*10,5*6 cm,  σε απόχρωση γκρι με αρμούς, πάνω σε 

υπόστρωμα από σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα ,πάχους 

υπόβασης 12cm τα ψηλότερα σημεία, έτσι ώστε   να δοθούν οι κατάλληλες ρύσεις. 

4.4.7.4 Στον μαντρότοιχο όπου υπάρχουν περιοχές με ρηγματώσεις προβλέπεται 

αποκατάσταση της λιθοδομής μέσω λιθοσυραφών και υδραυλικών ενεμάτων κατάλληλης  

σύνθεσης. Σε περιοχή  μεγάλου εύρους ρηγματώσεων  προβλέπεται πέραν των ως άνω, η 

τοποθέτηση ανοξείδωτων οπλισμών διαμέτρου Φ 25 από χάλυβα Β 500C για την σύνδεση 

γωνίας (οδός Στέφα με Παπαθανασίου). Στοιχεία της κατασκευής στα οποία εμφανίζονται 

εκτεταμένες βλάβες και φθορές καθαιρείται ο μαντρότοιχος και ανακατασκευάζεται. Η 

ομογενοποίηση  και η αύξηση αντοχής της μάντρας θα ολοκληρωθεί με βαθύ αρμολόγημα της 

εξωτερικής και εσωτερικής παρειάς με χρήση κονιαμάτων και ενεμάτων. Ενέματα γίνονται όπου 

είναι δυνατή η πρόσβαση και από τις δύο πλευρές, διαφορετικά περιορίζεται στο βαθύ 

αρμολόγημα. 

 

4.4.8 Η προσπάθεια ανάδειξης του εσωτερικού χώρου. Έχει στόχο, στα πρότυπα των 

καλοκαιρινών κτημάτων, να οργανώνονται, υπαίθριες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα και 

περιεχομένου, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, κ.λπ. 

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κινείται, στην λογική των εργασιών αποκατάστασης 

των τριών κτιρίων, ταυτισμένη απόλυτα, με τα μορφολογικά και παραδοσιακά στοιχεία του 

κτιριακού συγκροτήματος. .Στον ακάλυπτο που βρίσκεται η είσοδος του οικοπέδου από την οδό 

Στέφα, θα επιλεγούν και θα διατηρηθούν αν αυτό είναι δυνατόν και μετά από έλεγχο που θα 
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πραγματοποιηθεί από γεωπόνο, κάποια από τα υπάρχοντα δενδρύλλια που δεν παρουσιάζουν 

ασθένειες και δεν δημιουργούν προβλήματα κατά την ανάπτυξή τους στο κτίριο και μάντρα, 

ενώ θα  πραγματοποιηθούν νέες δενδροφυτεύσεις με  νέα δενδρύλλια και θαμνώδη φυτά ,μετά 

από  κηποτεχνική μελέτη, που θα καθορίζει το είδος και την θέση τους. Ενδεικτικά προτείνονται 

αειθαλή δενδρύλλια όπως η Μποχίνια (ή στη θέση της η Κουτσουπιά που είναι φυλλοβόλο) και 

μπορούν να συνυπάρχουν μαζί με Λαγκουνάρια, Ακακία κυανόφυλλη και Μανόλια μεγανθείς 

αειθαλές ,περιμετρικά στη βάση του μαντρότοιχου δεν θα υπάρχει άλλη βλάστιση,για να 

αερίζεται επαρκώς η βάση του μαντρότοιχου,το ίδιο και στην πίσω αυλή. Θα κατασκευαστεί 

περιμετρικό πεζοδρόμιο με πλάκες  30χ30 cm. Ο περιβάλλον χώρος θα φωτιστεί κατάλληλα με 

επίτοιχα φωτιστικά σε όλη την μάντρα του οικοπέδου ύψους 60-70 εκ. πάνω από το 

περιμετρικό πεζοδρόμιο, φωτισμό και φωτιστικά σώματα όδευσης με χαμηλό κορμό ύψους έως 

80cm.Περιμετρικά σε όλη την μάντρα, σε ύψος από το περιμετρικό πεζοδρόμιο στα 80 εκ. θα 

τοποθετηθούν χωνευτά φωτιστικά.   Στις όψεις των κτιρίων Α & Β θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα 

σημεία κρυφός φωτισμός ανάδειξης των ανάγλυφων στοιχείων γείσων , παραστάδων, 

αετωμάτων κ.λπ. . Οι εργασίες φωτισμού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την  φωτοτεχνική  

μελέτη.  

 

4.5 ΟΨΕΙΣ – ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

4.5.1 Με βάση την φωτογραφική τεκμηρίωση της παρούσας μελέτης, τα δομικά, 

μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία, της υπάρχουσας κατάστασης του κηρυγμένου μνημείου. 

Οι προσόψεις και οι όψεις, της εσωτερικής αυλής του κτιριακού συγκροτήματος, 

αποκαθίστανται στην αρχική τους, μορφολογία και τυπολογία, των νεοκλασικών και 

παραδοσιακών διακοσμητικών στοιχείων, στα τρία κτίρια Α’, Β’ και Γ’. 

4.5.2 Στις προσόψεις και στις όψεις του κτιριακού συγκροτήματος, (εκτός από την φέρουσα 

τοιχοποιία και τον μαρμάρινο εξώστη με το μεταλλικό κιγκλίδωμα). Όλες οι λοιπές, δομικές και 

αρχιτεκτονικές κατασκευές, επιχρίσματα, τραβηχτοί διάκοσμοι κονιαμάτων, γεισώματα, ξύλινα 

και μεταλλικά κουφώματα, τσατμαδότοιχοι, υαλοστάσια, κ.λ.π., μεταγενέστερες παρεμβάσεις. 

Καθαιρούνται και κατασκευάζονται εκ νέου, με τα ίδια δομικά υλικά, τον ίδιο, παραδοσιακό και 

τεχνικό τρόπο εφαρμογής των εργασιών. 

4.5.3 Ο σχεδιασμός των προσόψεων του κτιριακού συγκροτήματος, ΔΕΝ αλλάζει. Μόνο η 

πρόσοψη του κτιρίου Β’, επανέρχεται στην αρχική της τυπολογία, με την παράλληλη 

αναβάθμιση της φωτεινότητας, του ημιυπόγειου χώρου. Διανοίγονται, οι φεγγίτες που 

κτίστηκαν, με μεταγενέστερη παρέμβαση και κατασκευή φωτ. 8 έως 14. Οι επιφάνειες, των 
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προσόψεων και των όψεων των κτιρίων, αποτελούνται, από επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά 

και επιχρίσματα, τραβηχτών κονιαμάτων, για την κατασκευή των νεοκλασικών διακοσμητικών 

στοιχείων. Στο κτίριο Γ’ και στο γείσωμα της στέγης, ο διάκοσμος, κατασκευάζεται από 

συμπαγείς πριονωτούς πλίνθους, σύνθετου και παραδοσιακού σχεδίου. Τα κουφώματα, στις 

προσόψεις και στις όψεις, της εσωτερικής αυλής, κατασκευάζονται από κωνοφόρα ξυλεία 

Σουηδίας, Γερμανικού τύπου, στο κτίριο Α’ και Β’ και Ελληνικού χωρικού τύπου, στο κτίριο Γ’. Η 

νότια εσωτερική όψη, του κτιρίου Α’, κατασκευάζεται από την αρχή, σύμφωνα, με την στατική 

και αρχιτεκτονική μελέτη, από τσατμαδότοιχο πλίνθων και υαλοστάσιο, συρόμενο πάνω και 

κάτω, σύνθετου σχεδίου τύπου καρμανιόλα. Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται από κωνοφόρα 

ξυλεία Σουηδίας. 

4.5.4 Με βάση, την φωτογραφική τεκμηρίωση, που συνοδεύει, την παρούσα αρχιτεκτονική 

μελέτη, τα υπολείμματα των χρωματικών στρώσεων, στις υπάρχουσες επιφάνειες, των δομικών 

κατασκευών και με βάση την κυρίαρχη λογική. Που θέλει, τον διαχωρισμό των τριών κτιρίων. Το 

κτίριο Α’, ως «αρχοντόσπιτο» και κηρυγμένο μνημείο, σε σχέση, με το κτίριο, Β’ και Γ’, ως 

«δεύτερα» κτίσματα, παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Καταλήγουμε, στην εξής χρωματική 

πρόταση, των προσόψεων και των όψεων, του κτιριακού συγκροτήματος. 

 

4.5.5 ΚΤΙΡΙΟ Α’ 

4.5.5.1 Οι εξωτερικές γενικές επιφάνειες, των επιχρισμένων τοίχων, του κτιρίου Α’. 

Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γήινης απόχρωσης σάπιου μήλου. No 277-

ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.5.2 Οι επιφάνειες των τραβηχτών κονιαμάτων, στα νεοκλασικά και διακοσμητικά στοιχεία, 

των προσόψεων και των όψεων, του κτιρίου Α’. Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, 

γήινης απόχρωσης, έντονης σκούρας ώχρας. No 547-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.5.3 Η επιχρισμένη επιφάνεια της ζωοφόρου ζώνης. Χρωματίζεται, με αναπνέον ακρυλικό 

χρώμα, γαλάζιας απόχρωσης. No 365-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.5.4 Οι επιφάνειες των ξύλινων κουφωμάτων, παράθυρα, υαλοστάσια, φεγγίτες, θύρες, 

εξώθυρες, κ.λ.π. Χρωματίζονται, με βερνικόχρωμα ρητινούχο δύο συστατικών, καφετί 

απόχρωσης. No 281-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.5.5 Οι μεταλλικές επιφάνειες, των θυρών, των κιγκλιδωμάτων, των σιδεριών ασφαλείας, 

των διακοσμητικών στοιχείων, στήριξης και ανάρτησης των κουφωμάτων, κ.λ.π. Χρωματίζονται, 

με βερνικόχρωμα ριπολίνης συνθετικών ρητινών δύο συστατικών, μαύρης απόχρωσης (φούμο) 

ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
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4.5.5.6 Οι επιχρισμένες επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων του περιβάλλοντος χώρου 

(μαντρότοιχος). Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γήινης απόχρωσης πρασινωπής 

ώχρας. No 567-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

 

 

 

 

4.5.6 ΚΤΙΡΙΟ Β’ και Γ’ 

4.5.6.1 Οι εξωτερικές γενικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων στα δύο κτίρια. 

Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γήινης απόχρωσης ώχρας λεμονιού. No 566-

ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.6.2 Οι επιχρισμένες επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων του περιβάλλοντος χώρου 

(μαντρότοιχος). Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γήινης απόχρωσης πρασινωπής 

ώχρας. No 567-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.6.3 Οι επιφάνειες των τραβηχτών κονιαμάτων, στα νεοκλασικά και διακοσμητικά στοιχεία, 

των προσόψεων και των όψεων. Χρωματίζονται, με αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γήινης 

απόχρωσης, έντονης σκούρας ώχρας. No 547-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.6.4 Η επιχρισμένη επιφάνεια της ζωοφόρου ζώνης στο κτίριο Β’. Χρωματίζεται, με 

αναπνέον ακρυλικό χρώμα, γαλάζιας απόχρωσης. No 365-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.6.5 Οι επιφάνειες των ξύλινων κουφωμάτων, παράθυρα, θύρες, εξώθυρες, υαλοστάσια, 

φεγγίτες, κ.λ.π. Χρωματίζονται, με βερνικόχρωμα ρητινούχο δύο συστατικών, καφετί 

απόχρωσης. No 281-ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

4.5.6.6 Οι μεταλλικές επιφάνειες, των θυρών, των κιγκλιδωμάτων, των σιδεριών ασφαλείας, 

των διακοσμητικών στοιχείων, στήριξης και ανάρτησης των κουφωμάτων, κ.λ.π. Χρωματίζονται, 

με βερνικόχρωμα ριπολίνης συνθετικών ρητινών δυο συστατικών, μαύρης απόχρωσης (φούμο) 

ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

•Οι προσόψεις και οι όψεις του κτιριακού συγκροτήματος, κατασκευάζονται και 

αποκαθιστώνται, σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Α.Π.08 έως Α.Π.20 

και το τεύχος της χρωματικής πρότασης. 

 

5. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

5.1.1 Αρχικά το κτιριακό συγκρότημα, είχε χρήση, δύο ανεξάρτητων κατοικιών και ενός 

εργαστηρίου πατήματος σταφυλιών και παραγωγής κρασιών. Το κτίριο Α’, με ισόγειο και Α’ 
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όροφο είχε χρήση κατοικίας. Σήμερα το κτίριο είναι κηρυγμένο μνημείο. Το κτίριο Β’, με 

υπερυψωμένο ισόγειο και ημιυπόγειο χώρο. Είχε χρήση κατοικίας. Το κτίριο Γ’, ισόγειο, με το 

περίφημο σύστημα πατήματος σταφυλιών και παραγωγής κρασιού. Είχε χρήση εργαστηρίου και 

αποθήκης. 

5.1.2 Η νέα χρήση του κτιριακού συγκροτήματος, θα είναι εγκατάσταση και λειτουργία, 

γραφείων διοίκησης του Δήμου Λαυρεωτικής, με στόχο, να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες, 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Λαυρεωτικής. Το νέο κτιριολογικό πρόγραμμα, 

λόγω της υπάρχουσας δομής, των τριών κτισμάτων. Προβλέπει, να υπάρχει η δυνατότητα, της 

ανεξάρτητης και χρηστικής λειτουργίας και ενότητας, του κάθε κτιρίου. Χωρίς να ενοχλεί 

παράλληλα την κυρίαρχη λογική, της ταυτόχρονης λειτουργίας, του κτιριακού συγκροτήματος, 

ως ενιαίο σύνολο, υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

5.1.3 Το κτιριολογικό πρόγραμμα, λαμβάνει υπόψη, το δεδομένο, ότι η βασική εκκίνηση των 

επισκεπτών και των πολιτών, για την εξυπηρέτηση τους, απ’ τα νέα διοικητικά γραφεία του 

Δήμου Λαυρεωτικής. Είναι η νέα διαμορφωμένη κεντρική είσοδος, στην νότια εσωτερική 

πλευρά της αυλής. Είναι η θύρα, που συνδέονται και επικοινωνούν, τα τρία αναστηλωθέντα 

κτίρια, με το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Λαυρεωτικής. Η έξοδος των επισκεπτών και των 

πολιτών, μετά την εξυπηρέτηση τους, εκτονώνεται γρήγορα και άμεσα, κατά περίπτωση, από τις 

κεντρικές εισόδους των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου Στέφα. 

5.1.4 Με βάση τα παραπάνω, τις λειτουργικές ανάγκες, του φορέα κατασκευής, του Δήμου 

Λαυρεωτικής και τις περιορισμένες δυνατότητες, της υπάρχουσας δομικής κατασκευής του 

κτιριακού συγκροτήματος. Όπως, κηρυγμένο μνημείο, διατηρούμενο κέλυφος, φέρουσας 

λιθοδομής, την διατήρηση των βασικών δομικών κατασκευών, των τριών κτιρίων, ώστε, να 

ΜΗΝ αλλοιωθούν, τα μορφολογικά και τυπολογικά, νεοκλασικά και παραδοσιακά διακοσμητικά 

στοιχεία του κτιριακού συγκροτήματος, κ.λ.π. Με τις οδηγίες και την συνεργασία, των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. Διαμορφώθηκε, το παρακάτω κτιριολογικό πρόγραμμα, 

στην βάση, της ανεξάρτητης λειτουργικής ενότητας, έκαστου κτιρίου, με την ταυτόχρονη, 

χρηστική λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος, ως ενιαίο σύνολο. Η κάθε λειτουργική 

ενότητα, εντάχθηκε στην λογική, έκαστου κτιρίου, ανά στάθμη και όροφο. Η ενότητα είναι 

ενταγμένη και πλαισιωμένη, κατά περίπτωση, με τους βασικούς χώρους, χρήσης και 

λειτουργίας, τους χώρους αναμονής του κοινού, τους χώρους υγιεινής, W.C. γυναικών, ανδρών 

και Α.Μ.Ε.Α., τους χώρους παρασκευαστηρίου, κ.λ.π. 

 

5.2 ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Π.04 
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5.2.1 Γενικά από την οδό λεωφ. Σουνίου και τον ελεύθερο χώρο, του ισογείου του 

Δημαρχιακού Μεγάρου, ή από τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι επισκέπτες, κατευθύνονται στην νέα 

είσοδο με την υπαίθρια ράμπα. Από την νέα είσοδο, οι επισκέπτες εισέρχονται στον 

περιβάλλοντα χώρο του αναστηλωμένου κτιριακού συγκροτήματος. Ο υπαίθριος χώρος, με την 

νέα διαμόρφωση του λειτουργεί τρόπο τινά, ως πλατεία, με «χρήση», στάσης, αναμονής, 

υποδοχής, εκτόνωσης και κίνησης του κοινού, προς τα κτίρια και τον χώρο, των υπαίθριων 

εκδηλώσεων μικρής κλίμακας. Ο νέος διαμορφωμένος, περιβάλλοντος χώρος σηματοδοτεί την 

πορεία και την είσοδο των επισκεπτών στα τρία κτίρια και της άμεσης αντίληψης, για την έξοδο 

των επισκεπτών, από την οδό Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου Στέφα. 

5.2.1.1 Από την νέα είσοδο και τις άλλες εισόδους, των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου 

Στέφα, προς τον ισόγειο χώρο, του κτιρίου Γ’, με τους χρηστικούς χώρους, της γραμματείας, του 

μουσικού διδασκαλείου της μεγάλης αίθουσας, κ.λ.π. 

5.2.1.2 Από την νέα είσοδο και τις άλλες εισόδους, των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου 

Στέφα, προς το υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’, με τους χρηστικούς χώρους, των δύο 

γραφείων, τον υπαίθριο διάδρομο κίνησης και πρόσβασης, στον Α’ όροφο του κτιρίου Α’, τον 

χώρο του παρασκευαστηρίου και τους χώρους υγιεινής, γυναικών και ανδρών. 

5.2.1.3 Από την νέα είσοδο και τις άλλες εισόδους, των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου 

Στέφα, προς τον ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου Β’, με τον ενιαίο χώρο, του αρχειακού υλικού. 

5.2.1.4 Από την νέα είσοδο και τις άλλες εισόδους, των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου 

Στέφα, προς τον ισόγειο χώρο του κτιρίου Α’, με τους χρηστικούς χώρους, το γραφείο, τον 

προθάλαμο – διάδρομο, τον χώρο υγιεινής W.C., για το κοινό και τα Α.Μ.Ε.Α., τον στεγασμένο 

και πανταχόθεν ελεύθερο χώρο, βήματος ανοιχτών εκδηλώσεων μικρής κλίμακας. 

5.2.1.5 Από την νέα είσοδο και τις άλλες εισόδους, των οδών Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου 

Στέφα, προς τον Α’ όροφο, του κτιρίου Α’, με τους χρηστικούς χώρους, των δύο γραφείων, τον 

προθάλαμο – διάδρομο, τον χώρο της αποθηκούλας, τον χώρο του παρασκευαστηρίου και τον 

χώρο υγιεινής W.C. 

 

5.3 ΣΤΑΘΜΗ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ Α.Π.03 

5.3.1 Τον ημιυπόγειο του κτιρίου Β’, βρίσκεται, στην στάθμη -1,80m, είναι ενιαίος χώρος και 

επικοινωνεί, με τους αντίστοιχους χώρους του ισογείου, μέσω εξωτερικής και υπαίθριας 

κλίμακας. Ο ημιυπόγειος χώρος, προορίζεται, για χρήση και τοποθέτηση, του αρχειακού υλικού 

του Δήμου Λαυρεωτικής, με γραφείο υπαλλήλου, μιας θέσης εργασίας, εξυπηρέτησης του 

κοινού. 

• ΗΜ.Χ.01 χώρος αρχείου 
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5.4 ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Α’ Α.Π.04 

5.4.1 Το ισόγειο του κτιρίου Α’, βρίσκεται, στην στάθμη ±0,00m και επικοινωνεί, με τους 

άλλους χώρους, του ισογείου και του Α’ ορόφου, μέσω των διαμορφωμένων διαδρόμων και της 

υπαίθριας κλίμακας, προς τον Α’ όροφο. Ο ισόγειος χώρος, θα στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες 

του Δήμου Λαυρεωτικής. Ο ισόγειος χώρος αποτελείται, από το βασικό δωμάτιο με χρήση 

γραφείου δύο θέσεων εργασίας, τον προθάλαμο – διάδρομο αναμονής του κοινού, τον χώρο 

υγιεινής W.C., τον στεγασμένο και πανταχόθεν ελεύθερο χώρο, βήματος, ανοιχτών 

εκδηλώσεων. 

•ΙΣ.Χ.05 χώρος βήματος ανοιχτών εκδηλώσεων 

•ΙΣ.Χ.06 χώρος γραφείου δύο θέσεων 

•ΙΣ.Χ.07 χώρος υγιεινής W.C. Α.Μ.Ε.Α. και κοινού 

•ΙΣ.Χ.08 χώρος προθάλαμου αναμονής κοινού 

 

5.5 ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Β’ Α.Π.04 

5.5.1 Το υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’, βρίσκεται, στην στάθμη +1,19m και 

επικοινωνεί, με τους αντίστοιχους χώρους των άλλων κτιρίων, του ισόγειου χώρου και του Α’ 

ορόφου, μέσω των διαμορφωμένων διαδρόμων και της υπαίθριας κλίμακας, προς τον Α’ όροφο. 

Ο υπερυψωμένος χώρος, του κτιρίου Β’, θα στεγάσει, διοικητικές υπηρεσίες ανώτερων 

στελεχών διοίκησης του Δήμου Λαυρεωτικής. Καθότι, ο χώρος έχει κομβικό χαρακτήρα, για τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας και των λειτουργιών, των υφιστάμενων υπαλλήλων του Δήμου 

Λαυρεωτικής. Ο χώρος του υπερυψωμένου ισογείου, διαμορφώνεται και διατάσσεται ως εξής. 

5.5.1.1 Το κυρίαρχο δωμάτιο, με το βασικό πλεονέκτημα, της ανεξάρτητης εισόδου και του 

οπτικού πεδίου ελέγχου κίνησης, των υπαλλήλων και των διερχομένων πολιτών, από τον 

εξωτερικό και υπαίθριο διάδρομο. Γίνεται χρηστικό γραφείο, Διευθυντού και αίθουσας μικρών 

συσκέψεων. Το εν λόγω δωμάτιο, έχει επί πλέον, το πλεονέκτημα, της άμεσης και εσωτερικής 

επικοινωνίας, με το διπλανό γραφείο, του κτιρίου Β’. 

5.5.1.2 Το άλλο δωμάτιο, με τις ίδιες ιδιότητες, γίνεται χρηστικό γραφείο, προϊστάμενου – 

τμηματάρχη. 

5.5.1.3 Επίσης, το υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’, διαθέτει, χρηστικούς χώρους, 

παρασκευαστηρίου και χώρους υγιεινής, γυναικών και ανδρών. Οι παραπάνω χώροι, θα έχουν 

κοινή χρήση, με τους χρήστες του κτιρίου Γ’. Η κοινή χρήση, των χώρων υγιεινής, θα 

πραγματοποιείται, από την εξωτερική θύρα και τον διάδρομο σύνδεσης, των δύο κτιρίων Β’ και 

Γ’. 
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•ΥΠ.ΙΣ.Χ.12 χώρος γραφείο Διευθυντή και αίθουσα μικρών συσκέψεων 

•ΥΠ.ΙΣ.Χ.13 χώρος προϊστάμενου – τμηματάρχη 

•ΥΠ.ΙΣ.Χ.14 χώρος παρασκευαστηρίου 

•ΥΠ.ΙΣ.Χ.14.2 – 14.3 χώρος υγιεινής W.C. γυναικών και ανδρών 

 

5.6 ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Γ’ Α.Π.04 

5.6.1 Το ισόγειο του κτιρίου Γ’, βρίσκεται, στην στάθμη +0,75m και επικοινωνεί, με τους 

αντίστοιχους χώρους των άλλων κτιρίων, μέσω, των διαμορφωμένων διαδρόμων και των 

υπαίθριων κλιμάκων, προς τον ημιυπόγειο χώρο, του κτιρίου Β’ και τον Α’ όροφο του κτιρίου Α’. 

Ο ισόγειος χώρος του κτιρίου Γ’, αποτελείται, από τους δύο μεγάλους χώρους. Η μεγάλη 

αίθουσα – σάλα, έχει το πλεονέκτημα, της ανεξάρτητης εισόδου, από τον εξωτερικό διάδρομο. 

Η αίθουσα, θα έχει χρήση και λειτουργία μουσικού Διδασκαλείου ή περιοδικών εκθέσεων. Ο 

χώρος του εργαστηρίου οινοποιίας, με το περίφημο μαρμάρινο σύστημα, πατήματος 

σταφυλιών και παραγωγής κρασιού. Θα παραμείνει απείραχτος και αναλλοίωτος, ως ιστορικό 

και παραδοσιακό δείγμα, τοπικής λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής κατασκευής. 

•ΙΣ.Χ.20 – 21 χώρος γραφείων γραμματείας ή άλλων υπηρεσιών 

•ΙΣ.Χ.22 έως 25 χώρος μουσικής διδασκαλίας – ωδείο 

 

5.7 ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ Α.Π.05 

5.7.1 Ο Α’ όροφος του κτιρίου Α’, βρίσκεται, στην στάθμη +2,45m και επικοινωνεί, με τους 

άλλους χώρους, των κτιρίων, μέσω της εξωτερικής και υπαίθριας μαρμάρινης κλίμακας. Ο Α’ 

όροφος, θα στεγάσει, διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής. Ο Α’ όροφος αποτελείται, 

από δύο βασικά δωμάτια, με χρήση γραφείων τεσσάρων και τριών θέσεων εργασίας. 

Αποτελείται, από τον προθάλαμο – διάδρομο αναμονής του κοινού, τον χώρο του 

παρασκευαστηρίου και τον χώρο υγιεινής W.C. 

•ΟΡ.Χ.30 χώρος γραφείων με τρείς θέσεις εργασίας 

•ΟΡ.Χ.31 χώρος γραφείων με τέσσερις θέσεις εργασίας 

•ΟΡ.Χ.32 χώρος παρασκευαστηρίου 

•ΟΡ.Χ.32.2 χώρος υγιεινής W.C. 

•ΟΡ.Χ.33 χώρος προθάλαμου αναμονής κοινού 

•ΟΡ.Χ.34 χώρος αποθηκούλας 

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το αρχικό ζήτημα, για την κατασκευή και την αποκατάσταση του κτιριακού 

συγκροτήματος, συνίσταται, στα εξής πρώτα βήματα. 

6.1.1 Στις εργασίες, της άμεσης υποστύλωσης και αντιστήριξης, των επικίνδυνων και 

ετοιμόρροπων δομικών τμημάτων στα τρία κτίρια. Όπως, στέγες, μεσοπατώματα, φέροντες 

τοίχοι, λιθοδομής, τσατμαδότοιχοι, οροφές, δάπεδα, κ.λ.π. Η υποστύλωση και τα δάπεδα 

εργασίας, θα γίνουν με τέτοιον τρόπο, που θα παρέχουν, ασφάλεια ζωής και σιγουριά, στους εν 

συνέχεια εργαζόμενους, που θα εκτελέσουν, τις εργασίες παντός τύπου και είδους, των 

καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων. Όπως, φέροντας οργανισμός, στεγών, μεσοπατωμάτων, 

φέρουσα τοιχοποιία, λιθοδομής, επιχρίσματα, ψευδοροφές, δάπεδα, τοίχοι, οροφές, κλίμακες, 

κ.λ.π. 

6.1.2 Με την ολοκλήρωση, των εργασιών, υποστύλωσης, αντιστήριξης, κατασκευής, 

ικριωμάτων και δαπέδων εργασίας και πριν τις εργασίες, των καθαιρέσεων και των 

αποξηλώσεων. Για την πιστή, ανακατασκευή των διακοσμητικών στοιχείων του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα πραγματοποιηθεί, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, η 

αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, με την λεπτομερή και σχεδιαστική αποτύπωση, καθώς και η λήψη 

των στοιχείων της φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Τα στοιχεία της τεκμηρίωσης, θα παρθούν, από 

υγιή και χωρίς φθορές και ζημιές υπάρχοντα, μορφολογικά και τυπολογικά διακοσμητικά 

στοιχεία, του νεοκλασικού και παραδοσιακού ρυθμού, των τριών κτιρίων του συγκροτήματος. 

6.1.3 Προϋπόθεση και καθοριστικό βήμα, πριν τις αρχιτεκτονικές κατασκευές, είναι να 

εξασφαλιστεί, η ευστάθεια και η φέρουσα ικανότητα, των φερόντων στοιχείων του κτιριακού 

συγκροτήματος. Φέρουσα τοιχοποιία, λιθοδομής, τσατμαδότοιχοι, ξυλοπατοδοκοί, 

μεσοπατωμάτων, ξύλινα ζευκτά, στεγών, δοκοί, οροφών, πατώματα, οπτόπλινθοι, κ.λ.π., 

στοιχεία των τριών κτιρίων. Η αναστήλωση και η ευστάθεια της φέρουσας ικανότητας, των 

παραπάνω δομικών στοιχείων, θα αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις προτάσεις, στερέωσης και 

ενίσχυσης, της στατικής μελέτης του κτιριακού συγκροτήματος. Με βάση την υπάρχουσα 

κατάσταση, του κτιριακού συγκροτήματος, θα κατασκευαστούν πρώτα, τα οπλισμένα 

σκυροδέματα, των περιμετρικών δοκών ενίσχυσης των πέτρινων θεμελίων. Θα κατασκευαστεί ο 

φέροντας οργανισμός των μεσοπατωμάτων, με διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος, 

ξυλοπατοδοκούς κωνοφόρας ξυλείας και διαφραγματικής λειτουργίας, από μεταλλικά 

ελάσματα, γωνιών και λαμών. Θα κατασκευαστούν, οι στέγες, με διαζώματα στέψης τοίχων, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλινα ζευκτά κωνοφόρας ξυλείας, τεγίδες, σανιδώματα και 

επιστέγαση, με κεραμίδια στρωτήρων και καλυπτήρων βυζαντινού τύπου. Θα κατασκευαστούν, 
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οι φέροντες τοίχοι, των λιθοδομών και των τσατμαδότοιχων, με μανδύα οπλισμένης 

τσιμεντοκονίας, πλήρωσης, με τσιμεντενέσεις, νέες δομήσεις λιθοδομών, κ.λ.π. 

