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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι  εργασίες  που  κρίνονται  απαραίτητες  για  να  καταστεί  ο  χώρος  του  

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  ∆.Ε. ΦΥΛΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ  στο  σύνολό  του  λειτουργικά   

κατάλληλος  προς  στέγαση  υπηρεσιών  του  ∆ήµου  ,  είναι  η  αποκατάσταση  

υπαρχόντων  ζηµιών  (από  σεισµικές  καταπονήσεις),  η  αποκατάσταση  -

αντικατάσταση  της  κατεστραµµένης  επικεράµωσης  της στέγης  και  η  γενική  

ανακαίνιση  των  χρωµατισµών