 

 

 

6.2 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΕΙΣ 

6.2.1 Για την προστασία και την ασφάλεια, ζωής των εργαζομένων, που θα εκτελέσουν, τις 

εργασίες, των καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων, των μεσοπατωμάτων, των στεγών, των 

τοίχων, κ.λ.π. Θα γίνουν εργασίες, ειδικών υποστυλώσεων και αντιστηρίξεων. Οι εργασίες, θα 

εφαρμοστούν, σε όλες τις οροφές, των μεσοπατωμάτων, των ετοιμόρροπων τοίχων, κ.λ.π., 

δομικών στοιχείων του κτιριακού συγκροτήματος. Οι εργασίες υποστύλωσης και αντιστήριξης, 

θα γίνουν ως εξής. 

6.2.2 Από ειδικά ρυθμιζόμενα ικριώματα, σιδηρά – σωληνωτά βαρέως τύπου. 

6.2.3 Από ξυλοζεύγματα, κωνοφόρας ξυλείας, σκελετοί, μαδέρια, ελατάκια, σανιδώματα, 

κ.λ.π., διαφόρων, διατομών, πάχους, μήκους, κ.λ.π. 

6.2.4 Για οιοδήποτε μορφής εργασία, αποκατάστασης των προσόψεων και των όψεων του 

κτιριακού συγκροτήματος. Όπως, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατασκευή, επιχρισμάτων, 

διακοσμητικών στοιχείων, κουφωμάτων, στεγών, κ.λ.π. Θα γίνουν, οι εξής εργασίες. 

6.2.5 Θα τοποθετηθούν, ικριώματα σιδηρά – σωληνωτά, συμβατικού τύπου, με δάπεδα 

εργασίας, από μαδέρια και μεταλλικά πλαίσια ασφαλείας των εργαζομένων. Τα κοινά 

ικριώματα, θα είναι επαρκώς στερεωμένα, χωρίς να παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη 

κάμψης. Τα μεταλλικά πλαίσια των ικριωμάτων, στο κάτω μέρος θα φέρουν, ειδικά 

ρυθμιζόμενα πέλματα, έδρασης και πάκτωσης στο έδαφος. 

6.2.6 Για την προστασία και την ασφάλεια, των διερχόμενων πεζών και των εργαζομένων του 

εργοταξίου. Σε όλες, τις προσόψεις και τις όψεις των ικριωμάτων. Θα κατασκευαστούν, 

πετάσματα ασφαλείας – σανιδώματα πατάρια, από σκελετό και σανίδες, ή, από διάτρητα 

μεταλλικά φύλλα. 

6.2.7 Στα ικριώματα των προσόψεων και των όψεων του κτιριακού συγκροτήματος. Θα 

γίνουν εργασίες, επενδύσεων, από λινό ύφασμα (λινάτσα), ή συνθετικά υφαντά φύλλα, ή από 

ειδικό δίχτυ, προσόψεων και όψεων ικριωμάτων. 
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6.3 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΧΩΜ/ΓΙΚΑ –ΦΟΡΤ/ΣΕΙΣ –ΜΕΤ/ΡΕΣ –ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

6.3.1 Για τις νέες κατασκευές, των οπλισμένων σκυροδεμάτων, ενίσχυσης των πέτρινων 

θεμελίων, των τριών κτιρίων, των κλιμάκων πρόσβασης, στον ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου Β’. 

Τις κλίμακες ανόδου, στο υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’ και στον Α’ όροφο, του κτιρίου 

Α’. Της νέας κλίμακας, σύνδεσης και επικοινωνίας του Δημαρχιακού Μεγάρου, με τα τρία κτίρια 

και τον περιβάλλοντα χώρο, του κτιριακού συγκροτήματος. Τα οπλισμένα σκυροδέματα και τα 

αρχιτεκτονικά δάπεδα, επί εδάφους, στα τρία κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, θα 

εκτελεστούν, οι παρακάτω χωματουργικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, δια 

χειρών, των χρήσιμων και αχρήστων προϊόντων. 

6.3.2 Λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης των κτιρίων έχουν συσσωρευτή, παλαιά αντικείμενα 

και μπάζα. Έτσι, για την ασφαλή έδραση των ειδικών ικριωμάτων, υποστύλωσης και 

αντιστήριξης, των υπαρχόντων και ετοιμόρροπων δομικών κατασκευών, των τριών κτιρίων. Θα 

εκτελεσθούν εργασίες, γενικού καθαρισμού και απαλλαγής των παραπάνω χώρων, από κάθε 

είδους αχρήστων και χρήσιμων προϊόντων. 

6.3.3 Γενικοί καθαρισμοί και εκθαμνώσεις, ή εκρίζωση δενδρυλλίων, θα εκτελεστούν, στον 

περιβάλλοντα χώρο και στο κτίριο Γ’, του κτιριακού συγκροτήματος. 

6.3.4 Θα γίνουν εργασίες, ειδικών και γενικών εκσκαφών, δια χειρών, με χρήση σκαπάνης 

και φτυαριού, αναπέτασης των χωμάτων, κ.λ.π. Όπως προκύπτει, από τις διερευνητικές τομές 

και την οφθαλμοστατική, αξιολόγηση των χωμάτων του κτιριακού συγκροτήματος. Οι εκσκαφές, 

θα πραγματοποιηθούν, σε γαιώδες και ημιβραχώδες έδαφος, σε οιοδήποτε, βάθος, μήκος και 

πλάτος. Ο επισκαπτόμενος χώρος, απαραίτητα, θα μπορεί να υποδεχθεί, τα πάχη των νέων 

κατασκευών, των οπλισμένων σκυροδεμάτων, των υλικών εξυγίανσης εδάφους, των 

αρχιτεκτονικών δαπέδων, κ.λ.π. 

6.3.5 Θα εκτελεστούν εργασίες, εξυγίανσης του εδάφους, με θερμομονωτικά υλικά κατά του 

ψύχους και της ανερχόμενης υγρασίας. Τα θερμομονωτικά υλικά, θα είναι διαβαθμισμένο υλικό 

λατομείου, θερμομονωτικές πλάκες, διογκωμένης πολυστερίνης, φύλλα πλαστικού υμένα, κ.λ.π. 

Τα θερμομονωτικά υλικά, σύμφωνα με την στατική και αρχιτεκτονική μελέτη, θα εφαρμοστούν, 

κατά περίπτωση στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.3.6 Μετά την εφαρμογή των δοκών ενίσχυσης, των πέτρινων θεμελίων των τριών κτιρίων, 

από τα οπλισμένα σκυροδέματα, θα γίνουν εργασίες, επιχώσεων, από επιλεγμένα και καθαρά, 

χώματα εκσκαφών, χωρίς φυτικά ζιζάνια και διαβαθμισμένο, θραυστό υλικό λατομείου, με 

βαθμό συμπύκνωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π.Τ.Π. 155. 

6.3.7 Λόγω της φύσης του εργοταξίου, διατηρούμενο κέλυφος, τοιχοποιίας λιθοδομών, 

κηρυγμένο μνημείο, κ.λ.π., θα γίνουν εργασίες, δια χειρών και μονότροχου. Φορτοεκφορτώσεις 
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και μεταφορές χρήσιμων υλικών, από τους έξω χώρους του πεζοδρομίου στους μέσα χώρους, 

των τριών κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου. Εργασίες, φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών, 

δια χειρών και μονότροχου, αχρήστων προϊόντων, εκσκαφών, αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, 

κ.λ.π. Θα γίνουν, από τους μέσα χώρους, του κτιριακού συγκροτήματος και από οιοδήποτε, 

στάθμη, ύψους, βάθους και θέσης, προς τα έξω, στα προκαθορισμένα σημεία, συσσώρευσης 

των αχρήστων προϊόντων. 

6.3.8 Εργασίες, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αχρήστων προϊόντων, εκσκαφών και 

καθαιρέσεων, δια μηχανικών μέσων, θα γίνουν, από τους πεζόδρομους του κτιριακού 

συγκροτήματος, για την απομάκρυνση και την απόθεση αυτών σε νόμιμη χωματερή. 

6.3.9 Οι εργασίες, των εκσκαφών, των φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών, δια χειρών 

εντός του εργοταξίου, θα εκτελεσθούν, σύμφωνα, με το σχέδιο διαγράμματος εκσκαφών και 

διακίνησης, χρήσιμων και αχρήστων προϊόντων, Σ.Π.01 και τα σχέδια της στατικής μελέτης, 

Σ.Π.02, Σ.Π.03, ΣΠ.04, τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.03, Α.Π.04 και το τεύχος των 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. 

 

6.4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

6.4.1 Όλες οι υπάρχουσες δομικές κατασκευές του κτιριακού συγκροτήματος, θα 

καθαιρεθούν και θα αποξηλωθούν, μετά, ή άνευ ιδιαίτερης προσοχής. Η μόνη δομική 

κατασκευή, που θα παραμείνει «ξεγυμνωμένη» και καθαρισμένη, ανάλογα με την περίπτωση, 

(τυχόν ύπαρξη ζωγραφικού διακόσμου), θα είναι το κέλυφος της φέρουσας λιθοδομής. Έτσι, για 

τις νέες κατασκευές της στατικής μελέτης, ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας 

ικανότητας, των υπάρχοντων πέτρινων θεμελίων και υποθεμελίων, των υπάρχοντων 

μαρμάρινων κλιμάκων, του φέροντος οργανισμού, των στεγών, ξύλινα ζευκτά, κ.λ.π., του 

φέροντος οργανισμού των μεσοπατωμάτων, ξυλοπατοδοκοί, μεταλλοδοκοί, κ.λ.π., της 

φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών και των τσατμαδότοιχων, κ.λ.π. Επίσης, για τις νέες 

κατασκευές της αρχιτεκτονικής μελέτης, τοίχοι, δάπεδα, στέγες, κουφώματα, μεταλλουργικά, 

κιγκλιδώματα, επιχρίσματα, επιστεγάσεις, αρμολογήματα, επιστρώσεις, επενδύσεις, 

μαρμαρικά, ψευδοροφές, μονώσεις, κ.λ.π. Θα προηγηθούν, οι παρακάτω εργασίες, των 

καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.4.2 Καθαίρεση θεμελίων και ανωδομών, φέρουσας λιθοδομής, σε οιοδήποτε βάθος και 

ύψος, με την παράλληλη διαλογή λίθων. Οι καθαιρέσεις των λιθοδομών, θα 

πραγματοποιηθούν, στα τρία κτίρια και για τους εξής, ενδεικτικούς σκοπούς. Για την ενίσχυση 

των θεμελίων, τα διαζώματα, των μεσοπατωμάτων και της στέψης, των τοίχων, τις διανοίξεις 



119/19 Μελέτη  

των κουφωμάτων και των ενιαίων χώρων, στις περιπτώσεις, των αποσαθρωμένων λιθοδομών, 

κ.λ.π. 

6.4.3 Καθαίρεση πλινθοδομών, παντός είδους και διαλογή πλίνθων, σε οιοδήποτε, στάθμη 

και θέση. Οι καθαιρέσεις των πλινθοδομών, ενδεικτικά αφορούν τα εξής σημεία. Κτίριο Α’, 

τσατμαδότοιχοι, νότιας εσωτερικής όψης. Κτίριο Α’, στάθμη Α’ ορόφου, αποθηκούλα και 

ενδιάμεσο, χώρισμα δωματίων. Κτίριο Β’, ημιυπόγειος χώρος, διάνοιξη παραθύρων. 

Υπερυψωμένο ισόγειο. Όλοι οι τοίχοι του παράσπιτου, ο ενδιάμεσος τοίχος των δύο δωματίων, 

κ.λ.π. 

6.4.4 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων, άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος. Αφορά, 

τις εξωτερικές κλίμακες της ανατολικής εσωτερικής όψης του κτιρίου Β’, τις μικρές κλίμακες στο 

κτίριο Γ’, τα πεζούλια και τα ρείθρα του περιβάλλοντος χώρου, κ.λ.π., στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.4.5 Καθαιρέσεις δαπέδων, παντός τύπου, πλακοστρώσεις, πατητών κονιαμάτων, 

πλακιδίων, κ.λ.π., μετά, ή άνευ προσοχής. Οι καθαιρέσεις των δαπέδων, αφορούν, τα τρία 

κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο. Κτίριο Α’, στάθμη ισογείου. Χώρος, υγιεινής, διαδρόμου και 

πανταχόθεν, ελεύθερο δωμάτιο, με τις αψίδες και τους πεσσούς. Κτίριο Α’, στάθμη Α’ ορόφου. 

Χώρος υγιεινής, διαδρόμου και αποθηκούλας. Κτίριο Β’, στάθμη υπερυψωμένου ισογείου. 

Χώρος παράσπιτου, εξωτερικού διαδρόμου, επίστεψη στηθαίων, κ.λ.π. Κτίριο Γ’, στάθμη 

ισογείου. Χώρος πατητηριού και αποθήκης. Περιβάλλοντας χώρος. Δάπεδα διαδρόμων, 

πατητού απορροφητικού κονιάματος και πλακών ακανόνιστου σχήματος. 

6.4.6 Καθαιρέσεις, επενδύσεων τοίχων, μετά, ή άνευ ιδιαίτερης προσοχής, 

ορθομαρμαρώσεις, κεραμικά πλακάκια, κ.λ.π. Οι καθαιρέσεις, των επενδύσεων των τοίχων, 

αφορούν τα τρία κτίρια. Κτίριο Α’, στάθμη ισογείου. Τοίχοι, χώρου υγιεινής. Κτίριο Α’, στάθμη Α’ 

ορόφου. Τοίχοι, χώρου υγιεινής και αποθηκούλας. Κτίριο Β’, στάθμη υπερυψωμένου ισογείου. 

Τοίχοι, χώρου παράσπιτου. Κτίριο Γ’, στάθμη ισογείου. Ορθομαρμαρώσεις περιμετρικών τοίχων, 

στον χώρο του πατητηριού και στον χώρο των υποτακτικών κοντά στην εστία – τζάκι. 

6.4.7 Καθαιρέσεις κολυμβητών κεραμιδιών, στις στέγες των τριών κτιρίων και στο 

στεγαστράκι, της εισόδου από την οδό Ε. Παπαθανασίου. 

6.4.8 Καθαιρέσεις παντός τύπου, τριπτών – τριβιδιστών επιχρισμάτων, σε οιοδήποτε, θέση, 

στάθμη και ύψος, στο κτιριακό συγκρότημα. Οι καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, αφορούν τα 

τρία κτίρια και τους τοίχους του περιβάλλοντα χώρου. Οι καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, θα 

πραγματοποιηθούν σε όλες, τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οιοδήποτε τοίχων και 

οροφών. 

6.4.9 Διανοίξεις, οπών ή φωλεών, σε οιοδήποτε, στάθμη, θέση, ύψος και πάχος, της 

φέρουσας λιθοδομής του κτιριακού συγκροτήματος. Το πλήθος των διανοίξεων, θα 
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πραγματοποιηθεί, σύμφωνα, με την στατική μελέτη, σε όλες, τις εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες των λιθοδομών, στα τρία κτίρια. Επίσης, σύμφωνα, με την στατική μελέτη, θα 

πραγματοποιηθούν, καθαιρέσεις λιθοδομής, για την διαμόρφωση, των ανοιγμάτων, 

παραθύρων, θυρών, κ.λ.π. στοιχείων στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.4.10 Για την κατασκευή των διαζωμάτων, των μεσοπατωμάτων των τριών κτιρίων, από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, για την έδραση των ξυλοπατοδοκών κ.λ.π., θα πραγματοποιηθεί, 

διάνοιξη αύλακος, στην φέρουσα λιθοδομή των τριών κτιρίων. 

6.4.11 Όλα τα ξύλινα και σιδηρά κουφώματα, μετά, ή άνευ ιδιαίτερης προσοχής, θα 

αποξηλωθούν, σε όλες τις θέσεις και τις στάθμες, του κτιριακού συγκροτήματος. 

6.4.12 Όλα τα ξύλινα και πλαστικά δάπεδα, στα τρία κτίρια σε όλες τις στάθμες, θα 

αποξηλωθούν, μετά, ή άνευ ιδιαίτερης προσοχής. 

6.4.13 Σε όλα τα κτίρια, θα γίνει πλήρης, καθαίρεση του φέροντος οργανισμού των στεγών, 

ζευκτά, τεγίδες, σανιδώματα, κ.λ.π. Θα καθαιρεθούν, οιοδήποτε, μορφής ψευδοροφές. Επίσης, 

στα τρία κτίρια, θα γίνει πλήρης, αποξήλωση, του φέροντος οργανισμού των ξυλοπατοδοκών, 

των μεσοπατωμάτων, μετά των καδρονιών και των τυχόν, άλλων ξύλινων στοιχείων. 

6.4.14 Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και οι σιδεριές ασφαλείας των τριών κτιρίων. Θα 

αποξηλωθούν, μετά ιδιαίτερης προσοχής. Επίσης, άνευ προσοχής, θα αποξηλωθεί, το 

καφασωτό τοιχοπέτασμα προστασίας, στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Α’. 

6.4.15 Μετά ιδιαίτερης προσοχής και στο ακέραιο, θα γίνει, αποτοίχιση και εξόλκευση, 

μεμονωμένων διακοσμητικών στοιχείων, οιοδήποτε, μορφολογικού και τυπολογικού ρυθμού. 

Οι αποτοιχίσεις, των μεμονωμένων διακοσμητικών στοιχείων, θα γίνει, στις εσωτερικές 

επιφάνειες των τοίχων, των τριών κτιρίων και στις εξωτερικές επιφάνειες, των προσόψεων και 

των όψεων του κτιριακού συγκροτήματος. Επίσης, μετά ιδιαίτερης προσοχής, θα αποξηλωθούν, 

οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες των εξωτερικών κλιμάκων, ανόδου στο κτίριο Β’ και στον Α’ 

όροφο του κτιρίου Α’. Θα αποξηλωθούν, οι μαρμαροβαθμίδες της κλίμακας καθόδου στον 

ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου Β’. Της κεντρικής εισόδου του κτιρίου Α’, από την οδό Χρήστου 

Στέφα και της κεντρικής εισόδου, του κτιρίου Γ’ και του κτιριακού συγκροτήματος, από την οδό 

Ε. Παπαθανασίου. 

6.4.16 Σε όλους τους χώρους, των τριών κτιρίων του συγκροτήματος, μετά ιδιαίτερης 

προσοχής, θα αποξηλωθούν και θα απομονωθούν, όλες, οι υπάρχουσες ηλεκτρολογικές και 

λειτουργικές εγκαταστάσεις, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά την αποξήλωση, των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα κατασκευαστεί, ελεγχόμενος εργοταξιακός πίνακας 

ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα, με τους εσωτερικούς κανονισμούς, περί ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. Το ίδιο θα γίνει, με τις εγκαταστάσεις, ύδρευσης και αποχέτευσης του 
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κτιριακού συγκροτήματος. Θα αποξηλωθούν και θα δημιουργηθούν, ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής, 

για τους εργατοτεχνίτες του εργοταξίου. 

 

6.4.17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

6.4.17.1 Πριν από οιοδήποτε, καθαίρεση, ή αποξήλωση, ή απομάκρυνση, δομικού 

διακοσμητικού στοιχείου από το έργο, θα ληφθούν όλα, τα απαιτούμενα και αναγκαία, στοιχεία 

αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, μετρήσεις, καλούπια, εκμαγεία, κ.λ.π., για την ολοκλήρωση και 

την συμπλήρωση, της αποτύπωσης και της ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης της 

αρχιτεκτονικής μελέτης. 

6.4.17.2 Μετά τις καθαιρέσεις και τις αποξηλώσεις, όλα τα υγιή δομικά στοιχεία του έργου. 

Ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα, θύρες και παράθυρα, ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες, πλάκες 

ορθομαρμάρωσης, ειδικά πρεσσαριστά παραδοσιακά πλακάκια δαπέδου, διακοσμητικά 

στοιχεία όψεων, παραδοσιακού και νεοκλασικού ρυθμού, ξύλινα γείσα, διακοσμητικά πλαίσια, 

περιθώρια, κ.λ.π. Θα κωδικοποιηθούν, θα αριθμηθούν και θα φυλαχθούν, σε αποθήκη, με 

ευθύνη και επιμέλεια, του ανάδοχου του έργου. 

6.4.17.3 Πριν την καθαίρεση, των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, σε όλες τις 

στάθμες, των τριών κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος, θα γίνει περαιτέρω έρευνα, ύπαρξης 

ζωγραφικού διακόσμου, τοιχογραφιών και οροφογραφιών. 

6.4.18 Οι παραπάνω εργασίες, των καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων, είναι απαραίτητες να 

εκτελεστούν, για τις ανάγκες των νέων κατασκευών, της στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης, με 

βάση τα σχέδια, Σ.Π.02, Σ.Π.03, Σ.Π.04, Σ.Π.05, Σ.Π.06, Σ.Π.07, Α.Π.03, Α.Π.04, Α.Π.05, Α.Π.06, 

Α.Π.07 και το τεύχος των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και των κουφωμάτων. 

 

6.5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

6.5.1 Για την αποκατάσταση και την ενίσχυση, του φέροντος οργανισμού του κτιριακού 

συγκροτήματος, σύμφωνα με την στατική μελέτη, συνοπτικά, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες. 

6.5.2 Όλα τα δάπεδα, επί εδάφους του κτιριακού συγκροτήματος, θα κατασκευαστούν, από 

φέροντα οργανισμό, οπλισμένου σκυροδέματος, ποιότητας, C16/20 και διάταξη σιδηρού 

οπλισμού, από στρεπτό χάλυβα ποιότητας, S400 και S500. Τα σκυροδέματα καθαριότητας, θα 

είναι άοπλα, πάχους 12cm και ποιότητας C12/15. Τα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου, θα 

κατασκευαστούν, από οπλισμένα σκυροδέματα, ποιότητας C16/20  και οπλισμό μονού 

πλέγματος 10Χ10cm, βάρους 3,12kg/m2. Τα δάπεδα θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τα σχέδια 

της στατικής μελέτης, Σ.Π.02, Σ.Π.04 και το τεύχος των στατικών λεπτομερειών, σέ αρμονία με 

την τεχνική περιγραφή των αρχιτεκτονικών προτάσεων. 
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6.5.3 Η ενίσχυση, των υπάρχοντων πέτρινων θεμελίων και η ειδική ενίσχυση, της 

υποθεμελίωσης του κτιρίου Β’, στον ημιυπόγειο χώρο. Θα γίνει, από οπλισμένα σκυροδέματα, 

ποιότητας C16/20 και διάταξη σιδηρού οπλισμού, από στρεπτό χάλυβα ποιότητας, S400 και 

S500, σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, Σ.Π.02, Σ.Π.04 και το τεύχος των στατικών 

λεπτομερειών. 

6.5.4 Τα διαζώματα της φέρουσας τοιχοποιίας, που εδράζονται, οι ξυλοπατοδοκοί των 

μεσοπατωμάτων. Τα διαζώματα της στέψης των τοίχων, που εδράζονται, τα ξύλινα ζευκτά των 

στεγών του κτιριακού συγκροτήματος. Θα κατασκευαστούν, από φέροντα οργανισμό 

οπλισμένου σκυροδέματος, ποιότητας, C16/20 και διάταξης οπλισμού, από στρεπτό χάλυβα 

ποιότητας, S400 και S500. Της ίδιας ποιότητας, οπλισμένων σκυροδεμάτων, θα κατασκευαστεί 

και ο φέροντας οργανισμός, των κλιμάκων του κτιριακού συγκροτήματος. Οι κατασκευές θα 

γίνουν, σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, Σ.Π.03, Σ.Π.04, Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το 

τεύχος των στατικών λεπτομερειών. 

6.5.5 Ο στατικός φορέας υποδομής, για την κατασκευή των γεισωμάτων και των τραβηχτών 

διακοσμητικών στοιχείων, στις προσόψεις και τις όψεις του κτιριακού συγκροτήματος, θα γίνει, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας C16/20 και διάταξη σιδηρού οπλισμού, από στρεπτό 

χάλυβα ποιότητας, S400 και S500. Ο στατικός φορέας υποδομής, θα κατασκευαστεί, σύμφωνα 

με τα σχέδια της στατικής μελέτης, Σ.Π.04, Σ.Π.05, Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το τεύχος των στατικών 

λεπτομερειών. 

6.5.6 Ο φέροντας οργανισμός, της νέας διαζωματικής τοιχοποιίας και τα διαζώματα, των 

αρχιτεκτονικών οπτοπλινθοδομών και χωρισμάτων, θα κατασκευαστούν, από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, ποιότητας C16/20 και διάταξη σιδηρού οπλισμού, στρεπτού χάλυβα ποιότητας, 

S400 και S500, σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, Σ.Π.05, Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το τεύχος 

των στατικών λεπτομερειών. 

6.5.7 Η φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών στο κτιριακό συγκρότημα, θα συντηρηθεί και 

θα ενισχυθεί, με εργασίες, καθαρισμού των αρμών και νέο αρμολόγημα, με λίθινα κλειδιά, 

συρραφής και επισκευή των ρωγμών. Με εργασίες ειδικής εγκατάστασης κλωβού, φωλεών και 

οπών, με αποκατάσταση και σφράγιση, των φωλεών και οπών, από ένχυτο σκυρόδεμα, με 

οπλισμό, από μανδύα μεταλλικού πλέγματος (θερμογαλβανισμένων) και διατμητικών βλήτρων, 

με ενίσχυση από μανδύα ισχυρής τσιμεντοκονίας των 450kg/m3 και πλήρωση, του λιθοσώματος 

από τσιμεντένεμα σταθερής σύνθεσης. Η φέρουσα τοιχοποιία της λιθοδομής, όπου 

παρουσιάζει, αποσάθρωση, θα αποκατασταθεί, με νέα δόμηση λίθων. Η ενίσχυση της 

φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών, θα γίνει, σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, 
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Σ.Π.05, Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το τεύχος των στατικών λεπτομερειών. Παντού θα χρησιμοποιηθεί 

λευκό τσιμέντο.  

6.5.8 Ο φέροντας οργανισμός, των μεσοπατωμάτων και των στεγών του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου, με εργασίες, τοποθέτησης νέων 

ξυλοπατοδοκών, από κωνοφόρα πριστή ξυλεία, με μεταλλικά ελάσματα διαφραγματικής 

λειτουργίας, γωνιών και λαμών, με μεταλλικές δοκοθήκες, έδρασης δοκών, κ.λ.π. Με εργασίες 

τοποθέτησης, νέων ξύλινων ζευκτών, πλήρους μορφής δικτυώματος, με σιδηρούς συνδέσμους, 

στήριξης και στερέωσης, των ξύλινων ζευκτών των στεγών, με τεγίδες και σανίδες, με εργασίες 

στεγάνωσης και επιστέγασης, επικεράμωσης, στρωτήρων και καλυπτήρων βυζαντινού τύπου, 

κ.λ.π. Η αποκατάσταση, των μεσοπατωμάτων και των στεγών, θα γίνει, σύμφωνα με τα σχέδια 

της στατικής μελέτης, Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το τεύχος των στατικών λεπτομερειών. 

6.5.9 Η φέρουσα τοιχοποιία, του αποσαθρωμένου και απλού τσατμαδότοιχου, στην 

εσωτερική και ανατολική όψη, του κτιρίου Α’. Θα καθαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου και θα δομηθεί εκ 

νέου, με σύμμικτες κατασκευές, από μεταλλικά υποστυλώματα, δοκούς και σύστημα 

διαφραγματικής λειτουργίας. Θα κατασκευαστούν οπλισμένα διαζώματα, οριζόντιας και 

κάθετης κατεύθυνσης, από οπτόπλινθους και αμφίπλευρη οπλισμένη τσιμεντοκονία των 

450kg/m3, κ.λ.π. Από την διαζωματική τοιχοποιία, θα κατασκευαστεί και ο νέος φέροντας 

οργανισμός, του παράσπιτου στο υπερυψωμένο ισόγειο, στο κτίριο Β’. Επίσης, από διαζωματική 

τοιχοποιία και με τον ίδιο τρόπο, θα κατασκευαστούν, τα εσωτερικά χωρίσματα στο 

υπερυψωμένο ισόγειο, στο κτίριο Β’ και στον Α’ όροφο, του κτιρίου Α’. Οι παραπάνω 

κατασκευές θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με τα σχέδια Σ.Π.06, Σ.Π.07 και το τεύχος των 

στατικών λεπτομερειών. 

6.5.10 Οι παραπάνω εργασίες, ενίσχυσης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του 

κτιριακού συγκροτήματος. Όπως, φέρουσα τοιχοποιία των λιθοδομών και των τσατμαδότοιχων, 

των ξυλοπατοδοκών, των μεσοπατωμάτων, των ξύλινων ζευκτών, των στεγών, των οπλισμένων 

σκυροδεμάτων επί εδάφους, των δοκών ενίσχυσης, των κλιμάκων, των διαζωμάτων, κ.λ.π., θα 

εκτελεστούν, σύμφωνα με την στατική μελέτη του έργου. 

 

6.6 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ –ΕΣΤΙΕΣ  

6.6.1 Τοίχοι – χωρίσματα, δρομικών, μπατικών και υπερμπατικών οπτοπλινθοδομών. Θα 

κατασκευαστούν. Στο κτίριο Β’, ημιυπόγειος χώρος και στο υπερυψωμένο ισόγειο, στο 

παράσπιτο. Στους χώρους, υγιεινής – W.C., στο παρασκευαστήριο και στον εξωτερικό διάδρομο, 

στα στηθαία προστασίας των κλιμάκων. Στο κτίριο Α’, στην στάθμη του ισογείου και του Α’ 

ορόφου. Στους χώρους υγιεινής, W.C., στενόμακρου διάδρομου και αποθηκούλας. Δρομικά 
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χωρίσματα και τοίχοι οπτοπλινθοδομών, για επιφάνειες μικροκατασκευών και γεμισμάτων, 

σφράγισης και αποκατάστασης σποραδικών οπών και φωλεών, διέλευσης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Θα εκτελεστούν, σε οιοδήποτε, στάθμη, θέση και 

ύψος, που απαιτείται στο κτιριακό συγκρότημα. Οι εξωτερικοί τοίχοι, θα είναι θερμομονωμένοι, 

από πλάκες εξιλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm. Το συνολικό πάχος των εξωτερικών τοίχων, 

θα είναι 30cm. Αντίθετα, τα εσωτερικά χωρίσματα, θα είναι από απλό δρομικό, συνολικού 

πάχους 12cm. 

6.6.2 Οι τοίχοι και τα χωρίσματα. Θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους 

αρίστης ποιότητας και θα έχουν, διαστάσεις 9Χ12Χ19cm. Σύμφωνα με την στατική μελέτη, όλοι 

οι τοίχοι των οπτοπλινθοδομών, θα ενισχύονται, με δεσίματα οπλισμένων σκυροδεμάτων 

αντίστοιχου πάχους και ύψους, έως 25cm. Το σκυρόδεμα των διαζωμάτων, θα είναι ποιότητας, 

C16/20, με διάταξης σιδηρού οπλισμού, από στρεπτό χάλυβα, ποιότητας S400 και S500. Ο 

οπλισμός των διαζωμάτων, θα είναι σύμφωνα, με την στατική μελέτη, αλλά όχι κάτω, από 4Φ12 

και συνδετήρες Φ8/15cm. Τα διαζώματα, θα κατασκευαστούν κατά περίπτωση, στην στάθμη 

της ποδιάς, του ανωφλιού και στην στέψη των τοίχων. Στους «τυφλούς» τοίχους, χωρίς 

κουφώματα και ανοίγματα, ύψους πάνω από τέσσερα μέτρα (4,00m). Τα οπλισμένα διαζώματα, 

θα κατασκευάζονται ανά δύο μέτρα. Οι τοίχοι, στα ευαίσθητα σημεία συνδέσεις και ενώσεις, με 

τον φέροντα οργανισμό της λιθοδομής και των λοιπών δομικών στοιχείων, του κτιριακού 

συγκροτήματος. Θα ενισχυθούν, με συνθετικό πλέγμα, με στόχο, την ελαχιστοποίηση των 

ρωγμών προέλευσης, από σεισμικές δυνάμεις. 

6.6.3 Τοίχοι, κοινών γωνιολιθοδομών και λιθοδομών ανωδομών, πάχους έως 80cm, θα 

κατασκευαστούν στο κτιριακό συγκρότημα, στους εξής χώρους και στάθμες. 

6.6.3.1 Κτίριο Α’ και στην στάθμη του ισόγειου χώρου. Μονόχωρο δωμάτιο, θα δομηθούν, οι 

επιφάνειες των τοίχων, στα κενά των ξυλοπατοδοκών του «μεσοπατώματος». Στον πανταχόθεν 

ελεύθερο και στεγασμένο χώρο 05, θα δομηθεί εκ νέου, το διαφαινόμενο και αποσαθρωμένο 

τμήμα της φέρουσας λιθοδομής, με την εγκάρσια τριχοειδή ρωγμή. 

6.6.3.2 Κτίριο Α’ και στη στάθμη, του Α’ ορόφου και στην έδραση της στέγης. Θα 

κατασκευαστούν και θα δομηθούν, οι επιφάνειες της λιθοδομής, ανάμεσα στα κενά, των 

ξυλοπατοδοκών των μεσοπατωμάτων, των ξυλόζευκτων και των δοκών της στέγης. 

6.6.3.3 Κτίριο Β’ και στη στάθμη, του υπερυψωμένου ισογείου και της στέγης. Θα κτιστούν και 

θα δομηθούν, οι επιφάνειες των λιθοδομών και θα γεμίσουν, τα κενά των τοίχων, ανάμεσα 

στους ξυλοπατοδοκούς των μεσοπατωμάτων, των ξύλινων ζευκτών και δοκών, στην στάθμη της 

στέγης. 
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6.6.3.4 Κτίριο Γ’, στη στάθμη του ισογείου και της στέγης. Χώρος πατητηριού. Θα δομηθεί εκ 

νέου, το τμήμα της αποσαθρωμένης φέρουσας λιθοδομής, με την έντονη ρωγμή προέλευσης 

από βίαιο μηχανικό τρόπο μηχανήματος οδοποιίας. Θα κτιστούν και θα δομηθούν, οι 

επιφάνειες της λιθοδομής, ανάμεσα στα κενά των ξυλόζευκτων και των δοκών της στέγης. 

6.6.3.5 Κτισίματα λιθοδομής ανωδομών, για επιφάνειες μικροκατασκευών και γεμίσματα, 

σφράγισης και αποκατάστασης, σποραδικών οπών και φωλεών, διέλευσης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Θα εκτελεστούν, σε οιοδήποτε, στάθμη, θέση και ύψος 

που απαιτείται, στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.6.4 Οι νέοι τοίχοι της φέρουσας λιθοδομής, στα τρία κτίρια, θα ενισχυθούν και θα 

«δεθούν», με οπλισμένα διαζώματα, αναλόγου ποιότητας σκυροδέματος και διάταξης σιδηρού 

οπλισμού, σύμφωνα με την στατική μελέτη του έργου. 

6.6.5 Νέα κτισίματα λιθοδομών, θα γίνουν, για την κατασκευή των καθιστικών αναψυχής και 

ηρεμίας, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος. Οι τοίχοι, εκατέρωθεν των 

δυο κεντρικών εισόδων, των τριών κτιρίων, από την οδό Χρήστου Στέφα και την οδό Ε. 

Παπαθανασίου, θα καθαιρεθούν και θα κτιστούν, εκ νέου με νέες λιθοδομές. 

6.6.6 Οι νέες λιθοδομές των ανωδομών, θα κατασκευαστούν, από αργούς λίθους λατομείου 

και ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 ½ των 150kg/m3. Οι νέοι τοίχοι, θα φέρουν τους 

απαραίτητους γωνιόλιθους (αγκωνάρια) και τα γεμίσματα των μικρών λίθων (παραγκωνάρια). 

Οι νέοι τοίχοι, θα διαμορφωθούν κατάλληλα, με διαλογή λίθων, ώστε να έχουν κατά το 

δυνατόν, ισομεγέθεις διαστάσεις στις όψεις. Θα γίνει ανάλογη κατεργασία, των προσώπων των 

λίθων και των επιφανειών έδρασης, με εργασία χονδροπελεκήματος και χρήσης σφηνών – 

τσιβικιών. Οι αρμοί των λιθοδομών κατά την δόμηση, θα καθαρίζονται καταλλήλως, σε βάθος, 

από 2 έως 4cm. Οι επιφάνειες των λιθοδομών θα καθαρίζονται επιμελώς, δια χειρών και χρήση, 

εργαλείου ψήκτρας, ή υφάσματος λινάτσας, από κάθε ίχνος ξένου σώματος, 

τσιμεντοκονιαμάτων, τσιμπλών, ξύλων, κ.λ.π., στοιχείων, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την 

στατική μελέτη. 

6.6.7 Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεμα. Στην νέα είσοδο επικοινωνίας του κτιριακού 

συγκροτήματος με το Δημαρχιακό Μέγαρο, στην νοτιοανατολική πλευρά του περιβάλλοντος 

χώρου. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς. Θα γίνει εργασία «επίχωσης» και έδρασης της νέας 

κλίμακας, από κατασκευές στρώσεων, με αργούς λίθους λατομείου και τσιμεντοκονιάματος των 

250kg/m3. 

6.6.8 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. Στο κτίριο Α’ και στη στάθμη, του Α’ ορόφου 

με τις σύμμικτες κατασκευές. Στους χώρους των δαπέδων, του μακρόστενου διαδρόμου, του 

χώρου υγιεινής και της αποθηκούλας. Για λόγους μείωσης των φορτίων, αλλά και για λόγους 
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θερμοηχομονωτικών σκοπών των μεσοπατωμάτων. Θα εκτελεστούν εργασίες δια χειρών, 

παραγωγής στρώσεων και γεμισμάτων, των μεταλλοδοκών του μεσοπατώματος, από 

ενισχυμένο κισηρόδεμα των 150kg/m3. 

6.6.9 Σε όλες τις στάθμες και τους χώρους, των κτιρίων Α’, Β’ και Γ’ του κτιριακού 

συγκροτήματος, υπάρχουν εστίες – τζάκια λαϊκού τύπου και σύνθετου σχεδίου. Οι εστίες – 

τζάκια, λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης και της έλλειψης λειτουργικής συντήρησης των κτιρίων, 

έχουν υποστεί, ζημιές και φθορές. Στις υπάρχουσες εστίες – τζάκια. Θα γίνουν εργασίες 

παρεμβάσεις, επισκευής, συντήρησης και πλήρους αποκατάστασης. Στις εργασίες 

αποκατάστασης των εστιών – τζακιών, θα χρησιμοποιηθούν, τα ίδια δομικά υλικά 

ορυκτολογικής σύστασης, πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, ειδικού κονιάματος, συμπαγών πλίνθων, 

κ.λ.π. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, θα εφαρμοστούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και 

τεχνικό τρόπο, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας από έμπειρο τεχνίτη. Θα αφαιρεθούν, 

όλα τα χαλαρά και αποσαθρωμένα δομικά τμήματα των εστιών – τζακιών. Στην συνέχεια, θα 

γίνει, η αναδόμηση και η αποκατάσταση, των τοιχωμάτων, των δαπέδων, των παραστάδων, των 

επιστέψεων, κ.λ.π., διακοσμητικών στοιχείων των εστιών – τζακιών. Οι εστίες – τζάκια, μετά την 

αποκατάσταση τους, θα παραμείνουν στην θέση τους, ως ιστορικά τοπικά δείγματα λαϊκής 

τέχνης. 

6.6.10 Οι εργασίες των τοιχοδομών και των λιθοδομών, θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τα 

σχέδια της στατικής μελέτης, Σ.Π.05, Σ.Π.06 και το τεύχος των στατικών λεπτομερειών και 

σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.04, Α.Π.05 και το τεύχος των 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. 

6.6.11 Η απουσία συντήρησης, η γήρανση των υλικών και η χαλάρωση των δεσμών συνάφειας 

μεταξύ τους, η συσσώρευση βλαβών από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως 

υγρασίας, οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων και αποτελεσματικών τεχνικών επέμβασης 

αποκατάστασης. Σε όλη τη φέρουσα λιθοδομή, συμπεριλαμβανομένης της μάντρας, θα γίνει 

βαθύ αρμολόγημα και ομογενοποίηση της μάζας  με υδραυλικά ενέματα, όπως περιγράφονται  

στο τιμολόγιο του έργου.  

 

6.7 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ –ΠΑΤΩΜΑΤΑ –ΣΤΕΓΕΣ –ΔΑΠΕΔΑ –ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΕΡΜΑΡΙΑ 

6.7.1 Επάλειψη μείγματος πίσσας. Ο ξύλινος φέροντας οργανισμός, των ξύλινων 

μεσοπατωμάτων και των στεγών, στα ευαίσθητα σημεία έδρασης με την φέρουσα λιθοδομή 

των κτιρίων. Θα προστατευτεί με εργασίες, επάλειψης ομογενοποιημένου μείγματος πίσσας 

(κατράμωμα), με 8 μέρη υγρόπισσας, 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφώνιου και 2 μέρη ανθέων 
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θείου. Επί πλέον στα ίδια σημεία έδρασης, οι ξύλινες επιφάνειες του φέροντος οργανισμού, θα 

επιστρωθούν με ασφαλτόπανο μετά ψηφίδος βάρους 3kg/m2. 

6.7.2 Ξύλινα ανώφλια και σκελετοί. Όλα τα σάπια και φθαρμένα, ξύλινα ανώφλια, των 

θυρών, των παραθύρων, των υαλοστασίων, καθώς και οι ενισχυτικές ζώνες, της φέρουσας 

λιθοδομής στα κτίρια. Καθαιρούνται πλήρως και αντικαθίστανται, με νέα υγιή ξύλινα στοιχεία, 

πριστής και κωνοφόρας ξυλείας ελάτης. Η εργασία των ξύλινων ανωφλιών, θα εκτελεστεί, σε 

οιοδήποτε, ύψος, θέση και στάθμη στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.7.3 Ξυλοκατασκευές στεγών. Οι στέγες των κτιρίων κατασκευάζονται εκ νέου. Έτσι πέρα 

από τις εργασίες, του νέου φέροντος οργανισμού των στεγών. Θα γίνουν εργασίες, σκελετού 

επιστέγασης τεγίδων και σανιδωμάτων, κωνοφόρας και δομικής πριστής ξυλείας. Οι τεγίδες και 

τα σανιδώματα, θα είναι, οιοδήποτε, διατομής, πλάτους, πάχους και μήκους. Οι τεγίδες και τα 

σανιδώματα, θα τοποθετηθούν, επί των ζευκτών, δια απλού καρφώματος, μεταλλικών ήλων και 

στριφωνιών. Η εργασία των ξύλινων τεγίδων και των σανιδωμάτων, θα εκτελεσθεί, στις στέγες 

των τριών κτιρίων, σε οιοδήποτε, εν κατόψη γεωμετρικό σχήμα, ύψος, θέση, και στάθμη στο 

κτιριακό συγκρότημα. 

6.7.4 Ψευδοροφές και οροφές. Στο κτιριακό συγκρότημα, θα εκτελεσθούν εργασίες 

κατασκευής ψευδοροφών, από ξύλινο σκελετό διατομής 50Χ50mm, με κάλυψη από ξύλινα 

πηχάκια (οροφοπήχες), διατομής 20Χ20mm. Ο σκελετός θα τοποθετηθεί και θα καρφωθεί από 

την κάτω στάθμη των ξυλοπατοδοκών, ανά 30cm, στερεούμενος, δια κοχλιωτών ήλων, ή 

καρφοβελόνων. Οι οροφοπήχες, θα τοποθετηθούν, επί του σκελετού, σε αποστάσεις πάχους 

δείκτου χειρός. Η ξυλοκατασκευή της ψευδοροφής, θα είναι από πριστή κωνοφόρα ξυλεία και 

θα καλυφθεί, με επίχρισμα τριπτό – τριβιδιστό, τύπου γιαγλιού, με οπλισμό από τρίχες αιγός, ή, 

από πλαστικό δίχτυ. Οι ψευδοροφές, με τις οροφοπήχες και τα επιχρίσματα. Θα 

κατασκευαστούν, σε όλες τις στάθμες και τους χώρους, των κτιρίων Α’ και Β’. Εκτός από τις 

οροφές, του μακρόστενου διαδρόμου και του χώρου υγιεινής, στην στάθμη του ισογείου, του 

κτιρίου Α’. Θα δοθεί μεγάλη προσοχή προκειμένου να αποκατασταθούν οι οροφογραφίες 

σύμφωνα με την μελέτη.  

6.7.5 Ορατές ψευδοροφές και οροφές. Στο κτίριο Γ’ και σε όλους του χώρους, θα 

εκτελεστούν εργασίες κατασκευής ορατής παραδοσιακής ψευδοροφής σύνθετου σχεδίου, από 

δομική κωνοφόρα πριστή ξυλεία. Η κατασκευή θα γίνει, σε οιοδήποτε, άνοιγμα, στάθμη, θέση 

και χώρο. Η ορατή ψευδοροφή θα αποτελείται από κάναβο σκελετού ξύλινων δοκίδων, 

διατομής 50Χ50mm, τοποθετούμενες, μετά καρφοβελόνων επί των δοκών της στέγης, ανά 

30cm. Τα ορατά σανιδώματα, θα έχουν υποδοχές ζευγαρώματος, αρσενικού – θηλυκού και θα 

είναι πάχους 2,5cm, πλάτους 14cm και μήκους έως 5,00m. Τα ορατά σανιδώματα της οροφής 
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θα φέρουν διακοσμητικά αρμοκάλυπτρα, μετά τραβηχτών εργαλείων τόρνου. Όλες οι ορατές 

επιφάνειες της ψευδοροφής, δοκοί, τεγίδες, σανιδώματα, αρμοκάλυπτρα, κ.λ.π., θα δεχθούν 

επί πλέον, εργασία, κατεργασίας ροκανίσματος, πλανίσματος και μόρφωσης των γωνιών, μετά 

εργαλείου κυματίων και ενδελεχούς τριψίματος και χονδροστοκαρίσματος, της αυτής 

απόχρωσης ξυλόστοκου. 

6.7.6 Οι ψευδοροφές των κτιρίων θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα σχέδια της 

αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.03, Α.Π.04, Α.05 και το τεύχος των ανόψεων. 

6.7.7 Ξύλινα δάπεδα. Θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής ξύλινων δαπέδων, μετά 

περιθωρίων (σοβατεπιών) σύνθετου σχεδίου. Το ξύλινο δάπεδο, θα είναι παραδοσιακού τύπου 

και υλικού κωνοφόρας ξυλείας. Το ξύλινο δάπεδο θα τοποθετηθεί, σε οιοδήποτε, θέση, στάθμη 

και χώρο στο κτιριακό συγκρότημα. Το παραδοσιακό δάπεδο, θα φέρει υποδοχές 

ζευγαρώματος, αρσενικού – θηλυκού και θα αποτελείται, από ξύλινα μαδέρια πλάτους 15cm, 

πάχους 3,5cm και μήκους, από 3,00m έως 5,00m. Θα είναι κατάλληλα κατεργασμένο, 

ροκανισμένο, πλανισμένο, με ιδιαίτερη επιμέλεια στην μόρφωση, των ακμών, των γωνιών και 

των εγκοπών, ένωσης και κάλυψης, των καρφίδων, στερέωσης και στήριξης των μαδεριών, επί 

του ξύλινου σκελετού του δαπέδου. Ο ξύλινος σκελετός θα είναι, από πριστή κωνοφόρα ξυλεία, 

διατομής 50Χ70mm, στερεωμένος στους ξυλοπατοδοκούς των μεσοπατωμάτων, ανά 40cm από 

άξονα σε άξονα. Το ξύλινο δάπεδο θα φέρει περιμετρικά, εργασία κατασκευής και 

τοποθέτησης, περιθωρίων (σοβατεπιών) σύνθετου σχεδίου, μετά τραβηχτών εργαλείων τόρνου. 

Τα περιθώρια θα είναι της αυτής κωνοφόρας ξυλείας και εργασίας, επεξεργασίας και 

μόρφωσης, των ξύλινων μαδεριών του δαπέδου. Τα περιθώρια, θα αποτελούνται, από σανίδες, 

πλάτους – ύψους 12cm, πάχους 2,5cm και μήκους πάνω από 2,5m. Τα περιθώρια, θα 

τοποθετηθούν και θα στερεωθούν, περιμετρικά στους τοίχους, σε αποστάσεις, το πολύ ανά 

80cm, από άξονα σε άξονα, με εκτονούμενα μεταλλικά βύσματα και ξυλόβιδες. Για 

ηχομονωτικούς σκοπούς, των ξύλινων δαπέδων, ανάμεσα στα κενά των ξυλοπατοδοκών των 

μεσοπατωμάτων, θα τοποθετηθούν, με απλή στήριξη, σκληρές πλάκες ηχομόνωσης πάχους 

5cm. Τα ξύλινα δάπεδα θα κατασκευαστούν. Στο κτίριο Α’, στο μονόχωρο δωμάτιο του ισογείου 

και στα δύο βασικά δωμάτια – χώροι, του Α’ ορόφου, του κτιρίου Α’. Στο κτίριο Β’, στα δυο 

βασικά δωμάτια – χώροι, του υπερυψωμένου ισογείου. 

6.7.8 Ξύλινα κουφώματα. Θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων 

κουφωμάτων, θυρών, παραθύρων, υαλοστασίων, φεγγιτών, καταπακτών, θυρίδων ελέγχου, 

φύλλων ντουλαπιών, κ.λ.π., από κωνοφόρα πριστή ξυλεία προέλευσης Σουηδίας. Τα 

κουφώματα, θα είναι παντός τύπου και είδους, παραδοσιακού και νεοκλασικού ρυθμού, 

σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, ανοιγόμενα, περί κατακόρυφου άξονα, συρόμενα πάνω – 
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κάτω, τύπου καρμανιόλα. Τα κουφώματα, θα φέρουν πλήθος διακοσμητικών στοιχείων, 

καθρεπτών – ταμπλάδων, περιζωμάτων πλαισίων, ποδιών, γεισωμάτων, μετά τραβηχτών 

εργαλείων τόρνου, κ.λ.π. Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν, με διακοσμητικά μεταλλικά 

εξαρτήματα στήριξης και ανάρτησης, επί των κασσών και των τοίχων. Όλα τα διακοσμητικά 

στοιχεία των κουφωμάτων, ξύλινα και μεταλλικά θα είναι πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων.  

Τα εξωτερικά κουφώματα, θύρες και παράθυρα στο κτίριο Γ’, θα είναι κατασκευής Ελληνικού 

χωρικού τύπου με καρφωτές σανίδες. Ενώ τα εξωτερικά παράθυρα, των κτιρίων Α’ και Β’, θα 

είναι Γερμανικού τύπου, με κινητά φυλλαράκια (γρίλιες). Οι εργασίες κατασκευής των ξύλινων 

κουφωμάτων, θα εκτελεστούν, σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος και σε όλες, τις εσωτερικές 

και εξωτερικές επιφάνειες, σε οιοδήποτε, στάθμη, ύψος, θέση και χώρο στο κτίριο. Όλα τα 

ξύλινα κουφώματα, θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και 

τεχνικό τρόπο εφαρμογής. Τα νέα κατασκευασθέντα κουφώματα θα είναι πιστά αντίγραφα των 

υπαρχόντων, σύμφωνα, με τα φυλαχθέντα δείγματα, την αρχιτεκτονική αποτύπωση και την 

φωτογραφική τεκμηρίωση της μελέτης του έργου. 

6.7.9 Συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων. Τα υπάρχοντα κουφώματα του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα ελεγχθούν, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας. Μετά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο και εφόσον, διαπιστωθεί, ότι στα κουφώματα, ΔΕΝ υπάρχουν μεγάλα 

σάπια τμήματα και επιδέχονται επιδιόρθωση. Θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης 

και αποκατάστασης, για παράδοση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία του κουφώματος. Οι 

εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, θα εκτελεστούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό 

τρόπο, επί τόπου του έργου, ή στο εργαστήριο του ξυλουργού, μετά ιδιαίτερης προσοχής και 

επιμέλειας, χωρίς να προξενηθούν φθορές και ζημιές, στα υπάρχοντα διακοσμητικά στοιχεία 

του ξύλινου κουφώματος. Όλα τα νέα ξύλινα στοιχεία, που ενσωματώνονται, στα υπάρχοντα 

κουφώματα, θα είναι, της αυτής ποιότητας, κωνοφόρας ξυλείας και πιστά αντίγραφα του 

υπάρχοντος κουφώματος, με τις ίδιες διαστάσεις, τα ίδια πάχη, τις ίδιες διατομές, τα ίδια μήκη 

και τα ίδια διακοσμητικά στοιχεία των τραβηχτών εργαλείων τόρνου. Οι εργασίες επισκευής και 

συντήρησης, των ξύλινων κουφωμάτων, θα εκτελεστούν, σε όλα τα κτίρια και σε όλες, τις 

εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού συγκροτήματος, σε οιοδήποτε, στάθμη, 

ύψος, θέση και χώρο, που υπάρχει το ξύλινο κούφωμα και επιδέχεται, επισκευή και συντήρηση. 

6.7.10 Ερμάρια παρασκευαστηρίων, συρτάρια, πάγκος, κρεμάστρες. Στο κτιριακό 

συγκρότημα θα εκτελεστούν εργασίες, κατασκευής και τοποθέτησης, ερμαρίων κουζίνας, τύπου 

δαπέδου, ή κρεμαστά τοίχου, από κωνοφόρα ξυλεία Σουηδίας, μετά διακοσμητικών στοιχείων 

τραβηχτών εργαλείων τόρνου, με κυμάτια, ταινίες, κ.λ.π. Τα ερμάρια θα έχουν, χωρίσματα και 

ράφια πάχους 2,5cm, από πλάκες κόντρα πλακέ, ή σανίδες. Επίσης θα φέρουν, συρτάρια 
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επιφανείας έως 0,20m2 λευκής ξυλείας πάχους 16mm. Στο πάνω μέρος των ερμαρίων, θα 

τοποθετηθεί, άκαυστος πάγκος βιομηχανοποιημένης μοριοσανίδας τύπου ΝΤΟΥΡΑΠΑΛ. Η 

απόχρωση της επιφάνειας του πάγκου, θα είναι επιλογής της επίβλεψης. Στο κτιριακό 

συγκρότημα, θα εκτελεστούν εργασίες, κατασκευής και τοποθέτησης, κρεμάστρας, κωνοφόρας 

πριστής ξυλείας προέλευσης Σουηδίας, σύνθετου σχεδίου, μετά τραβηχτών εργαλείων τόρνου. 

Οι κρεμάστρες, θα είναι από σανίδες συμπαγούς ξυλείας, πλάτους 15cm και πάχους 2,5cm, 

πλήρως διαμορφωμένες και επεξεργασμένες, με εργασίες, ροκανίσματος, πλανίσματος και 

ενδελεχώς τριμμένες με υαλόχαρτο. Οι κρεμάστρες, θα στερεωθούν στον τοίχο ανά 80cm, με 

εκτονούμενα μεταλλικά βύσματα και κοχλιωτούς φαλτσοκέφαλους ήλους. Τέλος οι κρεμάστρες, 

θα φέρουν, οιοδήποτε σχήματος, κοχλιωτά μεταλλικά άγκιστρα, μήκους 15cm, τοποθετούμενα, 

ανά 18cm πάνω στο ξύλινο στοιχείο της κρεμάστρας. 

6.7.11 Οι ξυλουργικές εργασίες, θα εφαρμοστούν στο κτιριακό συγκρότημα, σύμφωνα, με τα 

σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.04, Α.Π.05, Α.Π.06, το τεύχος των αρχιτεκτονικών 

λεπτομερειών και των κουφωμάτων. 

 

6.8 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

6.8.1 Επενδύσεις τοίχων και οροφών με χαλυβδόφυλλα. Στο κτιριακό συγκρότημα, θα 

εκτελεστούν εργασίες κατασκευής, επενδύσεων, οροφών και επιφανειών τοίχων, με 

τοποθέτηση και στερέωση επί υπάρχοντος σκελετού, γαλβανισμένων δικτυωτών φύλλων – 

χαλυβδόφυλλων τύπου νευρομετάλ. Η εργασία των επενδύσεων, θα εκτελεστεί, για την έντεχνη 

πρόσφυξη των κονιαμάτων, στις ψευδοροφές, του μακρόστενου διαδρόμου, του χώρου 

υγιεινής, κ.λ.π., στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Α’. Επίσης εργασία επενδύσεων, θα εφαρμοστεί, 

σε οιοδήποτε, επιφάνεια, φέροντος οργανισμού, λιθοδομής, ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων, 

που προβλέπονται και απαιτούνται από την στατική μελέτη του έργου. 

6.8.2 Μεταλλικές σχάρες όμβριων υδάτων. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού 

συγκροτήματος. Στην στάθμη του ισόγειου χώρου του κτιρίου Α’ και Γ’. Όπως και στην στάθμη 

του εξωτερικού προθάλαμου του ημιυπόγειου χώρου στο κτίριο Β’. Θα εκτελεστούν εργασίες 

κατασκευής και τοποθέτησης, μεταλλικών σχαρών περισυλλογής ομβρίων υδάτων. Οι σχάρες 

θα είναι βαρέως τύπου, για διαδρόμους κυκλοφορίας, με βροχίδες 30Χ108mm Φ6, μήκους 

1,20m και πλάτους έως 1,20m, με μεταλλικές λάμες στήριξης 40/3mm κ.λ.π. 

6.8.3 Σιδεριές ασφαλείας – κιγκλιδώματα – χειρολισθήρες. Θα εκτελεστούν εργασίες, με 

κατασκευή και τοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας, κουφωμάτων, παραθύρων, θυρών, 

υαλοστασίων και κιγκλιδωμάτων, από σφυρηλατημένους ράβδους, σύνθετου σχεδίου, μετά 

διακοσμητικών στοιχείων, νεοκλασικού ρυθμού. Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν, στην 
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νέα κλίμακα καθόδου, προς τον ημιυπόγειο χώρο, του κτιρίου Β’ και σε όλα, τα ξύλινα 

κουφώματα, που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική μελέτη. Στην νέα κλίμακα επικοινωνίας, 

του κτιριακού συγκροτήματος με το Δημαρχιακό Μέγαρο. Θα εκτελεστεί εργασία κατασκευής 

και τοποθέτησης, μεταλλικού χειρολισθήρα από στρογγυλό γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, 

βαρέως τύπου, με πράσινη ετικέτα, διαμέτρου Φ 2’’ και πάχους τοιχώματος 3,65mm. Η 

κατασκευή του χειρολισθήρα, θα είναι σύνθετου σχεδίου και νεοκλασικού ρυθμού. 

6.8.4 Συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων προστασίας. 

Τα υπάρχοντα μεταλλικά, κουφώματα, κιγκλιδώματα, προστασίας εξωστών και σιδεριών 

ασφαλείας, υαλοστασίων, φεγγιτών και υαλόθυρων του κτιριακού συγκροτήματος. Θα 

ελεγχθούν, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας. Μετά τον έλεγχο και εφόσον, 

διαπιστωθεί, ότι επιδέχονται επιδιόρθωση. Θα εκτελεστούν εργασίες, επισκευής, συντήρησης 

και αποκατάστασης, για παράδοση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία των μεταλλικών 

κουφωμάτων και των κιγκλιδωμάτων. Οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, θα 

εκτελεστούν επί τόπου του έργου, ή στο εργαστήριο του σιδερά, μετά ιδιαίτερης προσοχής και 

επιμέλειας, χωρίς να προξενηθούν ζημιές και φθορές, στα υπάρχοντα διακοσμητικά στοιχεία, 

των μοτίβων και των ανθεμίων, του μεταλλικού κουφώματος και των κιγκλιδωμάτων του 

κτιριακού συγκροτήματος. Τα νέα μεταλλικά στοιχεία, που ενσωματώνονται, κατασκευαστικά 

στις υπάρχουσες μεταλλικές κατασκευές, θα είναι, της αυτής ποιότητας μετάλλου και πιστά 

αντίγραφα των μεταλλικών κουφωμάτων, με τις ίδιες διατομές, σφυρήλατων ράβδων και 

ελικοειδών διακοσμητικών στοιχείων, καραβόλων, ακίδων, κεφαλών, κ.λ.π. Οι εργασίες 

επισκευής και συντήρησης, των υπάρχοντων μεταλλικών κατασκευών, θα εκτελεστούν, στις δυο 

μεταλλικές εξώθυρες του περιβάλλοντα χώρου. Στο περίτεχνο κιγκλίδωμα ασφαλείας, του 

μαρμάρινου εξώστη, στην πρόσοψη του κτιρίου Α’. Σε όλες, τις σιδεριές ασφαλείας των ξύλινων 

κουφωμάτων, του κτιριακού συγκροτήματος, κ.λ.π. 

6.8.5 Οι μεταλλουργικές εργασίες, θα εφαρμοστούν και θα κατασκευαστούν στο κτιριακό 

συγκρότημα, σύμφωνα, με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.04, Α.Π.05, Α.Π.06, 

Α.Π.07, Α.Π.08, Α.Π.09, Α.Π.10, Α.Π.11, Α.Π.12, Α.Π.16, Α.Π.17, Α.Π.19, Α.Π.20, το τεύχος των 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και κουφωμάτων. 

 

6.9 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧ/ΤΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΟΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

6.9.1 Αρμολογήματα – επιχρίσματα. Στις επιφάνειες της φέρουσας τοιχοποιίας , στις  όψεις 

των λιθοδομών  και στην μάντρα, θα εκτελεσθούν εργασίες  που συνίσταται σε βαθύ 

αρμολόγημα της εσωτερικής και εξωτερικής παρειάς των πλινθοδομών  με 

ασβεστοθηραϊκοτσιμεντο-κονίαματος λευκού τσιμέντου. Μαζί με το αρμολόγημα, θα γίνεται 
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και επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών και των τσιβικιών (σφηνών) των λίθων της τοιχοποιίας. 

Πριν την εργασία εφαρμογής του αρμολογήματος, στις  όψεις της λιθοδομής, όλοι οι αρμοί των 

λιθοδομών θα καθαριστούν και θα πλυθούν, σε βάθος 3 έως 4cm, με κατάλληλη μεταλλική 

βούρτσα και καθαρό νερό ελεγχόμενης πίεσης. Καθαρισμός των επιφανειών με υδροβολή 

θερμού ύδατος (έκπλυση) και εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα για την απομάκρυνση του νερού 

που παραμένει καθώς και των οιωνδήποτε οργανικών ουσιών. Το βαθύ αρμολόγημα 

συνδυάζεται με τις εργασίες σφράγισης για ενέματα (προ τοποθέτηση σωληνίσκων). Οι 

εργασίες των αρμολογημάτων, στις  όψεις των λιθοδομών, θα εκτελεστούν σε όλες, τις 

εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων, σε οιοδήποτε, θέση, στάθμη και ύψος, στα 

κτίρια της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών, σύμφωνα με την στατική μελέτη του έργου. 

Εργασίες κατασκευής αρμολογημάτων, όψεων λιθοδομών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, θα 

εκτελεστούν, στις όψεις των τοίχων του περιβάλλοντος χώρου, στα καθιστικά αναψυχής, και 

στις λοιπές δομικές κατασκευές των λίθων. Η εργασία του αρμολογήματος, στις εμφανείς 

επιφάνειες των λιθοδομών, θα γίνει, με έγχρωμη μαρμαρόσκονη φυσικού πετρώματος και 

λευκού τσιμέντου. Θα εκτελεστούν, εργασίες κατασκευής τριπτών – τριβιδιστών επιχρισμάτων, 

παντός τύπου και είδους, μετά, ή άνευ οπλισμού, στις εξωτερικές και εσωτερικές κατακόρυφες 

επιφάνειες των τοίχων και των οροφών του κτιριακού συγκροτήματος. Τα επιχρίσματα, θα 

γίνουν, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 250kg/m3  λευκού τσιμέντου, σε πολλαπλές στρώσεις. 

Οι πρώτες στρώσεις των επιχρισμάτων, θα είναι, από πεταχτό – πιτσιλωτό κονίαμα, οι δεύτερες 

στρώσεις, τα γεμίσματα και τα λασπώματα, των οδηγών θα είναι από κονίαμα, με τραβηχτές 

πήχες αδράς επιφάνειας. Τέλος οι τελικές στρώσεις των επιχρισμάτων, θα είναι από τριπτό – 

τριβιδιστό κονίαμα ασβεστοτσιμεντομαρμαρόσκονης των 150kg/m3 λευκού τσιμέντου. Πριν την 

εφαρμογή των επιχρισμάτων, αλλά και σε κάθε φάση, στρώσης των κονιαμάτων. Όλες οι 

επιφάνειες, θα καθαρίζονται πολύ καλά, από κάθε ίχνος ξένου σώματος και θα διαβρέχονται 

μέχρι κορεσμού με άφθονο ύδωρ. Μετά την εφαρμογή των επιχρισμάτων, οι επιφάνειες των 

κονιαμάτων, για επτά ημέρες, θα συντηρούνται νωπές, με καθημερινή διαβροχή άφθονου 

ύδατος μέχρι κορεσμού. Τέλος όπου εμφανίζονται, σιδηρά, ή ξύλινα στοιχεία, στην φέρουσα 

τοιχοποιία της λιθοδομής. Πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων, η επιφάνεια αυτή θα 

καλύπτεται, με επίστρωση γαλβανισμένου δικτυωτού χαλυβδόφυλλου τύπου νευρομετάλ. Στα 

σημεία των επιχρισμάτων, που σχηματίζονται, ακμές, γωνίες, λαμπάδες, κουφωμάτων, 

ανοιγμάτων, δοκών, κ.λ.π. Θα εκτελεσθεί επί πλέον εργασία, μετά ιδιαίτερης προσοχής και 

επιμέλειας, με απλό τραβηχτό εργαλείο, τύπου μουρέλου, ή πήχεων, για την διαμόρφωση, 

όλων των εξεχουσών, ακμών, γωνιών, λαμπάδων, κ.λ.π., ώστε οι επιφάνειες των λαμπάδων και 
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των ακμών, να είναι απολύτως, επίπεδες, ομαλές, ισόφαρδες, κατακόρυφες, ή κυκλικές και 

γενικότερα οι επιφάνειες των επιχρισμάτων, να μην εμφανίζουν ανωμαλίες και εξογκώματα. 

6.9.2 Διάκοσμοι όψεων τραβηχτών κονιαμάτων – πλίνθων κ.λ.π. Στις προσόψεις και στις 

εσωτερικές όψεις της αυλής των τριών κτιρίων, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής, 

τραβηχτών κονιαμάτων διακοσμητικών στοιχείων, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, 

παραδοσιακού και νεοκλασικού ρυθμού. Τα νέα διακοσμητικά στοιχεία των τραβηχτών 

κονιαμάτων, θα είναι πιστά αντίγραφα των υπάρχοντων, σύμφωνα με την σχεδιαστική 

αποτύπωση και την φωτογραφική τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι νέοι διάκοσμοι 

των τραβηχτών κονιαμάτων, θα έχουν οιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, μήκους και πλάτους 

αναπτύγματος έως 20cm. Οι διάκοσμοι των τραβηχτών κονιαμάτων, θα κατασκευαστούν, με την 

μεθοδολογία των διαδοχικών στρώσεων, εκ των οποίων οι πρώτες θα είναι από 

τσιμεντοκονίαμα των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου, με οπλισμό ινών πολυπροπυλενίου και 

κατάλληλο στεγανωτικό υλικό πρόσφυξης τσιμεντοκονιαμάτων. Οι τελικές στρώσεις των 

τραβηχτών διακόσμων, θα είναι από γαλάκτωμα ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιάματος των 

150kg/m3 λευκού τσιμέντου. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, των διακοσμητικών 

στοιχείων, ΔΕΝ θα γίνεται καμία διακοπή της συνέχειας του μήκους, του εργαλείου 

μεταλλότυπου – αρνητικού εκμαγείου, κατασκευής των τραβηχτών κονιαμάτων. Οι νέοι 

διάκοσμοι των τραβηχτών κονιαμάτων, θα εκτελεστούν και θα κατασκευαστούν, σε οιοδήποτε, 

στάθμη, θέση και ύψος, στις προσόψεις και στις εσωτερικές όψεις, της αυλής των τριών κτιρίων. 

Οι εργασίες κατασκευής, των τραβηχτών διακοσμητικών στοιχείων, θα εκτελεστούν, με τον ίδιο 

παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο εφαρμογής, από ειδικό και έμπειρο τεχνίτη κατασκευής 

αρχιτεκτονικών διακόσμων. Στις προσόψεις και στις εσωτερικές όψεις του κτιριακού 

συγκροτήματος, από ειδικό κονίαμα, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής, μεμονωμένων 

αρχιτεκτονικών διακόσμων, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου από ειδικό κονίαμα. Κατά τα 

λοιπά οι εργασίες, θα εκτελεσθούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο των τραβηχτών 

διακοσμητικών στοιχείων. Για την πιστή εφαρμογή και κατασκευή των νέων διακόσμων του 

κτιριακού συγκροτήματος, θα εκτελεστούν εργασίες λήψης διακοσμητικών στοιχείων. Στην 

πρόσοψη και στις εσωτερικές όψεις του κτιρίου Γ’, στην στάθμη του γεισώματος της στέγης. Θα 

εκτελεστούν εργασίες κατασκευής, πλίνθινου αρχιτεκτονικού διακόσμου, σύνθετου σχεδίου και 

πλάτους αναπτύγματος έως 20cm. Ο διάκοσμος θα κατασκευαστεί από τρεις σειρές συμπαγών 

και έγχρωμων πλίνθων πριονωτού γεωμετρικού σχήματος, με χρωματιστό φυσικό κονίαμα και 

λευκό τσιμέντο. Κατά τα λοιπά η εργασία του πλίνθινου αρχιτεκτονικού διακόσμου, θα 

εκτελεστεί με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο, από ειδικό και έμπειρο λαϊκό τεχνίτη. 
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6.9.3 Σύνθεση ενέματος: τριμερές αποτελούμενο από (% της στερεάς φάσης του ενέματος) 

α) Λευκό τσιμέντο (C) ειδικών προδιαγραφών (ελάχιστα άλατα) κατηγορίας CEM I/52.5, 30% 

περίπου β) Λεπτόκοκκη υδράσβεστος σε σκόνη (κοκκομετρικής διαβάθμισης σε ποσοστό 95% 

μικρότερο από 75 μικρά) 25% περίπου γ) Λεπτόκοκκη πουζολάνη με κοκκομετρικής 

διαβάθμισης σε ποσοστό 95% μικρότερο από 75 μικρά, 45% περίπου δ) πλαστικοποιητής – 

υπερρευστοποιητής 1% και ε) νερό 80%. Σε κάθε περίπτωση η τελική σύνθεση των ενεμάτων θα 

καθορισθεί επί τόπου σε συνεργασία του Αναδόχου με την Επίβλεψη με βάση, αφενός τα 

στοιχεία που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος ως προς το τσιμέντο (χημική ανάλυση, αντοχές και 

κοκκομετρικής διαβάθμισης) και το είδος του υπερπλαστικοποιητή που θα χρησιμοποιηθεί και 

αφετέρου την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων δοκιμών προσαρμογής του ενέματος 

στις επί τόπου συνθήκες του Έργου. 

6.9.4 Επιστεγάσεις, επικεραμώσεις, κ.λπ. στεγών. Οι στέγες των κτιρίων κατασκευάζονται 

από την αρχή, με εργασίες, ξυλοκατασκευών, στεγανώσεων, ηχομονώσεων, κ.λ.π. Η τελική 

επιστέγαση των στεγών, θα γίνει με εργασίες εκτέλεσης και κατασκευής κολυμβητής 

επικεράμωσης, βυζαντινού τύπου, και κεραμίδια στρωτήρων και καλυπτήρων, σε υπόστρωμα 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 250kg/m3 μαύρου τσιμέντου. Η εργασία της επικεράμωσης θα 

εφαρμοστεί στις στέγες των τριών κτιρίων και στα στεγαστράκια εισόδων του κτιριακού 

συγκροτήματος. Η επικεράμωση των στεγών, θα εκτελεστεί, με τον ίδιο παραδοσιακό και 

τεχνικό τρόπο, από τεχνίτη με εμπειρία στις κολυμβητές επικεραμώσεις. Τα κεραμίδια των 

στρωτήρων και των καλυπτήρων, θα επιστρώνονται με νταμωτές σειρές, κατά την κλίση των 

στεγών και θα αλληλεπικαλύπτονται, τουλάχιστον κατά 12cm μεταξύ τους. Η επίστρωση των 

κολυμβητών κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, θα εφαρμοστεί, σε οιοδήποτε, εν κατόψη 

γεωμετρικό σχήμα στέγης, μονόριχτης, δίριχτης, τρίριχτης, τετράριχτης, κ.λ.π., σύνθετου και 

πολυσύνθετου σχεδίου. Η επίστρωση των κεραμιδιών, θα εκτελεστεί, σε οιοδήποτε, θέση, 

στάθμη και ύψος στα κτίρια του συγκροτήματος. Οι επιστρώσεις των βυζαντινών κεραμιδιών, 

θα γίνουν, με οδηγούς, πήχες και ράμματα, ώστε οι σειρές των κεραμιδιών κατά την οριζόντια 

και κάθετη κατεύθυνση, να είναι ισόφαρδες και ομοιόμορφες. Μετά το πέρας των 

επικεραμώσεων, οι επιφάνειες και οι πλευρές των κεραμιδιών, θα καθαρίζονται πολύ καλά από 

κάθε ίχνος ξένου σώματος και θα μορφοποιούνται από τα εκχυλίσματα των 

τσιμεντοκονιαμάτων. Στα ευαίσθητα και επικίνδυνα σημεία των στεγών, συμβολή καπνοδόχων, 

λουκιών, κ.λπ., η επιστέγαση των στεγών, θα γίνεται, με φύλλα μολύβδου πάχους 4mm και 

αναδίπλωση πλάτους 3cm σε όλες τις ενώσεις των φύλλων, με ολικό πλάτος 9cm. Η – 

επιπεδοποίηση των μολυβδοφύλλων, θα γίνεται με κοπάνισμα και οι ενώσεις αυτών με 

μολυβδόκολλα. 
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6.9.5 Διάκοσμοι και ακροκέραμα στεγών, κ.λ.π. Για την άρτια ολοκλήρωση και την αρμονική 

σχέση των κατασκευών. Όπως στα ακροκέραμα των στεγών και των τραβηχτών κονιαμάτων, σε 

ένα και το αυτό αισθητικό και αρχιτεκτονικό σύνολο, διακοσμητικού στοιχείου γεισώματος, στις 

όψεις του κτιριακού συγκροτήματος, στις απολήξεις των επικεραμώσεων, στα κούτελα και στις 

μετώπες των ακροκεράμων των στεγών. Θα εκτελεστούν εργασίες, μετά ιδιαίτερης προσοχής 

και επιμέλειας, με επεξεργασία και μόρφωση πατητής και λείας επιφάνειας, (γιαγλάντισμα) των 

ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. Το υλικό της εργασίας του γιαγλαντίσματος, θα είναι 

από έγχρωμη μαρμαρόσκονη και πρόσμιξη λευκού τσιμέντου, με στεγανωτικό και συγκολλητικό 

υλικό μάζας τσιμεντοκονιαμάτων. Η εργασία λείας επιφάνειας και γιαγλαντίσματος, θα 

εκτελεστεί με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο, από τεχνίτη με εμπειρία στην 

επεξεργασία της μόρφωσης, των όψεων, των κορυφοκεράμων, των τριγωνικών σχημάτων και 

των μετώπων, στα κεραμίδια των στρωτήρων και καλυπτήρων, των ακροκεράμων και των 

γεισωμάτων των στεγών. Μετά την εργασία του γιαγλαντίσματος τα ακροκέραμα ΔΕΝ θα 

εμφανίζουν αγριάδες και τσίμπλες, θα είναι έντεχνα πλαστικοποιημένα και μορφολογικά 

«δεμένα», με τους τραβηχτούς διακόσμους των προσόψεων και των όψεων του κτιριακού 

συγκροτήματος. Η εργασία του γιαγλαντίσματος των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων, θα 

εκτελεστεί, σε οιοδήποτε, θέση, στάθμη, χώρο και ύψος των τριών κτιρίων. Στην πρόσοψη των 

στεγών του κηρυγμένου μνημείου, του κτιρίου Α’. Θα εκτελεστεί εργασία κατασκευής και 

τοποθέτησης κεραμοπλαστικού διακόσμου, ιδιαίτερου κάλους και μεγαλοπρεπούς 

ακροκεράμου, Ελληνικού και Αθηναϊκού τύπου γλαυξ, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου, 

από αργιλόχωμα κατάλληλα ψημένο, στον φούρνο και στους 800 βαθμούς κελσίου. Για τις 

κατασκευές των στεγών, θα εκτελεστούν εργασίες, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς καθ’ 

ύψος, χρήσιμων υλικών, κ.λ.π. 

6.9.6 Οι εργασίες των αρμολογημάτων, των επιχρισμάτων, των επιστεγάσεων, των 

επικεραμώσεων, των αρχιτεκτονικών διακόσμων των προσόψεων και των εσωτερικών όψεων 

του κτιριακού συγκροτήματος, θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής 

μελέτης και το τεύχος των κατασκευαστικών λεπτομερειών. 

 

 

 

 

6.10 ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

6.10.1  Επιστρώσεις δαπέδων δια πλακών απλού σχεδίου. Στον περιβάλλοντα χώρο των 

κτιρίων και στους οριοθετημένους διαδρόμους κίνησης και κυκλοφορίας των πολιτών. Θα 
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εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές επιστρώσεων δαπέδων απλού σχεδίου, με πρεσαριστές 

παραδοσιακές πλάκες μαρμαρόσκονης και λευκού τσιμέντου κατηγορίας αντοχής βαρέως 

τύπου. Οι τσιμεντόπλακες θα είναι αρίστης ποιότητας και παραγωγής, χωρίς στρεβλώσεις, 

εξογκώματα και παραγωνιάσματα. Θα είναι πλήρως, ορθογωνισμένες και λείες, διαστάσεων 

30Χ30cm, ή 40Χ40cm και πάχους, 3cm, ή 5cm, επιλογής της επίβλεψης. Οι πλάκες των 

δαπέδων, θα επιστρωθούν, με αρμούς πλάτους έως 1cm, σε υπόστρωμα 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος, πάχους 2,5cm και κατηγορίας αντοχής των 350kg/m3 μαύρου 

τσιμέντου. Μετά την επίστρωση των πλακών, τα δάπεδα θα καθαριστούν πολύ καλά, από κάθε 

ίχνος ξένου σώματος, θα πλυθούν και θα αρμολογηθούν, με γαλάκτωμα – αριάνι και στόκο 

μαρμαροτσιμεντοκονιάματος των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου. Τα δάπεδα των πλακών 

περιμετρικά των τοίχων, θα προστατεύονται, από εργασίες και κατασκευές περιθωρίων 

(λούκια) αναπτύγματος έως 30cm. Τα περιθώρια θα κατασκευαστούν, από τσιμεντοκονίαμα 

χονδρόκκοκης και λεπτόκοκκης άμμου μέσου πάχους 3cm. Η σειρά εκτέλεσης της εργασίας και 

κατασκευής των περιθωρίων θα είναι η εξής. Οι πρώτες στρώσεις του τσιμεντοκονιάματος θα 

είναι πεταχτές των 450kg/m3 μαύρου τσιμέντου και οι δεύτερες στρώσεις θα είναι τραβηχτό 

τσιμεντοκονίαμα των 600kg/m3 μαύρου τσιμέντου, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής 

των δαπέδων και των τοίχων. Το τσιμεντοκονίαμα των περιθωρίων (λουκιών) θα μορφοποιηθεί 

και θα επεξεργαστεί, με ανάλογο αρνητικό εκμαγείο (καλούπι) απλού σχεδίου, σε καμπύλο 

γεωμετρικό σχήμα ακτίνας, με πάχος 4-5 cm. Οι επιφάνειες των τοίχων, που θα 

κατασκευαστούν τα περιθώρια (λούκια) των τσιμεντοκονιαμάτων, θα είναι απαλλαγμένες και 

καθαρισμένες από ξένα σώματα, ξύλα, σαθρά κονιάματα, τσίμπλες, κ.λ.π. Οι επιφάνειες των 

τοίχων και των περιθωρίων, πριν και μετά την εφαρμογή, θα διαβρέχονται πολύ καλά και θα 

διατηρούνται, νωπές και υγρές, για επτά συνεχείς ημέρες. 

6.10.2  Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια. Στους χώρους υγιεινής και των 

παρασκευαστηρίων του κτιρίου Α’ και Β’. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, 

επενδύσεων τοίχων με κεραμικά πλακάκια ενδεικτικού τύπου Φιλκεράμ Τζόνσον. Η επένδυση 

στους τοίχους, θα πραγματοποιηθεί, σε ύψος ενός ακέραιου πλακιδίου, πάνω από το τετράξυλο 

(κάσσα) των θυρών έκαστου χώρου. Αντίθετα στους χώρους των παρασκευαστηρίων, θα 

επενδυθούν. Οι ελεύθερες επιφάνειες μεταξύ των ερμαρίων, των δαπέδων και των κρεμαστών 

ερμαρίων, στους τοίχους. Τα κεραμικά πλακάκια θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς 

στρεβλώσεις, εξογκώματα και παραγωνιάσματα, οξύμαχα, εφυαλωμένα και επιφάνειας, αδρής, 

ή λείας, ή αντιολισθητικής, με διαστάσεις, 20Χ10cm, 20X20cm και οιοδήποτε απόχρωσης. Η 

επιλογή των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι αρμοδιότητα της επίβλεψης. Τα κεραμικά 

πλακίδια, θα τοποθετηθούν στις επιφάνειες των τοίχων, σε υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος 
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των 350kg/m3 μαύρου τσιμέντου και πλήρωση των κενών, με αριάνι λεπτόρρευστου 

τσιμεντοκονιάματος των 600kg/m3 μαύρου τσιμέντου, ή θα τοποθετηθούν κολλητά, με ειδική 

κόλλα κεραμικών πλακιδίων τσιμεντοειδούς και ελαστικής βάσης, με αντοχές, στις δονήσεις και 

στην διαρκεί καταπόνηση του νερού, μπάνια, λουτήρες, κ.λ.π. Η κόλλα θα είναι ενδεικτικού 

τύπου D37 DUROSTICK της CERESIT. Τα πλακάκια θα τοποθετηθούν μεταξύ τους, με αρμούς 

πάχους το πολύ 2mm. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων, οι επιφάνειες των τοίχων, θα 

καθαριστούν πολύ καλά, θα αρμολογηθούν και θα στοκαριστούν κατάλληλα με αρμόστοκο 

λευκού τσιμέντου. Κατά την εργασία επένδυσης των τοίχων, στα ανάλογα πλακάκια, θα 

διανοίγονται οπές, για την διέλευση των υδραυλικών σωλήνων και των εξαρτημάτων υγιεινής. 

6.10.3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακάκια. Στους χώρους υγιεινής και των 

παρασκευαστηρίων, του κτιρίου Α’ και Β’. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, 

επιστρώσεων δαπέδων με κεραμικά πλακάκια ενδεικτικού τύπου Φιλκεράμ Τζόνσον. Τα 

κεραμικά πλακάκια των δαπέδων, θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς στρεβλώσεις, εξογκώματα 

και παραγωνιάσματα, 1ης κατηγορίας, ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας 5%, 

αντοχής, σε τριβές και αποτρίψεις γκρουπ 4, διαστάσεων, 20Χ20cm, ή 30X30cm, οιοδήποτε 

χρώματος και εφαρμογής σχεδίου. Η επιλογή των πλακιδίων, θα είναι της επίβλεψης. Τα 

κεραμικά πλακάκια, των επιστρώσεων των δαπέδων, θα τοποθετηθούν με αρμούς έως 3mm, σε 

υπόβαση τσιμεντοκονιάματος των 450kg/m3 μαύρου τσιμέντου, ή κολλητά, με ειδική κόλλα 

πλακιδίων και υπόστρωμα πατητής τσιμεντοκονίας των 600kg/m3 μαύρου τσιμέντου. Οι 

επιφάνειες των κεραμικών δαπέδων, θα καθαριστούν πολύ καλά και θα αρμολογηθούν, με 

συμβατό αρμόστοκο πλακιδίων, ενδεικτικού τύπου FULABELLA KERAKOLL της CERESIT. Κατά την 

εργασία των επιστρώσεων των δαπέδων, στα ανάλογα πλακάκια, θα διανοίγονται οπές, για την 

διέλευση των σωλήνων αποχέτευσης και των ειδών υγιεινής των χώρων. Στους παραπάνω 

χώρους των κεραμικών δαπέδων, θα εκτελεστούν εργασίες, τοποθέτησης κεραμικών 

περιθωρίων (σοβατεπιά). Τα κεραμικά περιθώρια, θα έχουν ύψος 7,5cm και μήκος έως 30cm. 

Θα είναι μονόχρωμα, ή χρωματιστά, με αρμούς, κ.λ.π. Τα περιθώρια, θα έχουν τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά με τα πλακίδια των δαπέδων. Επίσης θα είναι σε απόλυτη αισθητική και τεχνική 

αρμονία, με τα δάπεδα των κεραμικών πλακιδίων . 

6.10.4 Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμαρόπλακες. Στα πλατύσκαλα της νέας κλίμακας, 

καθόδου στον ημιυπόγειο χώρο, του κτιρίου Β’ και στην νέα κλίμακα, εισόδου και επικοινωνίας 

των κτιριακών συγκροτημάτων. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, με επιστρώσεις 

δαπέδων από πλάκες μαρμάρου. Οι μαρμαρόπλακες των δαπέδων, θα είναι ισομεγέθεις, 

ορθογωνισμένες και σκληρές, με διαστάσεις, 30Χ30cm, ή 40Χ40cm, πάχους 3cm και 

λευκόγκριζης απόχρωσης, προέλευσης λατομείου Βέροιας, ή Καβάλας. Οι μαρμαρόπλακες των 
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δαπέδων, θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς μαργαρώματα, ψήγματα και εξογκώματα λύκων. 

Οι μαρμαρόπλακες θα τοποθετηθούν, σε υπόστρωμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 

350kg/m3 μαύρου τσιμέντου με τριχοειδείς αρμούς. Τα μαρμάρινα δάπεδα, θα καθαριστούν 

πολύ καλά, θα αρμολογηθούν και θα στοκαριστούν, με γαλάκτωμα – αριάνι και μαρμαρόστοκο 

των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου. Τέλος τα μαρμάρινα δάπεδα, θα υποστούν εργασία 

επεξεργασίας τριψίματος και ανάλογου ψιλοστοκαρίσματος, με συμβατό αρμόστοκο 

μαρμάρου, της αυτής απόχρωσης. Στα παραπάνω δάπεδα, θα εκτελεστούν εργασίες 

τοποθέτησης περιθωρίων (σοβατεπιών) σκληρού μαρμάρου, της ίδιας ορυκτολογικής σύστασης 

και προέλευσης με τα μαρμάρινα δάπεδα. Τα μαρμάρινα περιθώρια (σοβατεπιά), θα έχουν, 

πάχος 2cm, ύψος 10cm και μήκος πάνω από 80cm. Στο κτίριο Γ’ και στο χώρο, του πατητηριού 

σταφυλιών και παραγωγής κρασιού. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, επιστρώσεων 

δαπέδων σύνθετου σχεδίου, με χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος, μέσου πάχους 5cm και 

επιφάνειας 0,10m2. Οι χονδρόπλακες θα τοποθετηθούν, σε υπόστρωμα 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 150kg/m3 μαύρου τσιμέντου, πάχους 3cm και αρμούς μέσου 

πάχους 2cm. Τα δάπεδα των χονδροπλακών, θα καθαριστούν πολύ καλά, από κάθε ίχνος ξένου 

σώματος, θα πλυθούν και θα αρμολογηθούν καταλλήλως, με γαλάκτωμα – αριάνι και στόκο 

μαρμαροκονιάματος των 450kg/m3 μαύρου, ή λευκού τσιμέντου. Τα δάπεδα περιμετρικά στους 

τοίχους, εάν ΔΕΝ υπάρχουν, άλλες δομικές κατασκευές καλύψεων των τοίχων, θα φέρουν 

περιθώρια (σοβατεπιά). Τα περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων, θα είναι της ίδιας 

ορυκτολογικής σύστασης και απόχρωσης με το υλικό των χονδροπλακών. Τα περιθώρια 

(σοβατεπιά) θα έχουν ύψος, έως 12cm, πάχος 3cm και μήκος, πάνω από 30cm. Τα παραδοσιακά 

δάπεδα του σύνθετου σχεδίου, θα κατασκευαστούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό 

τρόπο, των υπάρχοντων δαπέδων στο πατητήρι του κτιριακού συγκροτήματος. 

6.10.5 Μαρμάρινες ποδιές, παραθύρων, στηθαίων, κ.λ.π. Σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 

ανοίγματα, των παραθύρων και των ανοιγμάτων, τα στηθαία, τα πεζούλια, κ.λ.π., των τριών 

κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, με 

επιστρώσεις σκληρού μαρμάρου, πάχους 2cm, πλάτους έως 35cm και μήκος πάνω από 1,50m. 

Οι μαρμαροποδιές θα είναι ισόφαρδες, ορθογωνισμένες και αρίστης ποιότητας, χωρίς 

μαργαρώματα, ψήγματα και εξογκώματα λύκων. Θα είναι γκριζόλευκης απόχρωσης, 

προέλευσης ενδεικτικού λατομείου, Βέροιας, ή Καβάλας. Οι μαρμαροποδιές θα επιστρωθούν, 

σε υπόστρωμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 350kg/m3 μαύρου τσιμέντου, με τριχοειδείς 

αρμούς και θα στοκαριστούν πολύ καλά, με μαρμαρόστοκο των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου. Οι 

μαρμαροποδιές θα τριφτούν καταλλήλως, μέχρι την επιθυμητή εμφάνιση, αδράς, ή λείας 

επιφάνειας. Η κάτω πλευρά του εξέχοντος άκρου της μαρμαροποδιάς, θα έχει, διαμορφωμένη 
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γλυφή – εγκοπή ποταμού, δια τραβηχτού εργαλείου διατομής 1,5Χ1,5cm. Όλες οι εξέχουσες και 

μη ακμές των μαρμαροποδιών, θα επεξεργαστούν και θα μορφοποιηθούν, κατά το καμπύλο, 

γεωμετρικό σχήμα (τσιμπουκάκι), ή κατά της ημιγωνίας (μπιζωτάρισμα), ή κατά την εγκοπή 

(πατούρα – αντιγώνι). Στο κτίριο Γ’ και στο χώρο του πατητηριού. Θα τοποθετηθούν μαρμάρινοι 

πάγκοι, επίστεψης δομικών κατασκευών, πάχους 3cm, λευκόγκριζης απόχρωσης, προέλευσης, 

ενδεικτικού λατομείου Πεντέλης, ή Βέροιας, ή Καβάλας. Ο μαρμάρινος πάγκος, θα είναι 

πλήρως, κατεργασμένος, τριμμένος, μορφοποιημένος, λειοτριμμένος, ψιλοστοκαρίσματος, κλπ., 

απαιτούμενες εργασίες, για πλήρη και κανονική χρήση. 

6.10.6  Μαρμάρινα κατώφλια, μπαλκονοποδιές, ταινίες, κ.λ.π. Σε όλα τα εσωτερικά και 

εξωτερικά ανοίγματα, των θυρών, των εξωστόθυρων, κ.λ.π., των τριών κτιρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, επιστρώσεων, ταινιών 

(φιλέτων), κατωφλιών, περιζωμάτων (μπορντούρες), μπαλκονοποδιές, κ.λ.π., από σκληρό 

μάρμαρο γκριζόλευκης απόχρωσης, προέλευσης ενδεικτικού λατομείου, Βέροιας, ή Καβάλας, 

κ.λ.π. Τα τεμάχια των μαρμάρων, θα έχουν, πάχος 3cm, πλάτος, από 5cm έως 30cm και μήκος 

έως 2,00m. Τα μαρμάρινα τεμάχια των επιστρώσεων, θα είναι, ισόφαρδα, ορθογωνισμένα και 

αρίστης ποιότητας, χωρίς μαργαρώματα, ψήγματα και εξογκώματα λύκων. Τα μαρμάρινα 

κατώφλια, των θυρών και των εξώθυρων, θα τοποθετηθούν, σε υπόστρωμα 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος, πάχους 2,5cm και κατηγορίας αντοχής των 350kg/m3 μαύρου 

τσιμέντου, με τριχοειδείς αρμούς. Τα μαρμάρινα κατώφλια και περιζώματα, θα τριφτούν και θα 

στοκαριστούν καταλλήλως, μέχρι της επιθυμητής, αδράς, ή λείας επιφάνειας. 

6.10.7  Υπόβαση δαπέδων. Σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα των τριών κτιρίων και 

του περιβάλλοντος χώρου, (εκτός των χώρων που καλύπτονται από ξύλινα δάπεδα). Θα 

εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, εξισωτικής επίστρωσης – υπόβασης δαπέδων 

(γεμίσματα), από πατητό, ή όχι γαρμπιλοτσιμεντοκονίαμα, πάχους, 5cm έως 9cm, άοπλο, ή 

ελαφρώς οπλισμένο με γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα και αντοχής των 450kg/m3 μαύρο 

τσιμέντο,. Η υπόβαση των δαπέδων θα είναι πλήρως επεξεργασμένη επιπεδοποιημένη με τις 

ανάλογες κλίσεις, έτοιμη για πλήρη υποδοχή επιστρώσεων τελικών δαπέδων. 

6.10.8 Κλιμακοστάσια μαρμάρινα. Στην νέα κλίμακα καθόδου στον ημιυπόγειο χώρο, του 

κτιρίου Β’ και στην νέα κλίμακα, εισόδου και επικοινωνίας των τριών κτιρίων με το Δημαρχιακό 

Μέγαρο. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, επενδύσεων των βαθμίδων από σκληρό 

μάρμαρο προέλευσης, ενδεικτικού λατομείου Βέροιας, ή Καβάλας. Οι μαρμαροβαθμίδες θα 

είναι, γκριζόλευκης απόχρωσης, με πλάτος έως 35cm, με μήκος έως 2,00m, με πάχος βατήρων 

(πατημάτων) 4cm και μετώπων (ριχτιών) 2cm. Οι μαρμαροβαθμίδες θα είναι, ισόφαρδες, 

ορθογωνισμένες, ίσιου, ή λοξού, γεωμετρικού σχήματος και αρίστης ποιότητας, χωρίς 
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μαργαρώματα, ψήγματα, κ.λ.π. ελαττώματα. Οι μαρμαροβαθμίδες θα επιστρωθούν, σε 

υπόστρωμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 350kg/m3 λευκού τσιμέντου με τριχοειδείς 

αρμούς πάχους το πολύ 1 χιλιοστού. Οι κάτω πλευρές της εξέχουσας ακμής των 

μαρμαροβαθμίδων, θα έχουν, διαμορφωμένη, γλυφή – εγκοπή ποταμού, δια τραβηχτού 

εργαλείου διατομής 1,5Χ1,5cm. Όλες οι εξέχουσες ακμές των μαρμαροβαθμίδων, θα 

επεξεργαστούν και θα μορφοποιηθούν, κατά το καμπύλο, γεωμετρικό σχήμα (τσιμπουκάκι), ή 

κατά της ημιγωνίας (μπιζωτάρισμα), κ.λ.π. Οι μαρμαροβαθμίδες, στα πλαϊνά σημεία των τοίχων, 

θα φέρουν σκαλομέρια, τραπεζοειδούς σχήματος, ορθογωνικά (κλιμακωτά), πάχους 2cm από 

σκληρό μάρμαρο, της ίδιας ορυκτολογικής σύστασης και προέλευσης, με τις μαρμαροβαθμίδες 

των κλιμάκων. Οι επιφάνειες των βατήρων (πατημάτων) των μαρμαροβαθμίδων, θα 

αδροποιηθούν, με εργασία μικρών μηχανικών μέσων (ηλεκτρικά εργαλεία), ή με τον 

παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο, δια χειρών και χρήση εργαλείων θραπίνας ή ματσακονιού. Θα 

επεξεργαστούν κατάλληλα, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας, σκαπιτσαρίσματος, ή ξέστρου 

(καλεμιού), κ.λ.π. Οι μαρμαροβαθμίδες, θα καθαριστούν πολύ καλά, θα πλυθούν και θα 

στοκαριστούν, με στόκο των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου. 

6.10.9 Κλιμακοστάσια παραδοσιακά μαρμάρινα. Στις κλίμακες ανόδου, για τον Α’ όροφο, του 

κτιρίου Α’ και για το υπερυψωμένο ισόγειο, του κτιρίου Β’, καθώς και για τις δύο εισόδους του 

περιβάλλοντος χώρου, από την οδό Ε. Παπαθανασίου και Χρήστου Στέφα, κ.λπ. θα εκτελεστούν 

εργασίες και κατασκευές,(θα ελεγχθούν όλα τα μάρμαρα και όσα δεν είναι κατεστραμμένα θα 

επανατοποθετηθούν αφού πρώτα συντηρηθούν-επεξεργαστούν), ολόσωμων 

μαρμαροβαθμίδων σύνθετου σχεδίου, γλυπτής διατομής μετά προεξοχής και κυματίου 

βατήρων (πατήματος). Οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες, θα είναι γκριζόλευκης απόχρωσης και 

προέλευσης, ενδεικτικού λατομείου, Βέροιας, ή Καβάλας, με πλάτος, βατήρων (πατημάτων) έως 

35cm, ύψους έως 25cm και μήκους έως 1,50m. Οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες, θα είναι 

ισόφαρδες, ορθογωνισμένες και αρίστης ποιότητας μαρμάρου, χωρίς μαργαρώματα, ψήγματα, 

κ.λπ. Οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες, θα τοποθετηθούν, σε υπάρχουσα, κεκλιμένη, ή ευθεία, ή 

κλιμακωτή βάση, φέροντος οργανισμού, με υπόστρωμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 

350kg/m3 λευκού τσιμέντου. Οι ολόσωμες μαρμαροβαθμίδες, στα πλαϊνά σημεία των τοίχων, 

θα φέρουν μαρμάρινα σκαλομέρια, τραπεζοειδούς σχήματος, ορθογώνια κλιμακωτά, πάχους 

2cm από σκληρό μάρμαρο, της ίδιας ορυκτολογικής σύστασης και απόχρωσης με τις ολόσωμες 

μαρμαροβαθμίδες. Οι επιφάνειες των ολόσωμων μαρμαροβαθμίδων, βατήρες και μετόπες, θα 

επεξεργαστούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο, δια χειρών και χρήση εργαλείων, 

ξέστρου, ή θραπίνας, για την απόκτηση αδρής επιφανείας, σκιτσαρίσματος και την διαμόρφωση 

διακοσμητικών στοιχείων, περιταίνιων, γλυφών, κυματίων, κ.λπ. Οι ολόσωμες 
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μαρμαροβαθμίδες, θα καθαριστούν, θα πλυθούν και θα στοκαριστούν, με μαρμαρόστοκο των 

600kg/m3 λευκού τσιμέντου. 

6.10.10 Επενδύσεις τοίχων με ορθομαρμαρώσεις. Στο κτίριο Γ’ και στον χώρο του πατητηριού 

σταφυλιών και παραγωγής κρασιού. Θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, 

ορθομαρμαρώσεων σύνθετου σχεδίου, από πλάκες λευκές σκληρού μαρμάρου, προέλευσης 

ενδεικτικού λατομείου, Πεντέλης, ή Βέροιας, ή Νέστου. Οι μαρμαρόπλακες των επενδύσεων, 

στις κατακόρυφες, ή τις κεκλιμένες επιφάνειες των τοίχων, θα είναι πάχους 3cm και επιφανείας 

έως 1,00m2. Οι πλάκες της ορθομαρμάρωσης, θα είναι ορθογωνισμένες και αρίστης ποιότητας, 

χωρίς μαργαρώματα, ψήγματα, κ.λ.π. Οι μαρμαρόπλακες θα τοποθετηθούν στους τοίχους, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 450kg/m3 λευκού τσιμέντου και έγχυση, στο πίσω μέρος της 

ορθομαρμάρωσης, υδαρούς γαλακτώματος – αριάνι τσιμεντοκονιάματος των 600kg/m3 μαύρου 

τσιμέντου,. Οι μαρμαρόπλακες των επενδύσεων, θα είναι τριμμένες, λειοτριμμένες και 

καθαρισμένες, από υπολείμματα κονιαμάτων και επιμελώς αρμολογημένες, με μαρμαρόστοκο 

της αυτής απόχρωσης των πλακών.  

6.10.11 Δάπεδα παραδοσιακά διακοσμητικών πλακιδίων. Στα τρία κτίρια του συγκροτήματος, 

θα εκτελεστούν εργασίες και κατασκευές, επιστρώσεων διακοσμητικών δαπέδων, σύνθετου και 

πολυσύνθετου σχεδίου, από πρεσσαριστά παραδοσιακά πλακάκια 

μαρμαροτσιμεντοκονιάματος, ειδικής και περιορισμένης παραγωγής, διαστάσεων 20Χ20cm, ή 

30Χ30cm και πάχους 2,50cm. Τα πρεσσαριστά και παραδοσιακά πλακάκια, θα είναι πιστά 

αντίγραφα των υπάρχοντων, με τις έγχρωμες αναπαραστάσεις, των ανθεμίων, των μοτίβων, των 

ρόμβων και των λοιπών συνθέσεων. Τα διακοσμητικά πλακάκια, θα είναι αρίστης παραγωγής 

και ποιότητας, χωρίς στρεβλώσεις, εξογκώματα, ραγίσματα, αγριάδες και πλήρως, 

ορθογωνισμένα, σε όλες τις ακμές των πλευρών τους. Τα διακοσμητικά δάπεδα των 

πρεσσαριστών πλακιδίων, θα επιστρωθούν σε υπόστρωμα, ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 

350kg/m3 μαύρου τσιμέντου, πάχους 2,5cm, τοποθετούμενα, κατά το σύνθετο και 

πολυσύνθετο σχέδιο, με τριχοειδείς αρμούς. Τα πρεσσαριστά παραδοσιακά πλακάκια, κατά την 

τοποθέτηση τους, θα διαβρέχονται πολύ καλά και θα καθαρίζονται, από κάθε ίχνος ξένου 

σώματος. Τα διακοσμητικά πλακάκια των παραδοσιακών δαπέδων, θα επιστρωθούν, μετά 

ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, από ειδικό τεχνίτη, με εμπειρία κατασκευής και 

τοποθέτησης πρεσσαριστών πλακιδίων. Μετά την τοποθέτηση των διακοσμητικών πλακιδίων, 

οι επιφάνειες των δαπέδων, θα καθαριστούν και θα πλυθούν πολύ καλά με άφθονο ύδωρ. Στην 

συνέχεια θα αρμολογηθούν, με γαλάκτωμα – αριάνι των 600kg/m3 λευκού τσιμέντου και θα 

στοκαριστούν, με ανάλογο στόκο πλακιδίων της αυτής απόχρωσης των διακοσμητικών 

δαπέδων. Στα διακοσμητικά δάπεδα των παραδοσιακών πλακιδίων, θα εκτελεστούν εργασίες 
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και κατασκευές, επιστρώσεων περιζωμάτων (μπορντούρες), από πρεσσαριστά πλακάκια, 

πλάτους έως 20cm, μήκους 20cm, ή 30cm και πάχους 2,5cm. Επίσης στα διακοσμητικά δάπεδα, 

θα τοποθετηθούν περιθώρια (σοβατεπιά), από έγχρωμα παραδοσιακά και πρεσσαριστά 

πλακάκια, μήκους 20cm, ή 30cm, ύψους έως 12cm και πάχους 2,5cm. Τα περιθώρια θα 

τοποθετηθούν, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα και τριχοειδείς αρμούς, μετά καθαρισμού και 

αρμολογήματος. Τα διακοσμητικά δάπεδα των παραδοσιακών πλακιδίων θα κατασκευαστούν 

στους εξής χώρους των κτιρίων. 

• Στο κτίριο Α’, στην στάθμη του ισογείου, στον μακρόστενο διάδρομο και το 

πανταχόθεν, ελεύθερο και στεγασμένο χώρο, με τις αψίδες και τους πεσσούς. 

• Στο κτίριο Α’ και στην στάθμη του Α’ ορόφου, στον μακρόστενο διάδρομο του 

κλειστού λιακωτού και στον χώρο της αποθηκούλας. 

• Στο κτίριο Β’, στην στάθμη, του ημιυπόγειου και ενιαίου χώρου. 

• Στο κτίριο Β’, στο υπερυψωμένο ισόγειο, στον υπαίθριο και εξωτερικό διάδρομο, 

επικοινωνίας του Α’ ορόφου, του κτιρίου Α’. 

• Στο κτίριο Γ’, στον μεγάλο χώρο της αίθουσας διδασκαλίας μουσικής - ωδείο 

6.10.12 Αποκατάσταση μαρμάρινου εξώστη. Στην πρόσοψη του κτιρίου Α’, θα εκτελεστεί 

εργασία πλήρους αποκατάστασης και συντήρησης των μαρμάρινων επιφανειών του περίτεχνου 

εξώστη, από ειδικό τεχνίτη, με εμπειρία στους καθαρισμούς μαρμάρων. Η εργασία θα 

εκτελεστεί, μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό 

τρόπο εφαρμογής, χωρίς να τραυματιστούν τα πολυσύνθετα διακοσμητικά στοιχεία του 

μαρμάρινου εξώστη, κιλλιβάντες (φουρούσια), ρόδακες, μαίανδροι, ρόμβοι, τραβηχτές ταινίες, 

ανθέμια, κ.λ.π., διακοσμητικές παραστάσεις. Στην εργασία καθαρισμού και συντήρησης των 

μαρμάρινων επιφανειών του εξώστη, θα χρησιμοποιηθούν μικρά εργαλεία χειρός και θα γίνει 

χρήση, συμβατικών υλικών, για την απαλλαγή των επιφανειών από κάθε ίχνος ξένου σώματος 

και ρύπων, μικροοργανισμών, μικροί βλάστηση, επικαθήμενα χρώματα και τσίμπλες 

κονιαμάτων, νεφώδεις και λιπαρές ουσίες, χημικές ενώσεις, κ.λ.π. Μετά τον καθαρισμό και την 

συντήρηση των μαρμάρινων επιφανειών του εξώστη, θα γίνει πολύ καλό πλύσιμο, με άφθονο 

ύδωρ και θα στοκαριστούν όλοι οι τριχοειδείς αρμοί, των επιφανειών, με μαρμαρόστοκο της 

αυτής απόχρωσης. Στην συνέχεια, θα εκτελεστεί εργασία προστασίας των μαρμάρινων 

επιφανειών του εξώστη, με διαστρώσεις σταυρωτών στρώσεων, άχρωμου διαφανούς και 

συμβατού βερνικιού μαρμάρων αρίστης ποιότητας. 

6.10.13 Αποκατάσταση εκτεταμένων μαρμάρινων επιφανειών. Στο κτίριο Γ’ και στον χώρο του 

πατητηριού σταφυλιών και παραγωγής κρασιού. Θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης και 

συντήρησης εκτεταμένων μαρμάρινων επιφανειών, επενδύσεις τοίχων (ορθομαρμαρώσεις), 
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δοχεία μούστου, κάνουλες, πάγκοι, κ.λ.π. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, θα 

εκτελεστούν, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο από έμπειρο τεχνίτη, μετά ιδιαίτερης 

προσοχής και επιμέλειας, χωρίς να τραυματιστούν οι ιστοί του μαρμάρου και οι γλυπτές πτυχές 

των επιφανειών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για τις εργασίες συντήρησης, θα είναι 

συμβατά με την πυκνότητα και τους ιστούς των μαρμάρων. Οι εργασίες, συντήρησης, 

αποκατάστασης, και καθαρισμού των ορθομαρμαρώσεων, έχουν στόχο. Την πλήρη απαλλαγή, 

των επιφανειών από κάθε ίχνος ξένου σώματος και ρύπων, μικροοργανισμοί, επικαθήματα 

στοιχεία παλαιών χρωμάτων και κονιαμάτων, ανάπτυξη μικροβλάστησης, λιπαρές ουσίες 

αιθάλης, χημικές ενώσεις, κ.λπ. Μετά την εργασία, συντήρησης, καθαρισμού και 

αποκατάστασης των μαρμάρινων επιφανειών, θα εκτελεσθεί εργασία πολύ καλού πλυσίματος, 

με άφθονο ύδωρ και στοκάρισμα των αρμών με μαρμαρόστοκο της αυτής απόχρωσης των 

μαρμάρων. Στην συνέχεια, για την προστασία των συντηρημένων επιφανειών, θα εκτελεσθεί 

εργασία διάστρωσης, σταυρωτών στρώσεων συμβατού και άχρωμου, διαφανούς βερνικιού 

μαρμάρων αρίστης ποιότητας. 

6.10.14 Οι εργασίες, των καλύψεων, των επιστρώσεων, των επενδύσεων, των δαπέδων, των 

μαρμάρων, των πλακιδίων, των αποκαταστάσεων των κλιμακοστασίων, κλπ., στα τρία κτίρια και 

στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τα 

σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, Α.Π.03, Α.Π04, Α.Π.05, Α.Π.06 και το τεύχος των 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. 

 

 

 

6.11 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

6.11.1 Υαλοπίνακες απλοί. Στα εσωτερικά κουφώματα, Υαλόθυρες, παράθυρα, υαλοστάσια, 

φεγγίτες, κ.λπ., στην στάθμη του ισογείου, του Α’ ορόφου, του κτιρίου Α’ και στη στάθμη του 

υπερυψωμένου ισογείου, του κτιρίου Β’. Θα εκτελεστούν εργασίες, κοπής και τοποθέτησης 

απλών διαφανών υαλοπινάκων. Οι απλοί υαλοπίνακες, θα είναι οιοδήποτε, διαστάσεων 

επιφάνειας και πάχους 6mm. Οι απλοί υαλοπίνακες, θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς 

ενοχλητικές παραμορφώσεις και εξογκώματα. Οι υαλοπίνακες, θα τοποθετηθούν σε οιοδήποτε, 

στάθμη, ύψος, θέση και χώρο, θα στερεωθούν πλήρως, με στόκο και καρφίδες, ή με ξύλινους 

πηχίσκους, ή με μεταλλικούς συνδέσμους. 

6.11.2 Υαλοπίνακες θερμομονωτικοί. Σε όλα τα εξωτερικά, μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα, 

Υαλόθυρες, παράθυρα, υαλοστάσια, φεγγίτες, κ.λπ., των τριών κτιρίων του συγκροτήματος. Θα 

εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης, διπλών θερμομονωτικών, ηχομονωτικών, ανακλαστικών 
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και διαφανών υαλοπινάκων, με περιμετρικό ελαστομερή υλικό σφράγισης και πήχεων μετάλλου 

αλουμινίου. Οι θερμομονωτικοί υαλοπίνακες θα είναι διπλοί, συνολικού πάχους 18mm έως 

25mm, αποτελούμενοι από διαφανή κρύσταλλο πάχους 5mm, συν κενό 8 έως 12mm, συν 

κρύσταλλο τύπου LAMINATEA πάχους 4mm, συν ίδιο κρύσταλλο πάχους 4mm. Οι 

θερμομονωτικοί κρύσταλλοι, θα είναι απλοί, ή πολλαπλοί, αρίστης ποιότητας, χωρίς εμφανή 

ελαττώματα, οι επιφάνειες των κρυστάλλων θα είναι επίπεδες και λείες, ώστε τα αντικείμενα 

μέσω αυτών και σε απόσταση, 30cm υπό γωνία 20 μοιρών να μην εμφανίζονται 

παραμορφωμένα. Οι επιφάνειες των κρυστάλλων θα είναι ομοιόμορφες, στιλπνές, χωρίς 

κυματισμούς, οιδήματα, φλέβες, αραχνοειδείς ίνες και νύγματα. Οι θερμοηχομονωτικοί 

υαλοπίνακες, θα κατασκευαστούν στο εργαστήριο παραγωγής, σύμφωνα με την αρχή της 

διπλής σφράγισης. Η πρώτη θα είναι θερμοπλαστική και η δεύτερη, με ελαστομερή προϊόντα 

πολυθειούχων ενώσεων. Όλα τα προϊόντα, θα είναι ενσωματωμένα και επεξεργασμένα, σε 

θερμική διαδικασία φούρνου, για να επιτευχθεί, κρύσταλλο καθαρής ορατότητας, ικανό να 

αντιστέκεται, σε συγκεντρωτικές πιέσεις και κρούσεις. Η υγροαπορρόφηση του κενού των 

κρυστάλλων, των θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων, επιτυγχάνεται, με μοριακό κόσκινο, σε 

μέγεθος πόρου 4 angstrom πυριτικών αλάτων ακόρεστου ζεόλιθου, τύπου BAYLITH, 

απαλλαγμένος από κρυσταλλικές μορφές. Οι θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, με επιφάνειες 

κρυστάλλων πάχους 5mm θα έχουν βάρος 20 – 25kg/m2, κενό αέρος 8 – 12mm, 

φωτοδιαπερατότητα 0,77 και φωτοανάκλαση, με συντελεστή σκίασης 0,88. Τα φύλλα των 

κρυστάλλων, για την παραγωγή των θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων, θα κόβονται 

ορθογωνισμένα και στις κατάλληλες διαστάσεις, της ομαλής ανοχής και σχέσης, ±2mm έως 

4mm, μεταξύ αυτού και των διαστάσεων τοποθέτησης, για την αναγκαιότητα της παραλαβής, 

των συστολοδιαστολών και την αποφυγή της θραύσης των υαλοπινάκων. Οι 

θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται, με ελαστικά 

κορδόνια παρεμβύσματα νεοπρενίου, ή με ξύλινα πηχάκια και καρφίδες, ή με μεταλλικά 

διαμορφωμένα πηχάκια και βίδες. Οι θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν, αφού 

πρώτα οι υποδοχείς των κουφωμάτων, έχουν καθαριστεί πολύ καλά από κάθε ίχνος ξένου 

σώματος, σκόνης, υγρασίας, γράσου, υπολειμμάτων κονιαμάτων, σαθρών τεμαχίων ξύλων, 

κ.λπ. Τα ελαστικά παρεμβύσματα στερέωσης των υαλοπινάκων, θα έχουν αντοχή, στην 

απόσχιση και στην διάβρωση από μόνιμες θλίψεις, θα έχουν εξαιρετική πρόσφυση και 

ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές των υαλοπινάκων, θα έχουν 

σταθερότητα στην γήρανση των καιρικών φαινομένων, χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικού αέρα, 

ηλιακές ακτίνες, κλπ., με συντελεστή θερμότητας και ψύχους, από -400 c έως 1000 C. 
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6.11.3 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών. Στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 

των επιχρισμένων τοίχων και οροφών, των τριών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου, 

μαντρότοιχος, κ.λπ. Θα εκτελεστούν εργασίες προετοιμασίας επιφανειών, για παντός τύπου 

χρωματισμούς και πλήρη αποκατάσταση των επιχρισμένων τοίχων, με αφαίρεση των 

ανωμαλιών, με μικροσυμπληρώσεις σποραδικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων, με 

χονδροστοκάρισμα αδρανούς στόκου, με καθαρισμό και τρίψιμο των επιφανειών, δια χειρών, 

με υαλόχαρτο και χρήση μικρού ηλεκτρικού μηχανήματος τριβείων, κλπ.. Στην συνέχεια οι 

επιχρισμένες επιφάνειες, θα απομονωθούν, με διαστρώσεις – λάδωμα εμποτισμού, μέχρι 

κορεσμού των τοίχων, με κατάλληλο υλικό βρασμένου λινελαίου. Οι εργασίες προετοιμασίας 

των επιχρισμένων τοίχων και οροφών, θα εκτελεστούν, σε οιοδήποτε, στάθμη, ύψος και θέση 

στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.11.4 Προετοιμασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών. Στις ξύλινες και μεταλλικές 

επιφάνειες των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και των λοιπών, δομικών κατασκευών 

του κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεστούν εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών, για 

παντός τύπου χρωματισμούς, με πλήρη, τρίψιμο, καθάρισμα, ξερόζιασμα και επάλειψη των 

ρόζων, με γομόλακα, χονδροστοκάρισμα, κ.λ.π. Στη συνέχεια θα γίνουν διαστρώσεις 

εμποτισμού – λαδώματος των ξύλινων επιφανειών με βρασμένο λινέλαιο και σπατουλάρισμα, 

με υλικό σπατουλαρίσματος των σιδηρών επιφανειών. Οι εργασίες προετοιμασίας των ξύλινων 

και μεταλλικών επιφανειών, θα εκτελεστούν, σε οιοδήποτε, θέση, στάθμη, ύψος και χώρο στο 

κτιριακό συγκρότημα του έργου. 

6.11.5 Αντισκουριακές προστασίες μεταλλικών επιφανειών. Στις μεταλλικές επιφάνειες των 

τριών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος. Όπως, στις εξωτερικές 

μεταλλικές θύρες των μαντρότοιχων, στα κιγκλιδώματα προστασίας των εξωστών και των 

κλιμάκων, του κτιρίου Α’ και Β’, στις σιδεριές ασφαλείας, των εξωτερικών υαλόθυρων, των 

υαλοστασίων και των φεγγιτών, στα μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, στήριξης και ανάρτησης 

των ξύλινων κουφωμάτων, στους μεταλλικούς συνδέσμους, στερέωσης και στήριξης των 

ξύλινων ζευκτών των στεγών, στις μεταλλικές δοκοθήκες έδρασης και στήριξης των 

ξυλοπατοδοκών των μεσοπατωμάτων, στα μεταλλικά υποστυλώματα και στους δοκούς των 

μεσοπατωμάτων του λιακωτού χώρου, στην νότια όψη του κτιρίου Α’, στα μεταλλικά στοιχεία 

της διαφραγματικής λειτουργίας ενίσχυσης των ξυλοπατοδοκών των μεσοπατωμάτων, κ.λ.π. Θα 

εκτελεστούν εργασίες αντισκουριακής προστασίας, με διαστρώσεις αντισκουριακού υλικού 

βαφής (μίνιου) συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης δύο συστατικών. Η εργασία της 

αντισκουριακής βαφής, θα εφαρμοστεί, αφού πρώτα έχει γίνει, η απαιτούμενη προετοιμασία 

καθαρισμού, τριψίματος και χονδροστοκαρίσματος των μεταλλικών επιφανειών. 



119/19 Μελέτη  

6.11.6 Αντιμυκητοκτόνες προστασίες ξύλινων επιφανειών. Στις ξύλινες επιφάνειες του 

φέροντος οργανισμού των τριών κτιρίων. Όπως, στους ξυλοπατοδοκούς των μεσοπατωμάτων, 

στους ξύλινους σκελετούς και τις πήχες των ψευδοροφών, στα ξύλινα καδρόνια των δαπέδων, 

στις ξυλοκατασκευές των στεγών, ζευκτά, τεγίδες και σανιδώματα, στα ξύλινα ανώφλια και 

διαζώματα των τοίχων, στις ξυλοκατασκευές των τσατμαδότοιχων, κλπ., αφανών επιφανειών 

ξύλινων δομικών στοιχείων του έργου. Θα εκτελεστούν εργασίες διαστρώσεων και επαλείψεων 

μυκητοκτόνου υλικού προστασίας των ξύλινων επιφανειών, έναντι προσβολής από τους 

μικροοργανισμούς, παράσιτα, μύκητες, κ.λ.π., σαράκια σαπίσματος ξύλων. Το αντιμυκητοκτόνο 

υλικό, θα είναι αρίστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου VIVEXYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το συντηρητικό 

υλικό θα έχει την δυνατότητα να διεισδύει στις ίνες του ξύλου και τις ιδιότητες της 

ελαστικότητας, ώστε να μπορεί να ακολουθεί τις συστολές και τις διαστολές των ξύλινων 

επιφανειών, χωρίς να ξεφλουδίζει, να σπάει και να φουσκώνει. Το συντηρητικό υλικό 

προστασίας των ξύλινων επιφανειών, θα έχει μεγάλη αντοχή και αντίσταση, στα καιρικά 

φαινόμενα, των ηλιακών ακτινών, του αέρα, της υγρασίας, της μούχλας, κ.λ.π. Το 

αντιμυκητοκτόνο υλικό και συντηρητικό των ξύλινων επιφανειών, θα έχει πτητικές οργανικές 

ενώσεις VOC’s (κατά A/η) : 750 g/L (2007) και 750 g/L (2010), ΠΟΕ κατά μέγιστο 650 g/L, στερεά 

κατά όγκο 19 ±1% V/V, στερεά κατά βάρος 25 ±1% W/W, ειδικό βάρος 0,84 kg/L ±0,02%, θα 

είναι ιξώδες κατά (DIN 2) 50 – 80 sec και DIN 53211 – C2 / 25ο C. Το πάχος της μεμβράνης ανά 

στρώση του υλικού, θα είναι σε υγρή μορφή 100 – 125mm και σε στεγνή ξηρή μορφή θα είναι 

40 – 50mm. Η εργασία διάστρωσης και επάλειψης του μυκητοκτόνου υλικού προστασίας των 

ξύλινων επιφανειών θα εκτελεστεί, αφού πρώτα γίνει πολύ καλός καθαρισμός, με την αφαίρεση 

κάθε ίχνους ξένου σώματος, σκόνες, παλαιά χρώματα και η υγρασία των ξύλων ΔΕΝ πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσοστό 18% έως 25%. Οι εργασίες των επαλείψεων του μυκητοκτόνου υλικού 

θα εκτελεστούν, σε οιαδήποτε στάθμη, ύψος, θέση και χώρο στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.11.7 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών. Στις εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές 

επιφάνειες, των τριών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος. Όπως, στις 

εξωτερικές μεταλλικές θύρες των μανδρότοιχων, στο κιγκλίδωμα προστασίας, του στηθαίου της 

κλίμακας καθόδου, στον ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου β΄, στις σιδεριές ασφαλείας, των 

εξωτερικών υαλοθύρων, υαλοστασίων και των φεγγιτών, στα μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, 

στήριξης, ανάρτησης και λειτουργίας, των ξύλινων κουφωμάτων, στον μεταλλικό χειρολισθήρα, 

της νέας κλίμακας επικοινωνίας, των δύο κτιριακών συγκροτημάτων, στις απαιτούμενες 

αρχιτεκτονικά ορατές, μεταλλικές σωληνώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

κλπ. Θα εκτελεσθούν εργασίες, βερνικοχρωματισμών, επί προετοιμασμένων και 

σπατουλαρισμένων επιφανειών, με διαστρώσεις αλκυδικού βερνικοχρώματος ριπολίνης, 
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συνθετικών ρητινών και ουρεθανικά τροποποιημένο (ντουκόχρωμα), μεγάλης σκληρότητας και 

γυαλάδας, κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες, ενδεικτικού τύπου VIVE METAL της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το βερνικόχρωμα διάστρωσης, θα είναι αρίστης ποιότητας, θα έχει εξαιρετική 

αντοχής, στα χτυπήματα καις τις φθορές, θα αντέχει στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, των 

ηλιακών ακτίνων, της υγρασίας, κλπ, φαινομένων. Το υλικό του βερνικοχρώματος, θα έχει τις 

παρακάτω, τεχνικές ιδιότητες και προδιαγραφές. Πτητικές οργανικές ενώσεις (κατά Α/Θ):400g/I 

(2007) και 300 g/I (2010), κατά ΠΟΕ μέγιστη μονάδα 3999/Ι, στερεά κατά βάρος 64% w/w και 

κατά όγκο 45% v/v ειδικό βάρος κατά ΕΛΟΤ 523, 1,20kg/lt ± 0.02. Θα είναι ιξώδες, RT κατά DIN 

51550 250 C 7-8-9, θα έχει στιλπνότητα, >90 μονάδες στους 600 . Το πάχος της μεμβράνης 

διάστρωσης του βερνικοχρώματος, ανά στρώση, θα είναι σε υγρή μορφή, 30mm και σε στεγνή 

μορφή, 30mm. Το υλικό βερνικοχρώματος, θα έχει μεγάλη ακαμψία, κατά D53152 και 

εξαιρετική πρόσφυση κατά ISO 2409, υψηλή σκληρότητα, κατά DIN53157, μεγάλη αντοχή στην 

υγρασία, κατά DIN 50017 και υψηλή προδιαγραφή αντοχής στην αλατονέφωση, κατά DIN50021. 

Η εργασία της διάστρωσης του βερνικοχρώματος, θα εφαρμοστεί, σε καθαρές, στεγνές και 

ελεύθερες επιφάνειες, από σκουριές, λάδια, άλατα, σκόνες και σαθρά ή ξεφλουδισμένα παλαιά 

τυχόν χρώματα. Πριν την εφαρμογή του βερνικοχρώματος, οι μεταλλικές επιφάνειες, θα έχουν 

προετοιμαστεί κατάλληλα, με τρίψιμο υαλοχάρτου και δύο τουλάχιστον στρώσεις, 

αντισκουριακού υποστρώματος μίνιου. Οι εργασίες των βερνικοχρωματισμών, θα εκτελεσθούν, 

σε οιαδήποτε στάθμη, θέση, ύψος και χώρο, των τριών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. 

6.11.8 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων, με υλικό βερνικοχρώματος αλκυδικών 

ρητινών. Στις ξύλινες επιφάνειες, των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και ερμαρίων, 

του κτιριακού συγκροτήματος. Όπως στα ξύλινα παράθυρα, υαλοστάσια, θύρες παντός τύπου 

και σχεδίου, ντουλάπες, ερμάρια παρασκευαστηρίου, κλπ. Μετά την εφαρμογή των 

προεργασιών, του τριψίματος, του ξεροζιάσματος, του χονδροστοκαρίσματος, του 

σπατουλαρίσματος και της διάστρωσης, του υλικού υποστρώματος βελατούρας. Θα 

εκτελεσθούν εργασίες βερνικοχρωματισμών δύο στρώσεων, διά χειρών και χρήσης εργαλείου 

πινέλου, ή ρολού ή αεροψεκαστήρα (πιστόλι χρωματισμού). Το βερνικόχρωμα, θα είναι αρίστης 

ποιότητας ενδεικτικού τύπου EXTRA NEOCHROM της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, με τις παρακάτω ιδιότητες και 

προδιαγραφές. Θα ανήκει στην οικογένεια των αλκυδικών ρητινών και θα είναι κατάλληλο, για 

χρήση εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών, παντός τύπου και είδους. Θα διατηρεί 

την στιλπνότητά του και θα παραμένει αναλλοίωτο σχηματίζοντας ταυτόχρονα, μία σκληρή και 

ελαστική τελική στρώση μεμβράνης χρώματος, με μεγάλες αντοχές, στις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, ατμοσφαιρική ρύπανση, πλύσιμο, υγρασία, μούχλα, κλπ, το υλικό του 

βερνικοχρώματος, των αλκυδικών ρητινών, θα έχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCS ) κατά 
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(Α/δ): 400g/l (2007) και 300g/l(2010), κατά μέγιστη μονάδα 399g/l ΠΟΕ, στερεά κατά όγκο, από 

410% έως 44% ν/ν και κατά βάρος, από 50% έως 60% w/w, ειδικό βάρος κατά ΕΛΟΤ 523, 

1,13kg/l ± 0.02, λευκό και οιασδήποτε απόχρωσης, από 0,93 kg/l έως 1,13 kg/l. Θα είναι ιξώδες 

RT7-8 κατά DIN51550, 250 C, θα έχει στιλπνότητα >90 μονάδες στους 600 C. Το πάχος της 

μεμβράνης διάστρωσης του βερνικοχρώματος, ανά στρώση, θα είναι, σε υγρή μορφή 70mm και 

σε στεγνή μορφή, 30mm. Το υλικό του βερνικοχρώματος, θα έχει μεγάλη ακαμψία, κατά 

DIN53152 και άριστη πρόσφυση, στις ξύλινες επιφάνειες κατά ISO 2409, θα έχει υψηλή 

σκληρότητα, κατά DIN53157. Θα έχει υψηλή συμπεριφορά και αντοχή, στα ατμοσφαιρικά 

στοιχεία, του διοξειδίου του θείου SO2, κατά DIN50018 και της υγρασίας, κατά DIN50017, της 

αλατονέφωσης, κατά DIN 50021 και εξαιρετική αντοχή, στην τεχνική παλαίωσης, κατά ASTM 

G53, TT-E489G(3.5.14). Η εργασία διάστρωσης του βερνικοχρώματος, θα εκτελεσθεί, σε 

καθαρές, στεγνές και ελεύθερες επιφάνειες, από λάδια, άλατα, σκόνες, νεφώδεις ουσίες, σαθρά 

τυχόν παλαιά χρώματα, κλπ ξένα σώματα. Οι ξύλινες επιφάνειες, θα έχουν προετοιμαστεί 

κατάλληλα, με τρίψιμο και ενδελεχή λείανση με υαλοσιλόχαρτο. Στην συνέχεια, θα 

διαστρωθούν σταυρωτά, οι τελικές στρώσεις του βερνικοχρώματος των αλκυδικών ρητινών. Οι 

αποχρώσεις του βερνικοχρώματος, θα είναι σύμφωνα με την χρωματική πρόταση της 

αρχιτεκτονικής μελέτης. Στα τυχόν διατηρούμενα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα του κτιριακού 

συγκροτήματος. Πριν την εφαρμογή των νέων βερνικοχρωματισμών, θα προηγηθεί, η εργασία 

πλήρους αφαίρεσης των παλαιών χρωμάτων, παντός τύπου και είδους, ελαιοχρωματισμένων 

επιφανειών, με διαβρωτικό υλικό, ή καύση διά καμινέτου και απόλυτη απόξεση των παλαιών 

χρωμάτων, με χρήση ξύστρας και σπάτουλας. Οι εργασίες των βερνικοχρωματισμών, θα 

εκτελεσθούν, σε οιαδήποτε στάθμη, θέση και ύψος στο κτιριακό συγκρότημα. 

6.11.9 Βερνικοχρωματισμοί ορατών ξύλινων οροφών, με έγχρωμο βερνικόχρωμα 

εμποτισμού (βερνίκι) βάσεως συνθετικών ρητινών νερού. Στις ορατές ξύλινες επιφάνειες των 

οροφών, του κτιρίου Γ’, χώρος πατήματος σταφυλιών και παραγωγής κρασιού, χώρος μεγάλης 

αίθουσας διδασκαλίας μουσικής. Στην ορατή οροφή του στεγάστρου της νέας εισόδου 

επικοινωνίας και σύνδεσης, των τριών κτιρίων, με το Δημαρχιακό μέγαρο. Στην ορατή οροφή, 

του παλαιού στεγάστρου από την οδό Ε. Παπαθανασίου και όπου αλλού απαιτείται, από την 

αρχιτεκτονική μελέτη του έργου. Θα εκτελεσθούν εργασίες, βερνικοχρωματισμών δύο 

στρώσεων, διά χειρών και χρήσης εργαλείου, πινέλου ή ρολού, ή αεροψεκαστήρα ( πιστόλι 

χρωματισμού). Το βερνικόχρωμα- βερνίκι, θα είναι έγχρωμο συντηρητικό και εμποτισμού 

ξύλων, βάσεως νερού, αρίστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL PLUS της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το 

βερνίκι, θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα είναι 

κατάλληλο, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, θυρών, παραθύρων, οροφών, 
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ξυλοεπενδύσεων, υπόστεγων, κλπ. θα είναι άοσμο, συντηρητικό, προστατευτικό και 

εμποτισμού ξύλων. Θα έχει φίλτρα UV, προστασίας από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 

υδατοαπωθητικό και θα έχει μεγάλη ελαστικότητα, που ΔΕΝ θα ξεφλουδίζει, ΔΕΝ θα σπάζει και 

ΔΕΝ θα φουσκώνει στις χρωματικές του επιφάνειες. Το υλικό του βερνικοχρώματος, θα περιέχει 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCS ) κατά (Α/η): 50g/l (2007) και 30g/l(2010), κατά μέγιστη 

μονάδα άχρωμης ύλης 15g/l ΠΟΕ, στερεά κατά όγκο, από 14,9 ± 1% ν/ν και κατά βάρος, 17,2 ± 

1% w/w, ειδικό βάρος κατά ΕΛΟΤ 523, 1,02kg/l ± 0.01, και ιξώδες κατά DIN53211, 47± ss . Το 

βερνικόχρωμα- έγχρωμο βερνίκι, θα διαστρωθεί, σε πολύ καθαρές και στεγνές επιφάνειες, 

απαλλαγμένες, από κάθε ίχνος ξένου σώματος, λάδια, σκόνες, σαθρά ξύλα, υπολείμματα 

κονιαμάτων, κλπ. Για την εφαρμογή των στρώσεων του βερνικοχρώματος, η υγρασία των 

ξύλινων επιφανειών ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει, σε ποσοστό 18%. Οι ξύλινες επιφάνειες των 

ορατών οροφών, θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, με πλήρη απόξεση, ξεροζιάρισμα, 

χονδροστοκάρισμα, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, ενδελεχή λείανση με υαλοσιλόχαρτο, διάστρωση 

υλικών υποστρωμάτων, ασταριού, ή βελατούρας, ή διαλύτες νερού, κλπ. Στην συνέχεια, θα 

εκτελεσθεί η εργασία, των τελικών διαστρώσεων του βερνικοχρώματος, εμποτισμού βάσεως 

συνθετικών ρητινών νερού. Οι εργασίες των βερνικοχρωματισμών, θα εκτελεσθούν, σε 

οιαδήποτε στάθμη, θέση, ύψος και χώρο του συγκροτήματος. Οι αποχρώσεις των επιφανειών 

του βερνικοχρώματος εμποτισμού των ξύλων, θα είναι σύμφωνα με τις χρωματικές ανώψεις 

των οροφών της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου. 

6.11.10 Βερνικόχρωμα ξύλινων δαπέδων. Στα ξύλινα δάπεδα στην στάθμη του ισογείου και 

του α΄ ορόφου, του κτιρίου Α΄ και στην στάθμη, του υπερυψωμένου ισογείου, του κτιρίου Β’, θα 

εκτελεσθούν εργασίες απόξεσης και βερνικωμάτων των ξύλινων δαπέδων, στιλπνής ή αδράς 

(ματ) επιφάνειας, με άχρωμο βερνίκι δαπέδων, τριών σταυρωτών στρώσεων, διά χειρών και 

χρήσης πινέλου. Το υλικό του βερνικιού, θα είναι άχρωμο και διαφανές, θα έχει άψογη, τελική 

επιφάνεια, θα έχει εξαιρετικές αντοχές, στην χάραξη, στο νερό, στα διαλύματα καθαρισμού 

δαπέδων και άριστη πρόσφυση στις επιφάνειες των ξύλων. Γενικά το υλικό του βερνικιού, θα 

είναι άριστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου FLOREX της ΧΡΩΤΕΞ. Στα ξύλινα δάπεδα, για την 

επίτευξη λείας επιφάνειας, έτοιμης για διάστρωση άχρωμου και διαφανούς βερνικιού, θα γίνει 

συμπληρωματική επεξεργασία, με πλήρη απόξεση, διά χειρών και χρήσης κατάλληλου 

μηχανήματος τριβείου, εφοδιασμένου με απορροφητήρα και κάδο- σάκο αποθήκευσης των 

ξύλινων ινών. Μετά το πρώτο τρίψιμο, των ξύλινων δαπέδων, θα γίνει ψιλοστοκάρισμα, με το 

ίδιο υλικό του τριψίματος και ξυλόστοκο, της αυτής απόχρωσης των ξύλινων δαπέδων. Στην 

συνέχεια, θα διαστρωθεί η πρώτη στρώση του βερνικιού. Ξανά τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα και 

διάστρωση, της δεύτερης στρώσης, προς αντίθετη κατεύθυνση, από την πρώτη στρώση. Τέλος, 
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ενδελεχές τρίψιμο –« χάϊδεμα», του ξύλινου δαπέδου, με υαλοσιλόχαρτο και διάστρωση, της 

τρίτης και τελικής στρώσης του άχρωμου και διαφανούς βερνικιού. οι εργασίες της 

συμπληρωματικής επεξεργασίας και βερνικώματος των ξύλινων δαπέδων, θα εκτελεσθεί, σε 

οιαδήποτε στάθμη, θέση, ύψος και χώρο, του κτιριακού συγκροτήματος. 

6.11.11  Χρωματισμοί κοινοί εσωτερικών χώρων. Στις επιχρισμένες οροφές του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα εκτελεσθούν εργασίες, κοινών πλαστικών χρωματισμών, άνευ 

σπατουλαρίσματος, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, δύο σταυρωτών διαστρώσεων, διά 

χειρών και χρήσεως πινέλου, ή ρολού ή αεροψεκαστήρα (πιστόλι χρωματισμού). Το υλικό του 

πλαστικού χρώματος, θα είναι αρίστης ποιότητας αναπνέον και συμπολυμερών PVA- VEOVA, 

ενδεικτικού τύπου, SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το πλαστικό χρώμα, θα έχει τις παρακάτω 

προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα παρουσιάζει ομοιόμορφες χρωματισμένες 

τελικές επιφάνειες, με μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση, κατά ASTM D4541≥ 2Mpa, 

θα καθαρίζεται εύκολα κατά ASTM D3450 και θα έχει ισχυρές αντοχές στο πλύσιμο, κατά 

DIN53788. Θα είναι αναπνέον κατά ΕΝ ISO7783 και με συντελεστή υδρατμοπερατότητας, κατά 

sq< 0.20. Το πλαστικό χρώμα ΔΕΝ θα συνεισφέρει στην εξάπλωση της φωτιάς, κατά BS476 part 

6&7 κλάση «0», για μη καιόμενες επιφάνειες, θα έχει αντοχή, σε αλκάλια και απορρυπαντικά, 

κατά ΕΛΟΤ788 και ASTM D1308. Το πλαστικό χρώμα θα έχει, πτητικές οργανικές ενώσεις με 

οριακή τιμή κατά Α/α 75g/l 2007 και 30g/l 2010 και θα περιέχει λευκό προϊόν, με μέγιστη 

μονάδα 24g/l κατά ΠΟΕ, στερεά κατά όγκο 48,44% v/v ± 1% και κατά βάρος 63,60%w/w ± 1%. 

Το πλαστικό χρώμα θα έχει ειδικό βάρος, κατά ΕΛΟΤ 523, για λευκό 1,44kg/l ± 0.02 και 

αποχρώσεις 1,52kg/l. Θα είναι ιξώδες RTII-14P κατά DIN 51550, 250 C: ICI 1.50-2.1p. Θα έχει 

στιλπνότητα 2-3 μονάδες στους 850 C και φωτεινότητα L≥97, θα έχει δείκτη λευκότητας W>92 

και κιτρινίσματος Υ: από -0,7 έως -0,1. Το πλαστικό χρώμα μετά την διάστρωση, θα παρουσιάζει 

πάχος μεμβράνης, ανά στρώση, σε υγρή μορφή από 77mm έως 90mm και σε στεγνή μορφή, 

από 37mm έως 44mm. Oι επιχρισμένες επιφάνειες των οροφών και των τοίχων, που θα 

εφαρμοστούν οι διαστρώσεις των πλαστικών χρωμάτων, θα είναι πλήρως καθαρές και στεγνές 

από κάθε ίχνος ξένου σώματος, σαθρά επιχρίσματα και κακή συνοχή των υλικών, σκόνες, λάδια, 

άλατα, κλπ. Οι επιχρισμένες επιφάνειες, θα τριφτούν, θα στοκαριστούν και θα διαστρωθεί το 

υπόστρωμα των χρωμάτων- αστάρωμα τοίχων, θα ψιλοτριφτούν, στοκαριστούν και θα 

διαστρωθεί το υπόστρωμα των χρωμάτων – αστάρωμα τοίχων, θα ψιλοτριφτούν, θα 

ψιλοστοκαριστούν και θα ασταρωθούν, τοπικά και σποραδικά. Στην συνέχεια, θα διαστρωθούν 

οι δύο τελικές στρώσεις του πλαστικού χρώματος. Οι εργασίες των κοινών πλαστικών άνευ 

σπατουλαρίσματος, θα εκτελεσθούν σε οιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια, στάθμη, θέση, ύψος 

και χώρο, στο κτιριακό συγκρότημα. 
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6.11.12 Xρωματισμοί σπατουλαριστοί εσωτερικών χώρων. Στις εσωτερικές επιφάνειες των 

επιχρισμένων τοίχων, των τριών κτιρίων του συγκροτήματος. Θα εκτελεσθούν εργασίες 

σπατουλαριστών πλαστικών χρωματισμών, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, δύο στρώσεων, 

διά χειρών και χρήσης πινέλου ή ρολού ή ψεκαστήρα ( πιστόλι χρωματισμού). Το υλικό του 

πλαστικού χρώματος, θα είναι αρίστης ποιότητας, αναπνέον και συμπολυμερών PVA- VEOVA 

ενδεικτικού τύπου, SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Οι επιχρισμένες επιφάνειες των εσωτερικών 

τοίχων, που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, με διαστρώσεις βρασμένου λινελαίου- λάδωμα 

τοίχων, θα επεξεργαστούν περαιτέρω, με εργασίες τριψίματος δι’ υαλοχάρτου, για την 

μόρφωση λείας επιφάνειας, ψιλοστοκάρισμα και τοπικό λάδωμα. Εργασία πρώτης στρώσης, 

λαδερού υλικού σπατουλαρίσματος ( αντουϊ), ενδεικτικού τύπου, STOCOCRYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, 

τρίψιμο με υαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Στην συνέχεια θα εφαρμοστούν τα υποστρώματα 

των χρωμάτων – «βελατούρες», ενδεικτικού τύπου VIVE PROFESSIONAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Τέλος 

θα γίνουν, οι τελικές διαστρώσεις του πλαστικού χρώματος δύο χεριών, σύμφωνα με τα 

περιγραφόμενα, στους κοινούς χρωματισμούς των εσωτερικών χώρων. Οι εργασίες των 

σπατουλαριστών χρωματισμών, θα εκτελεσθούν, σε οιαδήποτε επιφάνεια, εσωτερική, στάθμη, 

θέση, ύψος και χώρο των τριών κτιρίων του συγκροτήματος. 

6.11.13 Χρωματισμοί ακρυλικοί εξωτερικών επιφανειών. Στις εξωτερικές επιφάνειες των 

προσόψεων και των εσωτερικών όψεων των τριών κτιρίων, και μανδρότοιχων του 

περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεσθούν εργασίες πλαστικών 

χρωματισμών εξωτερικής χρήσης, ακρυλικής, ή πολυβινυλικής βάσεως, δύο διαστρώσεων 

χρώματος, δια χειρών και χρήσης πινέλου ή ρολού. Το υλικό του πλαστικού ακρυλικού 

χρώματος εξωτερικών επιφανειών, θα είναι αρίστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου VIVECRYL της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το υλικό του χρώματος θα είναι 100% ακρυλικό, με τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές. Το ακρυλικό χρώμα θα αντέχει τις καιρικές συνθήκες, 

των υπεριωδών ηλιακών ακτίνων, τα χτυπήματα του ανεμόβροχου, του χαλαζιού, του παγετού 

κλπ.. Το υλικό του ακρυλικού χρώματος, θα έχει την ιδιότητα να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, 

κατά ΕΝ1062-3Wz4<0.030 kg/m2 n 0.5, ενώ θα παραμένουν υδατοπερατές, κατά ΕΝ ISO 7783 

sd<0.18mm. Παράλληλα, στις επιφάνειες του οπλισμένου σκυροδέματος, θα λειτουργεί, σαν 

φράγμα εναθράκωσης κατά ΕΝ 1062-6sd=200mm, μη επιτρέποντας, την διείσδυση των εν 

διαλύσει στοιχείων CO2 και CO2, στις επιφάνειες του σκυροδέματος. Το ακρυλικό χρώμα θα 

έχει, εξαιρετικές συμπεριφορές στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, ενώ παράλληλα θα εμποδίζει 

την ανάπτυξη της μούχλας. Η αντοχή του στα αλκάλια, θα είναι κατά ASTM D1308. Η πρόσφυση 

στις επιφάνειες, θα είναι ισχυρή, κατά ASTM D 4541≥2 Mpa. Το ακρυλικό χρώμα, θα 

παρουσιάζει αντίσταση στις τριβές πλύσεως κατά DIN 53778 και ικανότητα καθαρισμού, κατά 
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ΕΛΟΤ 788,ASTMD3450. Το ακρυλικό χρώμα, θα έχει εξαιρετικές ιδιότητες ελαστικότητας, κατά 

DIN53152 και ΔΕΝ θα συνεισφέρει, στην εξάπλωση της φωτιάς, κατά BS476 Part 6,7. Το υλικό 

του ακρυλικού χρώματος θα έχει πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs με οριακή τιμή κ(κατά Α/γ): 

75g/l 2010, το προϊόν του λευκού που θα περιέχει, θα είναι κατά μέγιστη μονάδα 18g/l κατά 

ΠΟΕ, στερεά κατά όγκο 48,52% v/v ± 1% και κατά βάρος 64,81%w/w ± 1%. Το ειδικό βάρος, θα 

είναι κατά ΕΛΟΤ 523, για λευκό 1,47kg/l ± 0.02 λευκό και 1,40- 1,49kg/l ± 0.02 αποχρώσεις. Θα 

είναι ιξώδες RTII-14P κατά DIN 51550, 250 C: ICI 1.30-2.0p. Θα έχει στιλπνότητα 912 μονάδες 

στους 850 C και φωτεινότητα L≥96,5, θα έχει δείκτη λευκότητας W>92 και κιτρινίσματος Υ: από -

0,6 έως -0,0. Το πάχος της επιφανειακής μεμβράνης, ανά στρώση, του ακρυλικού χρώματος, θα 

είναι, σε υγρή μορφή από 77mm έως 90mm και σε στεγνή μορφή, από 90mm έως 110mm, και 

σε στεγνή μορφή από 44mm έως 54mm. Οι εξωτερικές επιχρισμένες επιφάνειες των τοίχων, 

πριν διαστρωθούν με ακρυλικό χρώμα, θα έχουν τριφτεί, θα έχουν ψιλοστοκαριστεί και θα είναι 

απολύτως, στεγνές και καθαρές, από κάθε ίχνος ξένου σώματος, όπως, λιπαρές ουσίες, λάδια, 

σκόνες, τσίμπλες κονιαμάτων, άλατα, κλπ. Στην συνέχεια, θα διαστρωθεί το υπόστρωμα- τρόπον 

τινά – «βελατούρα» του ακρυλικού χρώματος, ενδεικτικού τύπου VIVECRYL σιλικονούχο αστάρι 

νερού, ή υπόστρωμα – αστάρι VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Τέλος θα εκτελεσθούν οι τελικές 

διαστρώσεις του ακρυλικού χρώματος. Οι εργασίες των ακρυλικών χρωματισμών, θα 

εκτελεσθούν, σε οιαδήποτε επιχρισμένη επιφάνεια, στάθμη, θέση και ύψος, των προσόψεων 

και των εσωτερικών όψεων, των τριών κτιρίων και του μανδρότοιχου στον περιβάλλοντα χώρο. 

Οι αποχρώσεις των εξωτερικών επιφανειών, θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με την χρωματική 

πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου. 

6.11.14 Ειδικοί χρωματισμοί διακοσμητικών στοιχείων. Στις προσόψεις και στις εσωτερικές 

όψεις των τριών κτιρίων. Θα εκτελεσθούν εργασίες ειδικών χρωματισμών, δι ακρυλικών 

χρωμάτων, εξωτερικής χρήσης. Οι χρωματισμοί, θα εφαρμοστούν, σε παντός τύπου και είδους, 

διακοσμητικών στοιχείων, εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, αναπτύγματος έως 60cm, 

συνθέτου και πολυσυνθέτου σχεδίου, οιουδήποτε μήκους, ή μεμονωμένου διακοσμητικού 

στοιχείου, διαμέτρου έως 60cm. Κατά τα λοιπά, οι ειδικοί χρωματισμοί, των διακοσμητικών 

στοιχείων, στις όψεις του κτιριακού συγκροτήματος, θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα 

περιγραφόμενα, στους ακρυλικούς χρωματισμούς, των εξωτερικών επιφανειών και όψεων του 

κτιριακού συγκροτήματος. Οι αποχρώσεις των χρωματισμών των διακοσμητικών στοιχείων τους 

έργου, θα είναι σύμφωνα με την χρωματική πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

6.11.15 Βερνίκωμα παραδοσιακών διακοσμητικών δαπέδων (πρεσσαριστών πλακιδίων). Στα 

τρία κτίρια και στους χώρους που έχουν κατασκευασθεί διακοσμητικά δάπεδα, πρεσσαριστών 

πλακιδίων. Θα εκτελεσθούν εργασίες προστασίας των δαπέδων, με διάστρωση διαφανούς και 
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γυαλιστερού ακρυλικού βερνικιού πέτρας, αρίστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου,VIVESTONE 

της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Το άχρωμο βερνίκι, θα έχει μεγάλη πρόσφυση, στιλπνότητα, σκληρότητα και 

αντοχή, στα χτυπήματα και στην τριβή. Το βερνίκι, θα παρουσιάζει, εξαιρετική στεγανωτική 

ικανότητα και αντίσταση στις καιρικές επιδράσεις, της έντονης ηλιοφάνειας και την κάθε λογής 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εργασία διάστρωσης του βερνικιού, με σταυρωτές στρώσεις 

υλικού, θα γίνει πάνω σε απολύτως καθαρές και στεγνές επιφάνειες δαπέδων, απαλλαγμένες 

από κάθε είδους ξένα σώματα, σκόνες, λάδια, ρητίνες, κλπ. Η δεύτερη διάστρωση του 

βερνικιού, θα εφαρμοστεί στα δάπεδα, μετά την παρέλευση τριών ωρών από την διάστρωση 

της πρώτης. 

6.11.16 Γενικά οι εργασίες των χρωματισμών, θα είναι έντεχνες και θα εκτελεσθούν από 

τεχνίτες με εμπειρία. Όλες οι επιφάνειες πριν τις διαστρώσεις των χρωμάτων, θα είναι 

απολύτως καθαρές και στεγνές. Τα υλικά των χρωματισμών, θα είναι αρίστης ποιότητας και 

αναγνωρισμένων εργοστασίων παραγωγής. Στις χρωματισμένες επιφάνειες, θα εξασφαλίζεται 

απόλυτη ομοιοχρωμία σταθερής απόχρωσης. Τα σημεία αλλαγής των αποχρώσεων, θα 

διαχωρίζονται και θα εκτελούνται, με οδηγούς ραμμάτων και αυτοκόλλητων ταινιών. Κάθε 

στρώση χρωματισμού, θα εφαρμόζεται, σε λεπτό στρώμα μεμβράνης υλικού χρώματος, μετά 

από ώρες ξήρανσης της προηγούμενης στρώσης χρώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής. Κάθε διάστρωση υλικού χρωματισμού, θα προφυλάσσεται επαρκώς, 

από επικαθήσεις ξένων σωμάτων, σκόνες, λιπαρές ουσίες, κλπ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

των χρωματισμών, θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας, για την αποφυγή ρύπανσης, άλλων 

επιφανειών, υαλοπίνακες, κλπ, με σκονίδια – άχνης υλικού χρωμάτων. Ιδιαίτερα όταν οι 

εργασίες εκτελούνται, με αεροσυμπιεστή και πιστόλι χρώματος. 

6.11.17 Οι εργασίες των υαλουργικών και των χρωματισμών, στις προσόψεις, τις ανόψεις, κλπ, 

στα τρία κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, του κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεσθούν, 

σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, το τεύχος της χρωματικής πρότασης των 

προσόψεων και το τεύχος των ανόψεων. 

 

 

 

6.12 ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

6.12.1 Μονώσεις δαπέδων και εξυγίανσης εδάφους. Στα δάπεδα επί εδάφους, στην στάθμη 

του ισογείου, των κτιρίων Α΄και Γ΄, στο κτίριο Β΄, στην στάθμη του ημιυπόγειου χώρους και του 

υπερυψωμένου ισογείου του κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεσθούν εργασίες, μονώσεις 

και εξυγιάνσεις εδάφους με την εξής σειρά. Εκσκαφή σε ανάλογο βάθος, διάστρωση 



119/19 Μελέτη  

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, πάχους 25cm, απλή τοποθέτηση- επίστρωση, 

σκληρών θερμομονωτικών πλακών, πάχους 5cm, από υλικό αφρώδους εξιλασμένης 

πολυστερίνης. Στην συνέχεια εκτελείται εργασία φράγματος υδρατμών, με επίστρωση φύλλων 

πλαστικού υμένα πολυαιθυλενίου, πάχους 2mm, μετά κατασκευάζεται η πλάκα επί εδάφους, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 18cm, ακολουθεί το γέμισμα- υπόβαση από ισχνό 

γαρμπιλοσκυρόδεμα, πάχους, 8cm έως 12cm. Τέλος κατασκευάζεται το αρχιτεκτονικό δάπεδο, 

από παραδοσιακά πρεσσαριστά πλακίδια με υπόβαση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος. 

6.12.2 Θερμομόνωση εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων. Στους νέους τσατμαδότοιχους από 

οπτόπλινθους, πάχους έως 30cm, των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων. Θα εκτελεσθούν 

εργασίες θερμοηχομόνωσης, από σκληρές θερμομονωτικές πλάκες αφρώδους εξιλασμένης 

πολυστερόλης, πάχους 5cm. Οι θερμοηχομονωτικές πλάκες, θα στηριχθούν, με ειδικές 

μεταλλικές καρφίδες, ανάμεσα, στους δύο δρομικούς οπτόπλινθους του νέου τσατμαδότοιχου. 

Οι εργασίες των θερμοηχομονώσεων θα εφαρμοστούν στους εξής χώρους. 

1. Κτίριο Α΄, στην στάθμη του ισογείου και στους εξωτερικούς τοίχους, του μακρόστενου 

διαδρόμου των χώρων υγιεινής. 

2. Κτίριο Α΄, στην στάθμη του ισογείου και στους εξωτερικούς τοίχους, του μακρόστενου 

διαδρόμου και των χώρων υγιεινής. 

3. Κτίριο Β΄, στην στάθμη του υπερυψωμένου ισογείου και στους τοίχους, των χώρων 

υγιεινής, του παρασκευαστηρίου και στον ενδιάμεσο τοίχο των δύο δωματίων του 

κτιρίου. 

6.12.3 Θερμοηχομόνωση μεσοπατωμάτων. Στα μεσοπατωμάτων των κτιρίων Α΄ και Β΄του 

κτιριακού συγκροτήματος . θα εκτελεστούν εργασίες θερμοηχομόνωσης, με απλή τοποθέτησης 

σκληρών πλακών, πάχους 5cm από υλικό αφρώδους εξιλασμένης πολυστερίνης. Οι 

θερμοηχομονωτικές πλάκες, θα επιστρωθούν ανάμεσα στα κενά των ψευδοροφών και των 

αρχιτεκτονικών δαπέδων, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. 

6.12.4 Θερμοηχομόνωση και στεγάνωση στεγών. Στις στέγες των τριών κτιρίων, θα 

εκτελεστούν εργασίες θερμοηχομόνωσης, με απλή στερέωση σκληρών θερμοηχομονωτικών 

πλακών, πάχους 5cm, από υλικό διογκωμένης και αφρώδους εξιλασμένης πολυστερίνης. Οι 

θερμοηχομονωτικές πλάκες, θα τοποθετηθούν ανάμεσα στο κενό των ψευδοροφών και των 

σανιδωμάτων των στεγών. Η στεγάνωση των στεγών θα επιτευχθεί, με εργασίες επίστρωσης 

στεγανωτικής μεμβράνης, μετά ψηφίδος- συνθετικών ινών, βάρους 4,00 kg/m2 . Η επίστρωση 

των φύλλων της στεγανωτικής μεμβράνης, θα γίνει με την διαδικασία συγκόλλησης εν θερμώ, 

αυτογενής θερμικής συγκόλληση, κλπ. 
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6.12.5 Προστασία δομικών στοιχείων φέροντος οργανισμού. Στον ξύλινο φέροντα οργανισμό 

του κτιριακού συγκροτήματος, ξυλοδοκούς μεσοπατωμάτων, ζευκτά και δοκοί στεγών, 

καδρόνια τεγίδες, σανιδώματα, κλπ. Θα εφαρμοστούν εργασίες προετοιμασίας, με επαλείψεις 

και διαστρώσεις, ασφαλτικών γαλακτωμάτων και στεγανωτικών υλικών με βάση τις σιλικόνες. Η 

εργασία διάστρωσης του ασφαλτικού γαλακτώματος, ή των σιλικονούχων υλικών, θα 

πραγματοποιηθεί, σε απολύτως καθαρές και στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από κάθε ίχνος 

ξένου σώματος, λάδια, σκόνες, κλπ. Επί πλέον, στα ευαίσθητα σημεία έδρασης των ξύλινων 

στοιχείων, με την φέρουσα λιθοδομή, θα πραγματοποιηθούν εργασίες προστασίας, με 

επίστρωση και διάστρωση φύλλων ασφαλτοπάνου μετά ψηφίδος, βάρους 4,00kg/m2. 

6.12.6 Ίνες πολυπροπυλενίου και πρόσμικτου στεγανωτικού υλικού. Για την ενίσχυση των 

σκυροδεμάτων και την αποφυγή των ρηγματώσεων, στις κατασκευές του φέροντος οργανισμού 

του κτιριακού συγκροτήματος, στα κονιάματα ενίσχυσης φέρουσας λιθοδομής στους δοκούς 

οπλισμένων σκυροδεμάτων, κλπ, στα τρία κτίρια. Θα εκτελεσθούν εργασίες, αναμίξεως των 

κονιαμάτων, με πλαστικές ίνες πολυπροπυλενίου και πρόσμεικτο, πλαστικοποιητικό και 

στεγανωτικό υλικό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων. Οι αναμίξεις και οι μετρήσεις, αναλογίας και 

διαλύσεως των δύο υλικών, θα γίνουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών 

προδιαγραφών και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

6.12.7 Οι εργασίες των μονώσεων, των στεγανώσεων, των ηχομονώσεων και της προστασίας 

των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού, θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα σχέδια της 

στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης και τα τεύχη των στατικών και αρχιτεκτονικών 

λεπτομερειών. 

 

6.13 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

6.13.1 Διάκοσμοι τραβηχτών κονιαμάτων. Στις προσόψεις και στις εσωτερικές όψεις, της 

αυλής του κτιριακού συγκροτήματος, θα αποκατασταθούν τα μορφολογικά διακοσμητικά 

στοιχεία του έντονου νεοκλασικού ρυθμού, των τραβηχτών κονιαμάτων, παντός τύπου και 

είδους, συνθέτου και πολυσυνθέτου σχεδίου. Η αποκατάσταση και η κατασκευή των 

αρχιτεκτονικών διακόσμων, θα γίνει, με την μεθοδολογία της εργασίας των διαδοχικών 

στρώσεων του τραβηχτού υλικού από τσιμεντοκονίαμα των 600kg/m3 και των 150kg/m3 

λευκού τσιμέντου, για τις τελικές τραβηχτές στρώσεις. Το τραβηχτό κονίαμα θα έχει οπλισμό 

από ίνες πολυπροπυλενίου και στεγανωτικό – πλαστικοποιητικό υλικό πρόσφυσης 

τσιμεντοκονιαμάτων. Η κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων των τραβηχτών κονιαμάτων, θα 

γίνει χωρίς διακοπή της διαδικασίας του τραβήγματος, κατά μήκος του διακόσμου, του 
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αρνητικού εκμαγείου – εργαλείο μεταλλοτύπου (τριχοειδής αρμός διακοπής). Οι διάκοσμοι των 

κονιαμάτων, θα κατασκευαστούν γενικά, να διακοσμούν, τις όψεις των κτιρίων και ιδιαίτερα, τις 

απολήξεις των στεγών, του διαχωρισμού των μεσοπατωμάτων, την ζωοφόρο ζώνη, τον 

ορθογωνισμό των κτιρίων, τον σχηματισμό των αετωμάτων, κλπ, με πλήθος διακοσμητικών 

στοιχείων, οδοντωτών ταινιών, περιζώματα παραθύρων και εξωθύρων, καθρέπτες, ταμπλάδες, 

παραστάδες, επίκρανα δωρικού ρυθμού, φάσες τραβηχτές, κορνίζες και μετώπες, μετά 

κυματίων, γλυφών, ταινιών, νεροσταλλακτών κλπ., γεωμετρικών σχημάτων. Τα νέα 

μορφολογικά και νεοκλασικά διακοσμητικά στοιχεία, των τραβηχτών κονιαμάτων, θα είναι 

πιστά αντίγραφα, των υπαρχόντων του κτιριακού συγκροτήματος,, σύμφωνα με την σχεδιαστική 

αποτύπωση και την φωτογραφική τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου. Στις όψεις 

του κτιρίου Γ΄, οι νέοι διάκοσμοι του γεισώματος των στεγών, θα είναι κατασκευασμένοι, από 

οδοντωτούς και πριονωτούς συμπαγείς πλίνθους. 

6.13.2 Διάκοσμος μαρμάρινου εξώστη. Στην βόρεια όψη του κτιρίου Α΄, θα εκτελεστούν 

εργασίες, πλήρους καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης, όλων των διακοσμητικών 

στοιχείων του μαρμάρινου εξώστη, κιλλίβαντες, φουρούσια, κοχύλια, καθρέπτες- ταμπλάδες, 

ανάγλυφες τραβηχτές ταινίες, μαίανδροι, κλπ. Στον ίδιο χώρο, θα αποκατασταθεί πλήρως, το 

περίτεχνο διακοσμητικό καρφωτό μεταλλικό κιγκλίδωμα, προστασίας και ασφαλείας του 

μαρμάρινου εξώστη. 

6.13.3 Ξύλινοι διάκοσμοι τραβηχτών εργαλείων τόρνου. Στα εσωτερικά των παραθύρων, των 

υαλοστασίων και στα γεισώματα, της νότιας εσωτερικής όψης της αυλής του κτιρίου Α΄, του 

κτιριακού συγκροτήματος. Θα εκτελεσθούν εργασίες και κατασκευές, αποκατάστασης, όλων 

των μορφολογικών διακοσμητικών στοιχείων, του νεοκλασικού ρυθμού, παντός τύπου και 

είδους, συνθέτου και πολυσυνθέτου σχεδίου, τραβηχτού εργαλείου τόρνου. Όπως, τραβηχτά 

περιθώρια, περιζώματα, θυρών και παραθύρων, κορνίζες, επίκρανα, αετώματα, κατωκάσσια 

κλπ, από πριστή ξυλεία Σουηδίας Α΄. Η νέα κατασκευή των διακοσμητικών στοιχείων, θα είναι 

τραβηχτή, μετά κυματίων, γλυφών, γραμμών, εξεχουσών ακμών, νεροσταλλακτών, μετώπων, 

κορνιζών κλπ, ανθεμίων. Η κατασκευή και η τοποθέτηση, των μορφολογικών και διακοσμητικών 

στοιχείων, θα γίνει, με τον ίδιο παραδοσιακό και τεχνικό τρόπο. Τα νέα διακοσμητικά στοιχεία 

των κουφωμάτων, θα είναι πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, σύμφωνα με τα φυλαχθέντα 

δείγματα και την φωτογραφική τεκμηρίωση. 

6.13.4 Διακοσμητικά δάπεδα και περιζώματα παραδοσιακών πρεσσαριστών 

τσιμεντοπλακιδίων, περιορισμένης παραγωγής, διά χειρός τεχνήτου. Στο κτίριο Α΄ στην 

στάθμη του ισογείου και του α ορόφου, καθώς και στο κτίριο Β΄ του υπερυψωμένου ισογείου, 

κλπ, χώρους του κτιρίου. Θα εκτελεσθούν εργασίες και κατασκευές διακοσμητικών δαπέδων, 
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συνθέτου και πολυσυνθέτου σχεδίου από παραδοσιακά πρεσσαριστά πλακάκια μοναδικής 

παραγωγής, ένα προς ένα, διά χειρός τεχνίτη, διαστάσεων 20Χ20cm και πάχους 2,5cm. Τα 

πρεσσαριστά πλακίδια θα είναι πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, μετά των διακοσμητικών και 

έγχρωμων αναπαραστάσεων και μοτίβων. Τα διακοσμητικά δάπεδα, θα φέρουν επί πλέον 

διακοσμητικά περιζώματα- μπορντούρες και περιθώρια (σουβατεπιά) του αυτού υλικού. 

6.13.5 Οι εργασίες του εξωτερικού και εσωτερικού διακόσμου των δομικών στοιχείων και των 

τραβηχτών κονιαμάτων όψεων, διακοσμητικών ακροκεράμων, ξύλινων περιζωμάτων, 

μαρμάρινου εξώστη, διακοσμητικών δαπέδων, γεισωμάτων, παραστάδων, επικράνων, κλπ, στην 

αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου – μνημείου, θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με τα σχέδια 

της αρχιτεκτονικής μελέτης, το τεύχος αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και των κουφωμάτων, 

τα σχέδια της χρωματικής πρότασης, στις όψεις κλπ. 

6.13.6 Γύψινες διακοσμήσεις. Στο κτίριο Α’, στην περίπτωση που ΔΕΝ αποκαλυφθεί 

ζωγραφικός διάκοσμος, στους εσωτερικούς του χώρους, αλλά και στα λοιπά κτίρια του έργου. 

Θα εκτελεσθούν εργασίες και κατασκευές, διακοσμητικών γύψινων τραβηχτών ταινιών, γωνιές 

(λούκια οροφών), επίτοιχα περιζώματα, κλπ, εξωτερικού αναπτύγματος έως 50cm. Στους ίδιου 

χώρους, θα κατασκευαστούν και γύψινες διακοσμητικές ροζέτες οροφών, αναπτύγματος, έως 

50cm. Στους εσωτερικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος, εάν παραστεί ανάγκη, για την 

κάλυψη των σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Θα εκτελεσθούν 

εργασίες, γυψοκατασκευών, σε ψευδοροφές και επίπεδες επιφάνειες, μετά γαλβανισμένου 

σκελετού, οιασδήποτε μορφής και σχεδίου, εμφανούς ή μη, επιπέδου ή βαθμιδωτού, σε 

οιαδήποτε θέση, στάθμη και χώρο στο έργο. 

6.13.7 Διακοσμητικά στοιχεία μαντάλωσης, χειρισμού και λειτουργίας, συστημάτων και 

κουφωμάτων. Σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, θύρες και παράθυρα, του 

κτιριακού συγκροτήματος του έργου. Θα εκτελεσθούν εργασίες, με την τοποθέτηση, μεταλλικών 

εξαρτημάτων και συστήματα μανδάλωσής ασφαλείας. Θα τοποθετηθούν διακοσμητικά ζεύγη 

χειρολαβών, χειρισμού και λειτουργίας, συνθέτου και πολυσυνθέτου σχεδίου. Θα 

κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σιδηρικά στήριξης και ανάρτησης, γύφτικου σχεδίου, 

πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, θυρών και παραθύρων. Τα μεταλλικά διακοσμητικά 

στοιχεία, των ειδών κιγκαλερίας, θα είναι της απολύτου επιλογής του εργοδότη, σύμφωνα με 

την φωτογραφική τεκμηρίωση της μελέτης εφαρμογής του έργου. 

6.13.8 Ζωγραφικός διάκοσμος. Στο κτίριο Α΄ και στην στάθμη του α΄ ορόφου, στους βασικούς 

χώρους των δωματίων και του κλειστού λιακωτού, καθώς και στο κτίριο Β΄, στο υπερυψωμένο 

ισόγειο, μετά από διερευνητικές τομές, που πραγματοποιήθηκαν από ειδικό τεχνίτη συντηρητή 

έργων τέχνης. Διαπιστώθηκαν ενδείξεις και στοιχεία, ότι υπάρχει, επικαλυμμένος ζωγραφικός 
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διάκοσμος, τοιχογραφιών και οροφογραφιών. Έτσι με την εργοταξιακή ανάπτυξη, πρέπει να 

γίνουν εκτεταμένες έρευνες, για την ύπαρξη, ή όχι, ζωγραφικού διακόσμου, οροφογραφιών και 

τοιχογραφιών. Εάν μετά τις έρευνες διαπιστωθεί ότι στα κτίρια, υπάρχουν εκτεταμένες 

επιφάνειες ζωγραφικού διακόσμου οροφογραφιών και τοιχογραφιών, τότε στους παραπάνω 

χώρους, θα εκτελεσθούν, οι εξής εργασίες, για την πλήρη αποκατάστασή τους. 

Α) Εργασίες αποκάλυψης του ζωγραφικού διακόσμου, από τις μακροχρόνιες καλύψεις, 

παντός τύπου χρωματικών στρωμάτων και κονιαμάτων. 

Β) Εργασίες υποστηλωτικής προστασίας, από ειδικά ρυθμιζόμενα ικριώματα υδραυλικού 

τύπου και σχήματα πλακών απορρόφησης των δονήσεων και των κραδασμών, από 

αμφίπλευρα φύλλα μοριοσανίδων, φελλού, εξιλασμένης πολυστερόλης, κλπ, 

αντικραδασμικά υλικά. 

Γ) Εργασίες, σχεδιαστικής και λεπτομερούς αποτύπωσης και φωτογραφικής 

τεκμηρίωσης, ανά φάση στρώματος, αποκαλυμμένου ζωγραφικού διακόσμου. 

Δ) Εργασίες, στατικής στερέωσης και αποκατάστασης, της φέρουσας ικανότητας των 

ξύλινων στοιχείων και των κονιαμάτων του ζωγραφικού διακόσμου, με συμπλήρωση 

νέων στοιχείων, ή την στερέωση των παλαιών και αποσαρθρωμένων, δια εμποτισμού 

διεισδυτικής και συγκολλητικής, εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών, μετά πλήρους 

απεντόμωσης μέχρι κορεσμού, δι εντομοκτόνου και μυκητοκτόνου υλικού ξύλων. 

Ε) Εργασίες ανακατασκευής, των ορατών όψεων του ζωγραφικού διακόσμου, με 

στερέωση και αποκατάσταση των τριχοειδών ρωγμών δια ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης, 

μετά αισθητικής αποκατάστασης και ζωγραφικής συμπλήρωσης (ρετούς), των ορατών 

όψεων του ζωγραφικού διακόσμου. 

Στ) Εργασίες, στερέωσης, συντήρησης και προστασίας των ορατών όψεων του 

ζωγραφικού διακόσμου, διά ψεκασμού, ή διάστρωσης εποξειδικού βερνικιού χρωμάτων 

δύο συστατικών κλπ. 

6.13.9 Οι εργασίες, πλήρους αποκάλυψης, στερέωσης, συντήρησης, προστασίας και 

αποκατάστασης, του ζωγραφικού διακόσμου, των τοιχογραφιών και των οροφογραφιών. Θα 

εκτελεσθούν με την μεθοδολογία της παραδοσιακής τεχνικής και του μηχανικού τρόπου, μετά 

ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, χωρίς χρήση χημικών υλικών και μέσων, αλλά με χρήση 

μικρών χειρουργικών εργαλείων και συμβατών υλικών, από ειδικό και έμπειρο τεχνίτη 

συντηρητή έργων τέχνης. Οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου, θα 

εκτελεσθούν, χωρίς να προξενηθούν βλάβες, φθορές και ζημιές, σε τέτοιο βαθμό, που να 

αλλοιωθεί, η αρχική θεματολογία του ζωγραφικού δικόσμου, καθώς και η τεχνοτροπία, του 
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αρχικού καλλιτέχνη και ζωγράφου, που φιλοτέχνησε τις ζωγραφικές παραστάσεις και 

ανθολογίες, στο διατηρητέο κτίριο. 

6.13.10 Αποτοίχιση τμηματικής αποκόλλησης ζωγραφικού διακόσμου. Στους παραπάνω 

χώρους και στην περίπτωση, που ΔΕΝ υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες ζωγραφικού 

διακόσμου, ή στην περίπτωση, που τμήματα ζωγραφικού διακόσμου για τεχνικούς λόγους, ΔΕΝ 

μπορούν να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν επί τόπου του έργου. Τότε και στις δύο 

περιπτώσεις, στους εν λόγω χώρους, θα εκτελεσθούν εργασίες, τμηματικής αποτοίχισης και 

αποκόλλησης ζωγραφικού διακόσμου. Μετά την αποτοίχιση του ζωγραφικού διακόσμου, θα 

ακολουθήσει η μεταφορά αυτού, στο εργαστήριο του ειδικού τεχνίτη συντηρητή έργων τέχνης. 

Εκεί ο ζωγραφικός διάκοσμος, θα αποκατασταθεί, σύμφωνα, με τα περιγραφόμενα στην παράγ. 

6.13.8 και 6.13.9 της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Στην συνέχεια, στα τμήματα του 

ζωγραφικού διακόσμου, θα τοποθετηθούν, ειδικά μεταλλικά πλαίσια- τελάρα γαλβανισμένου 

χάλυβα και θα μεταφερθούν ξανά, στον τόπο του έργου. Εκεί θα τοποθετηθούν στην αρχική 

τους θέση, επί κατασκευασμένου μεταλλικού σκελετού μορφής χωροδυκτιώματος.  

6.13.11 Οι εργασίες αποκάλυψης, στερέωσης, συντήρησης, προστασίας και πλήρους 

αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου, θα εκτελεσθούν, σύμφωνα με την μελέτης 

εφαρμογής των οροφογραφιών και τοιχογραφιών. Η μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης του 

ζωγραφικού διακόσμου, θα συνταχθεί αμέσως, με την εργοταξιακή ανάπτυξη του έργου, από 

συντηρητή έργων τέχνης, πτυχιούχο της σχολής των ΤΕΙ, αφού πρώτα, έχει εγκριθεί, από την 

καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση συντήρησης αρχαιοτήτων, νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

 

6.14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

6.14.1 Για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντα οργανισμού του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα εκτελεσθούν εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας των δομικών 

στοιχείων του κτιριακού συγκροτήματος, με τις εξής παρακάτω, περιγραφόμενες συνοπτικά 

κατασκευαστικές παρεμβάσεις. 

6.14.2 Εργασίες καθαιρέσεων φέροντος οργανισμού, στεγών, μεσοπατωμάτων, λιθοδομών, 

τσατμαδότοιχων, πατωμάτων κλπ. 

6.14.3 Εργασίες θεμελίωσης οπλισμένων σκυροδεμάτων επί εδάφους, ενίσχυσης, απλή και 

ειδική, υπαρχόντων πέτρινων θεμελίων και υποθεμελίων από μανδύες οπλισμένου 

σκυροδέματος και πλακών θεμελίωσης. 
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6.14.4 Εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας των λιθοδομών, με αμφίπλευρο μανδύα 

οπλισμένης τσιμεντοκονίας, τσιμεντενέσεων, νέων δομήσεων, οπλισμένων διαζωμάτων στέψης 

και μεσοπατωμάτων, κλπ ενισχύσεις. 

6.14.5 Εργασίες αποκατάστασης, των μεσοπατωμάτων, με νέους ξυλοπατωδοκούς 

κωνοφόρας ξυλείας και μεταλλικών δοκών. Εργασίες αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού 

των στεγών, από νέα ξύλινα ζευκτά κωνοφόρας ξυλείας, οπλισμένα διαζώματα στέψης 

λιθοδομών κλπ στερεωτικών εργασιών. 

6.14.6 Όλες οι εργασίες της στατικής επάρκειας των τριών κτιρίων, θα εκτελεσθούν 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια εφαρμογής της στατικής μελέτης του 

έργου. 

 

6.15 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

6.15.1 Στο κτιριακό συγκρότημα, σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου, θα 

εκτελεσθούν συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες. 

6.15.2 Εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε όλα τα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο του έργου, θα 

εκτελεσθούν εργασίες ύδρευσης, με εγκαταστάσεις χαλκοσωλήνων παντός τύπου και 

διαμέτρου, συνοδευόμενες από παντός τύπου και είδους εξαρτημάτων, σφαιρικών βαλβίδων, 

κρουνών, διακοπτών, θερμικών μονώσεων σωλήνων, αναμικτήρων θερμού- ψυχρού ύδατος, 

θερμοσιφώνων, κ.λπ. εργασιών, για παράδοση των εγκαταστάσεων, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

6.15.3 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων. Στο κτιριακό 

συγκρότημα του έργου, θα εκτελεσθούν εργασίες αποχέτευσης, λυμάτων, ακαθάρτων και 

όμβριων υδάτων, με εγκαταστάσεις, πλαστικών σωλήνων, παντός τύπου και διαμέτρου, με όλα 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα, γωνιές, τάπες, μούφες, δικλίδες και κεφαλές αερισμού, κλπ με 

εγκαταστάσεις διδύμων αντλητικών συγκροτημάτων, σχαρών και φρεατίων περισυλλογής 

όμβριων και ακαθάρτων υδάτων, με εγκαταστάσεις WC ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), με 

τοποθέτηση και στερέωση ειδών υγιεινής, νιπτήρα, λεκάνης αποχωρητηρίου, δοχείου πλύσεως, 

δοχείο σάπωνος, σπογγοθήκη, κλπ, εργασιών εγκατάσταση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 

παντός τύπου και διαμέτρου, με κατασκευή δεξαμενής λυμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

κλπ εργασιών, για παράδοση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 
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6.15.4 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. Στα τρία κτίρια του έργου, θα 

εκτελεσθούν εργασίες πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, με εγκαταστάσεις, πλαστικών και 

χαλύβδινων σωλήνων παντός τύπου και διαμέτρου, με τοποθέτηση σχαρών διέλευσης 

καλωδίων παντός τύπου, είδους και διαμέτρου, ΝΥΑ, ΝΥΜ, κλπ, με εργασίες εγκαταστάσεων και 

συνδέσεων πινάκων, συστήματος ασφαλείας αναγγελίας πυρκαγιάς, σειρήνων ή κορνών 

συναγερμού και φωτεινού επαναλήπτη, με τοποθέτηση και σύνδεση, κομβίου συναγερμού, 

ανιχνευτή πυρκαγιάς παντός τύπου και είδους, με εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας και 

διαφυγής, με πλήρη εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος ερμαρίου υδροληψίας, 

πυροσβεστικών κόνεων, κλπ εργασιών, για παράδοση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή 

εργασιών των εγκαταστάσεων της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

6.15.5 Εγκαταστάσεις συστήματος κλιματισμού. Στα τρία κτίρια του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα εκτελεσθούν εργασίες συστήματος κλιματισμού, ψύξης- θέρμανσης, με 

εγκαταστάσεις, δικτύου χαλκοσωλήνων και σιδηροσωλήνων, παντός τύπου και διαμέτρου, μετά 

των απαιτούμενων μονώσεων και εξαρτημάτων, σφαιρικές βαλβίδες και τρίοδες ηλεκτροκίνητες 

βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, παντός τύπου και διαμέτρου. Τοποθέτηση και σύνδεση 

υπαίθριου ψυχροστασίου, με πλήρη εγκατάσταση δικτύου σωλήνων, μονάδας και αντλίας 

θερμότητας και ψύξης, αντλίας τύπου κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής κλπ εργασίες, πλήρους 

εγκατάστασης και σύνδεσης, τοπικών κλιματιστικών μονάδων εσωτερικών χώρων, τύπου 

στοιχείου ανεμιστήρα (FCU) δαπέδου, οιασδήποτε παροχής, κλπ για παράδοση των 

εγκαταστάσεων του συστήματος κλιματισμού των χώρων, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

κατά τα λοιπά, ως τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της ηλεκτρομηχανολογικής 

μελέτης. 

6.15.6 Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, κίνησης, ρευματοδοτών και φωτιστικών 

σωμάτων. Στα τρία κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος, θα 

εκτελεσθούν, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ισχυρών ρευμάτων, με εγκαταστάσεις, 

πλαστικών και χαλύβδινων σωλήνων, παντός τύπου, είδους και διαμέτρου, με τα απαραίτητα 

εξαρτήματα, συνδέσεων και τα κουτιά διακλαδώσεων των καλωδίων και των κουτιών, 

τοποθέτησης των διακοπτών και ρευματοδοτών. Με εγκαταστάσεις και συνδέσεις, παντός 

τύπου, είδους και διαμέτρου, καλωδίων ΝΥΑ, ΝΥΜ,ΝΥΥ, κλπ. Με εγκατάσταση, τοποθέτηση και 

σύνδεση πλήρως ηλεκτρικών πινάκων, διανομής και ελέγχους ηλεκτρικού ρεύματος, μετά των 

οργάνων διακοπής και ασφαλείας, διακόπτες γενικοί και επί μέρους, διακόπτες διαρροής 

ρεύματος, μικροαυτόματοι ασφαλείας ηλεκτρικών γραμμών και συσκευών κατανάλωσης, 

ενδεικτικές λυχνίες ηλεκτρικού ρεύματος. Εργασίες εγκατάστασης, συστήματος πλακών γείωσης 
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από χαλκό και καλώδια. Εγκατάσταση και σύνδεση, διακοπτών και ρευματοδοτών, παντός 

τύπου και είδους, χωνευτοί, τριπολικοί, στεγανοί, σούκο, απλές, κλπ. Εγκατάσταση και σύνδεση, 

παντός τύπου και είδους φωτιστικών σωμάτων, τύπου σπότ, λαμπτήρων φθορισμού, οροφής, 

τοίχου, ενδοδαπέδιο, τύπου χελώνας, ψευδοροφών, κλπ, εργασιών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, για παράδοση των ισχυρών ρευμάτων, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, κατά 

τα λοιπά, ως τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

6.15.7  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Στα τρία κτίρια του κτιριακού συγκροτήματος, θα 

εκτελεσθούν εργασίες, συστημάτων ασθενών ρευμάτων, φωνής και δεδομένων (data), δικτύου 

τηλεφωνικής επικοινωνίας (ΟΤΕ), κλπ, με εγκαταστάσεις, πλαστικών και χαλύβδινων σωλήνων, 

παντός τύπου και είδους και διαμέτρου, με εγκατάσταση και τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών 

διέλευσης καλωδίων παντός τύπου και είδους ασθενών ρευμάτων, κατάλληλα για μετάδοση 

φωνής και δεδομένων (data). Με εγκατάσταση και σύνδεση κεντρικού κατανεμητή ΟΤΕ, 

χωρητικότητας 72 λήψεων τύπου ερμαρίου. Με εγκατάσταση και σύνδεση, αυτόματου 

ηλεκτρονικού ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου ΟΤΕ, χωρητικότητας μέχρι 4 γραμμών πόλεως 

και μέχρι 34 γραμμών εσωτερικών λήψεων. Με τοποθέτηση και σύνδεση τηλεφωνικών 

συσκευών, παντός τύπου και είδους, αναλογική, ψηφιακή, παλμική επίτοιχη ή επιτραπέζια κλπ. 

Με εγκατάσταση και σύνδεση, ρευματοδοτών λήψης φωνής και δεδομένων διπλών επαφών, με 

τοποθέτηση και σύνδεση ανιχνευτών κίνησης, παθητικών υπερύθρων, συστήματος ασφαλείας 

με μαγνητικές επαφές ελέγχου και ασφαλείας, παραβίασης θυρών και παραθύρων, με 

τοποθέτηση και σύνδεση σειρήνων ή κορνών συναγερμού, αντικλεπτικού συστήματος 

ασφαλείας κτιρίων κλπ εργασιών, για την παράδοση των εγκαταστάσεων των ασθενών 

ρευμάτων, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, κατά τα λοιπά, ως τεχνική περιγραφή των 

εγκαταστάσεων της ηλεκτρομηχανολογικής  μελέτης. 
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6.16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

•Η μελέτη για την συντήρηση θα διαμορφωθεί με βάση τις γενικές αρχές που απορρέουν 

από την δεοντολογία συντήρησης και αποκατάστασης και βασίζεται αφ’ ενός στη 

διατήρηση της αρχικής μορφής και αφ’ ετέρου στις  αξίες που αντιπροσωπεύουν –

αισθητική, ιστορική, καλλιτεχνική. 

•Η επιλογή των μεθόδων και των υλικών θα γίνει με βάση τα υλικά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην αρχική κατασκευή, την κατεργασία που έχουν υποστεί και την 

κατάσταση διατήρησης τους, σε συνδυασμό με την αξία και την λειτουργία του κτιρίου. 

•Θα καταγράφεται η αλληλουχία των εργασιών που θα περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα συντήρησης, ανά στάδιο. 

•Θα στερεωθούν και θα αναδειχθούν τμήματα των παλαιότερων φάσεων  ή και 

νεότερων φάσεων  

•Η μελέτη αποκατάστασης, στερέωσης, συντήρησης και προστασίας θα περιλαμβάνει:       

1.Ζωγραφικό Διάκοσμο 

2.Ξύλινα Κουφώματα 

3.Ανάγλυφο αρχιτεκτονικό διάκοσμο όψεων  

4.Παραδοσιακά πλακίδια  

5.Ορθομαρμαρώσεις και υπόλοιπων μαρμάρινων κατασκευών  

6.Μεταλλικές κατασκευές  

 

Αναλυτικά: 

1. Για την συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος ζωγραφικού διακόσμου όπου 

αυτός εμφανίζεται μετά από απόξεση και καθαρισμό, στους τοίχους και τις οροφές των 

εσωτερικών χώρων στα κτίρια Α & Β  θα ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται σύμφωνα 

με τους κανονισμούς τους όρους και τις οδηγίες από την Διεύθυνση Συντήρησης Νεότερων 

Μνημείων. Θα καταγραφούν οι διακοσμητικοί περίοδοι στους τοίχους στα περιθώρια της 

οροφής, στην απόληξη των τοίχων. Η ρυθμολογία ανά φάση , η παλέτα των χρωμάτων , με τις  

χρωστικές (πχ. μπλε κοβαλτίου, κόκκινο του καδμίου κλπ.) τα μοτίβα με την χρήση 

προκατασκευασμένων οδηγών τα οποία εμπλουτίζονται με ελεύθερες πινελιές. Ανάλυση 
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χρωστικών με XRD και ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικροανάλυση προκειμένου να αντληθούν 

στοιχεία σχετικά με την ποσότητα τους και την ενδεχόμενη ένταξη τους σε κάποιες 

χρονολογικές περιόδους. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων να αναφερθούν στην 

μελέτη με δείγματα εικόνων του μικροσκοπίου, σχεδιαστική απεικόνιση. Κρίνεται ωφέλιμο μετά 

από λεπτομερή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί και θα συνοδεύεται από μελέτη συντήρησης, 

η σχεδιαστική απεικόνιση του ζωγραφικού διακόσμου να επεκταθεί σε όλη την έκταση των 

επιφανειών των οροφών και των τοίχων όπως προϋπήρχε στην αρχική του μορφή. Με αυτό τον 

τρόπο δίνεται η δυνατότητα της πλήρους αποκατάστασης σε όλη την έκταση, με συμπλήρωμα 

και αναπαράσταση  των ζωγραφικών απεικονίσεων, στα σημεία που είναι αδύνατον να 

αποκαλυφθούν, λόγο των μακρόχρονων διαδοχικών επικαλύψεων από στρώσεις επιχρισμάτων 

και από χρωματικές διαστρώσεις ακρυλικών χρωμάτων, κόλλας ή ασβέστη ή άλλων παρεμφερή 

υλικών. Στην μελέτη θα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται όλες οι πιθανές μέθοδοι 

αποκατάστασης με τεκμηριωμένη ανάλυση για την επέκταση του ζωγραφικού διακόσμου και θα 

πρέπει να συνταχθεί από ομάδα που θα αποτελείται από συντηρητές-αρχιτέκτονες-σχεδιαστές, 

όπως αναφέρεται εξ άλλου και στο σχετικό άρθρο του τιμολογίου, ενώ η αποτύπωση θα πρέπει 

να ακολουθεί τις μεθόδους της ορθοφωτογράφισης και φωτογραμμετρίας αν αυτό είναι 

δυνατόν. Στο αναλυτικό τιμολόγιο του έργου, στα άρθρα Ζ45. ΝΑΟΙΚ Ν 45.17.01/ Ζ46. ΝΑΟΙΚ Ν 

45.17.02/ Ζ47. ΝΑΟΙΚ Ν 45.17.03/ Ζ48.ΝΑΟΙΚ Ν4 45.17.04/ Ζ49.ΝΑΟΙΚ Ν45.17.05/ Ζ50.ΝΑΟΙΚ Ν 

45.17.06,  Η01. ΝΑΟΙΚ Ν 45.17.07 (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΡΘΡΟ)- καταγράφονται οι εργασίες 

συντήρησης και αποκατάστασης. Σημαντικό είναι ότι στα σημεία που θα χρειαστεί να γίνει η 

αποτοίχιση των διαβρωμένων κονιαμάτων οι εργασίες θα ακολουθήσουν την σειρά που 

αναφέρεται λεπτομερώς στο  άρθρο του τιμολογίου. ( ΣΤ18. ΝΑΟΙΚ Ν 54.27.02/ΣΤ19. ΝΑΟΙΚ Ν 

45.51.03) ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

 

2. Για την συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων επειδή 

παρατηρήθηκε χρωματική απομίμηση ξύλου με  χρήση χτένας, η οποία μάλιστα διακρίνεται 

έντονα στην τετράφυλλη εσωτερική θύρα του ορόφου, αλλά και στις επιφάνειες των  θυρών  

που μεσολαβούν μεταξύ αιθουσών και λιακωτού, θα πρέπει την εργασία αυτή να την 

επιμεληθεί εξειδικευμένος τεχνίτης συντηρητής ξύλου και θα συνοδεύεται από μελέτη που θα 

αναφέρονται τα υλικά και οι μέθοδοι συντήρησης και προστασίας. Κατά τα λοιπά οι 

ξυλουργικές εργασίες για την αποκατάσταση και πλήρη λειτουργία των θυρών αναφέρονται με 

σαφήνεια και λεπτομερώς στο σχετικό άρθρο του τιμολογίου. 
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3. Για το ανάγλυφο αρχιτεκτονικό διάκοσμο των όψεων ιδιαίτερα του κτιρίου Α θα 

πρέπει να ερευνηθεί αν τα ανάγλυφα αυτά στοιχεία, τραβηχτά ,γείσα, οδοντωτές ταινίες, 

κιλλίβαντες κ.λπ. έφεραν επιφανειακά, κάποια περίτεχνη ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι κάτω από το γείσο της πρόσοψης του κτιρίου Β ξεχωρίζει σχεδιαστική 

απομίμηση ορθομαρμάρωσης ισόδομου συστήματος με  διαγράμμιση. Το ισόδομο σύστημα 

παρατηρείται επίσης στο επίχρισμα της όψης του λιακωτού κάτω από τα υαλοστάσια με χάραξη 

από αιχμηρό εργαλείο στη τελική στρώση του επιχρίσματος. Τα στοιχεία αυτά χρήζουν 

αξιολόγησης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έρευνα της μελέτης συντήρησης και 

αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου για επαναφορά των όψεων στην αρχική τους 

μορφή. Τα κεραμικά στοιχεία, ακροκέραμα, επίκρανα, γεισίποδες  όσα σώζονται ακέραια θα 

συντηρηθούν ενώ αυτά που έχουν καταστραφεί θα αντικατασταθούν. 

 

4. Για τα υπάρχοντα παραδοσιακά πλακίδια δαπέδου από μαρμαροτσιμεντοκονίαμα 

που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του κτιρίου Β και στο δάπεδο του λιακωτού, ή όπου αλλού 

εντοπίζονται , θα πρέπει αφού αριθμηθούν και αποτυπωθούν, να αποσπαστούν πρώτα από το 

υπόστρωμα μετά προσοχής ,να καθαρισθούν καλά με κατάλληλα υλικά και εργαλεία από 

τεχνίτη συντηρητή και εφόσον γίνουν οι κατάλληλες εξυγιάνσεις και διαστρώσεις της υπό βάσης 

να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Τα κενά που θα προκύψουν από 

κατεστραμμένα πλακίδια θα συμπληρωθούν από νέα, ίδιας τεχνοτροπίας, σχήματος και 

σχεδίου. Ο εμποτισμός τους με υλικά αδιαβροχοποίησης στο τέλος κρίνεται απαραίτητος. 

 

5. Για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των ορθομαρμαρώσεων των 

μαρμάρινων δαπέδων, αλλά και  των υπολοίπων μαρμάρινων κατασκευών  στο χώρο του 

πατητηριού ,μαρμάρινος πάγκος   με δύο μαρμάρινους σκαλιστούς κρουνούς , μαρμάρινο 

κάλυμμα δεξαμενών με δύο μεγάλα στρογγυλά ανοίγματα ,τα οποία βρίσκονται όλα  σε καλή 

κατάσταση , θα πρέπει εκτός από τις εργασίες που αναγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά 

άρθρα του τιμολογίου να  ακολουθήσουν και τη  διαδικασία που προβλέπεται για την ανάδειξη 

ιστορικού μνημείου το οποίο τυγχάνει να βρίσκεται εντός  του ευρύτερου κτιριακού 

συγκροτήματος  της οικίας Μπία και αποτελεί σημαντικό αντιπροσωπευτικό δείγμα  της 

διαδικασίας  παραγωγής οίνου, με αρκετά ιστορικά στοιχεία της εποχής από το τέλος του 19ου 

αιώνα έως τις αρχές του 20ου. (Ε28.ΝΑΟΙΚ Ν 75.25) Μέσα από μια τέτοια προοπτική μετά την 

συντήρηση  και αποκατάσταση  ο χώρος του πατητηριού μπορεί να λάβει κάλλιστα  μουσειακό 

χαρακτήρα. Στις εργασίες συντήρησης  περιλαμβάνεται και σχετική μελέτη που θα αποτελείται 

από φωτογραφική τεκμηρίωση ,πλήρης αποτύπωση και ανάλυση των φάσεων της παρέμβασης. 
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Κατά το στάδιο της αποτύπωσης  επειδή η δαπεδόστρωση  των μαρμάρινων πλακών θα πρέπει 

να αποξηλωθεί  λόγο των εξυγιάνσεων του εδάφους που απαιτούνται από την μελέτη του 

έργου, θα ακολουθήσει αρίθμηση των πλακών και σχεδιαστικό αντίγραφο σε διαφανές χαρτί 

έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν στην ακριβή τους θέση. Μετά την απόσπαση τους θα 

τοποθετηθούν προσωρινά σε επιλεγμένο χώρο και θα στοιβαχθούν μετά προσοχής. Στη 

συνέχεια θα γίνουν εξυγιάνσεις του εδάφους  και κατασκευή υποστρώματος σύμφωνα με τη 

μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης  για την επίτευξη επιφανείας απαλλαγμένης από 

υγρασίες. Κατόπιν από το στάδιο  της συντήρησης θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση των 

πλακών με κατάλληλο κονίαμα λευκού τσιμέντου  και θα γίνει συμπλήρωση των κενών με νέες 

πλάκες  μαρμάρου ίδιας ποιότητας και απόχρωσης. Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με 

κατάλληλο κονίαμα από σκόνη μαρμάρου και λευκού τσιμέντου. Θα ακολουθήσει καθαρισμός  

εκ νέου και επάλειψη με κατάλληλα αντιδιαβρωτικά υλικά που θα επιτρέπουν την βατότητα για 

πλήρη προστασία. Για του μαρμάρινους εξώστες  δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά .Οι εργασίες 

περιγράφονται με λεπτομέρεια στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.  (Ε27. ΝΑΟΙΚ Ν 75.24)  

 

6. Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα όπως επίσης και οι εξωτερικές μεταλλικές θύρες  

περιγράφονται πλήρως στα άρθρα του τιμολογίου και δεν προβλέπονται συμπληρωματικές 

εργασίες για την αποκατάσταση τους. (ΣΤ36. ΝΑΟΙΚ Ν 62.06.03/ ΣΤ35. ΝΑΟΙΚ Ν 62.06.04) 

 

Οι Επεμβάσεις: 

Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνουν σε δύο φάσεις.  

• Στην Α’ φάση θα γίνουν όλες οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες για την προστασία 

των οροφογραφιών κατά την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών (στερέωση τοιχοποιιών, 

βελτίωση φέροντος οργανισμού εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ.) προϋπόθεση για τις 

εργασίες αυτές είναι η προσέγγιση των ορόφων σε όλη τους την έκταση με την κατασκευή 

κατάλληλων ικριωμάτων. Μετά την προ στερέωση θα πρέπει να προγραμματιστούν άλλες 

οικοδομικές εργασίες όπως η καθαίρεση των επιχρισμάτων από τους τοίχους και η 

στερέωση των τοιχοποιιών με ενέματα και αρμολογήματα, όπως επιτάσσεται από τις 

στατικές μελέτες. Τα επιχρίσματα είναι δυνατόν να καθαιρέσουν με μηχανικό τρόπο μέχρι 

ένα ύψος 1.00 μέτρο κάτω από τη  οροφή, για να μην καταστραφεί κάποια ζωφόρος που δεν 

είναι σήμερα ορατή. Η καθαίρεση μπορεί να γίνει εφόσον προστατευτούν όλες οι ζωφόροι 

με facing ενώ θα πρέπει να προηγηθεί η κοπή του άνω ορίου με ταχυτροχό. Παράλληλα 
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μπορούν να γίνουν, η συμπληρωματική τεκμηρίωση κατά την διάρκεια των εργασιών και η 

σχεδιαστική αποτύπωση του χαρακτηριστικού διακόσμου ανά φάση. 

• Η Β’ φάση θα περιλαμβάνει τις κύριες εργασίες συντήρησης οι οποίες θα 

διατυπώνονται οι εργασίες συντήρησης με μορφή άρθρων και με συνοπτική περιγραφή των 

εργασιών ανά χώρο.  

 

6.17 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Στόχος  είναι ο φωτισμός του κτιρίου εξωτερικά, εσωτερικά και του περιβάλλοντα χώρου. 

Ο νυχτερινός φωτισμός ανάδειξης, θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόδοση των χρωμάτων στο 

μέγιστο δυνατό τη διαφοροποίηση των όγκων και των επιπέδων αλλά κυρίως να αποδεικνύει 

την αρχιτεκτονική του και τα ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία του, παραπέμποντας 

ταυτόχρονα το διαβάτη περιπατητή στην εποχή της αίγλης του κτιρίου αλλά και την νέα χρήση 

του. Ο νυχτερινός φωτισμός θα εξασφαλίζει την αναγνωσιμότητά του  χωρίς να αποβαίνει σε 

βάρος της αισθητικής του μνημείου. 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων γίνεται με αρχικό σχεδιασμό φωτισμού την μη αλλοίωση 

των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου και επιτυγχάνει την ανάδειξη αυτών. 

Θα παρέχεται φωτισμός που να εξασφαλίζει στους χρήστες οπτική άνεση με την απαιτούμενη 

στάθμη φωτισμού που να επιτρέπει την ευχάριστη διαμονή και εκτέλεση εργασιών ανάλογα τη 

χρήση του κάθε χώρου και θα είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12464:1:2002 

Συγκεκριμένα η επιλογή για το γενικό φωτισμό γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Επαρκής και σωστός φωτισμός στο επίπεδο εργασίας και στο σύνολο του χώρου 

• Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

• Ενεργειακή εξοικονόμηση 

• Ευελιξία εγκατάστασης και ευκολία συντήρησης 

• Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σε συνδυασμό με τις φωτοτεχνικές 

απαιτήσεις του χώρου 

• Χρωματική απόδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 

• Λειτουργικές ανάγκες χώρων (βαθμός προστασίας κ.λπ.) 

Αντικείμενο αυτού του μέρους της Τεχνικής Περιγραφής είναι ο καθορισμός των τεχνικών 

στοιχείων των φωτιστικών. 
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Κανονισμοί 

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των  συσκευών και 

υλικών των διαφόρων φωτιστικών, αναφέρονται στις επί μέρους προδιαγραφές υλικών. 

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να 

είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται 

κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και 

τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα 

εξής: 

α) Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές δεν 

θα γίνονται δεκτά.  

β) Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν θα αναφέρονται για να δεσμεύουν την προέλευση των 

υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, 

αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.  

γ) Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο έργο εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

6.17.1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων αναλύονται στο τεύχος Η/Μ της 
παρούσας μελέτης και στο τεύχος φωτοτεχνικών μελετών. 

 

6.17.2  ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Η φωτοτεχνική μελέτη και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί εμπεριέχονται σε ειδικό τεύχος της 
παρούσας μελέτης. 

6.17.3Συνημμένα επισυνάπτεται  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ για τη σύνταξη της μελέτης 

αποκατάστασης. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

 

Το κείμενο της μελέτης πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφική και σχεδιαστική 
τεκμηρίωση. 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Τοποθεσία (περιλαμβάνονται προαιρετικά χάρτες και τοπογραφικά), νομός-επαρχία-

πόλη, καθεστώς ιδιοκτησίας, διαστάσεις (για μεμονωμένο τμήμα), ή περίπου έκταση σε 

τ.μ. προκειμένου για ζωγραφικά σύνολα. 

            ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  Ζωγράφος (αν είναι γνωστός), χρονολογία, θέμα, εικονογραφία-επιγραφές 

            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΤΙΡΙΟ) 

1.1Αναλυτική περιγραφή του κτιρίου (εκκλησία, οικία, σπήλαιο κ.λπ. Κατόψεις και τομές 

της κατασκευής). 

1.2Ημερομηνία κατασκευής  

1.3Θέση ζωγραφικής (σε ανοιχτό χώρο ή εσωτερικά) 

1.4Κατάσταση κατασκευής. (Τοιχοποιία, στέγη, διαρροές, ετοιμόρροπα ή προσβεβλημένα 

από υγρασία τμήματα) 

1.5 Προηγούμενες επεμβάσεις-στερεώσεις της κατασκευής 

             ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1.6 Υποστήριγμα  

1.7Φυσικό (βραχογραφίες). Τύπος και σύσταση πετρώματος. Επεξεργασία. 

1.8Τεχνητό (ξηρή κατασκευή ή κατασκευή με συνδετικό υλικό-κονίαμα). 

1.9(Άψητα τούβλα -τύπος και διαστάσεις,  ψημένα τούβλα -τύπος και διαστάσεις, πέτρα -

ξερολιθιά ή με συνδετικό κονίαμα, ξύλο, μεικτή τεχνική). 

1.10. Υπόστρωμα ζωγραφικής 

1.11Υπάρχει ή όχι, συνολικό πάχος, σύσταση (από οπτική παρατήρηση ή από 

εργαστηριακές αναλύσεις εάν κρίνεται απαραίτητο), περιγραφή (χρώμα, αριθμός 

στρωμάτων, υφή, συνεκτικότητα), σκίτσα των ενώσεων του σοβά αν υπάρχουν 

(pontate, giornate).  

1.12 Ζωγραφική επιφάνεια 

1.13Σύντομη περιγραφή (βασισμένη σε οπτική παρατήρηση-επιφάνεια λεία, κοκκώδης, 

απορροφητική, ματ, γυαλιστερή), πάχος, συνδετικό υλικό, χρωστικές (εργαστηριακές 

αναλύσεις εάν κρίνεται απαραίτητο), χρήση χρυσού ή ασημιού, ανάγλυφες 

διακοσμήσεις. 

1.14Σχεδιαστική τομή στρωματογραφίας 

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

1.15 Κλίμα περιοχής (στοιχεία από Ε.Μ.Υ.- ποσοστό βροχοπτώσεων, σχετική υγρασία, 

παγετός και χιονοπτώσεις, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, άνεμοι)  
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1.16 Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών (σχετική υγρασία και θερμοκρασία στο 

εσωτερικό του κτιρίου με ηλεκτρονικό καταγραφέα για το μεγαλύτερο δυνατόν 

χρονικό διάστημα). Περιεκτικότητα υγρασίας (κατανομή στο σώμα του 

υποστηρίγματος σε διάφορα βάθη). Καταγραφή της υγρασίας στην επιφάνεια της 

ζωγραφικής (αναφέρατε τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί και σχεδιάστε τον 

χάρτη υγρασίας και τα σημεία των μετρήσεων). 

           ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ 

1.17Υγρασία - Τύπος υγρασίας. (Ανερχόμενη-τριχοειδής, διήθηση, συμπύκνωση) 

1.18Κρυστάλλωση αλάτων 

1.19 Θερμοκρασία 

1.20Ακτινοβολία 

1.21Ρύποι 

1.22Βιολογικοί παράγοντες 

1.23Αέρας/Αερισμός 

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

1.24Υποστήριγμα  

1.25Συνεκτικότητα, φθορές, αιτίες μεταβολής. (φωτογραφική τεκμηρίωση). 

1.26Υπόστρωμα 

1.27Συνεκτικότητα, πρόσφυση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων (μεταξύ του 

υποστηρίγματος και του πρώτου στρώματος, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 

κ.λπ.), παρουσία αλάτων, βιολογική προσβολή, μικροοργανισμοί, διάβρωση από 

άνεμο (σε εξωτερικές τοιχογραφίες), αποφλοιώσεις, κονιορτοποιήσεις (φωτογραφική 

τεκμηρίωση). 

1.28Προσδιορισμός των αιτιών αλλοίωσης. 

1.29Ζωγραφική επιφάνεια  

1.30Συνεκτικότητα, πρόσφυση με το υπόστρωμα, φθορές (αποφλοιώσεις, 

κονιορτοποιήσεις, ρηγματώσεις, άλατα, βιολογική προσβολή, μικροοργανισμοί, 

αλλοιώσεις χρωμάτων. Εναποθέσεις (σκόνη, αιθάλη, οργανικές εναποθέσεις κ.λπ.). 

Ασβεστώματα. Επιφανειακές εναποθέσεις από προηγούμενη συντήρηση (κερί, 

ρητίνες, ζωικές κόλλες, films συνθετικής ρητίνης κ.λπ.) (φωτογραφική τεκμηρίωση). 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Κάθε προτεινόμενη επέμβαση πρέπει να δικαιολογείται από τις παρατηρήσεις που 
σημειώνονται στη μελέτη. Η επιλογή των μεθόδων και των υλικών πρέπει να είναι 
δικαιολογημένη και να παρουσιάζεται σύμφωνα με τη χρονική σειρά των επεμβάσεων. 
(Περιμετρική συγκράτηση κονιάματος, στερέωση σαθροποιημένων τμημάτων κονιάματος, 
στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας, καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας, συμπλήρωση 
κενών τμημάτων)  
Σε περίπτωση που προτείνεται αποτοίχιση:  

2.1Αποτοίχιση τοιχογραφιών και μεταφορά σε νέο υποστήριγμα. 

2.1.1Τεκμηριωμένη αναφορά για την ανάγκη αποτοίχισης (περιλαμβάνονται 

σημειώσεις, φωτογραφίες, λεπτομερείς αποτυπώσεις και αναλυτική γραφική 

τεκμηρίωση). 

2.1.2Μέθοδος αποτοίχισης και κριτήρια επιλογής. 

2.1.3Μεταφορά αποτοιχισμένων τοιχογραφιών σε νέο υποστήριγμα. 

2.1.3.1Κριτήρια επιλογής υλικών νέου υποστηρίγματος. 

2.1.3.2Μέθοδοι και υλικά. 

2.2Συντήρηση κατασκευής και υποστηρίγματος (περίληψη της αρχιτεκτονικής επέμβασης 

στην κατασκευή). Αναφέρατε αν έχουν προηγηθεί αναστηλωτικές επεμβάσεις στο 

κτίριο. Αν εκκρεμεί μελέτη επέμβασης ή αν υπάρχει ανάλογη, συμπεριλάβατε 

περίληψη της μελέτης. 

2.3Υπόστρωμα ζωγραφικής: Εργασίες στερέωσης (με αναλυτικά σκίτσα, φωτογραφική 

τεκμηρίωση και λεπτομέρειες για την μέθοδο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή 

έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί). 

2.4Ζωγραφική επιφάνεια (κάθε επέμβαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται όπως αναφέρεται 

προηγούμενα). 

2.4.1Στερεώσεις (αναφέρατε μέθοδο επέμβασης και υλικά). 

2.4.2Απολύμανση. 

2.4.3Καθαρισμός και αφαίρεση των επικαλύψεων (αναφέρατε μέθοδο επέμβασης 

και υλικά). 

2.4.4Πιθανή προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας. 

2.5Σημειώνεται κάθε άλλο μέτρο που πρέπει ή έχει ληφθεί. 

Σε περίπτωση που προτείνεται αισθητική αποκατάσταση, να αναφερθείτε στον σκοπό της 
αισθητικής αποκατάστασης. Προσδιορίστε την έκταση των επεμβάσεων και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν. 
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3. Χρονοδιάγραμμα 

Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, λόγοι επίσπευσης, προθεσμία. 

 

 

 

 

 

 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελέγχθηκε  
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
του  Τμήματος 

Μελετών και Έργων 
 

Θεωρήθηκε  
 

Η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Τ.Υ. 

Δήμου Λαυρεωτικής 

Αναστασία Μαγγενάκη 
MArch. Αρχιτέκτων  

Μηχανικός  
 
 

Μαρία – Ζωή Παπαθανάση 
Χημικός Μηχανικός 

 

 
Αναστασία Μαγγενάκη 

MArch. Αρχιτέκτων  
Μηχανικός 
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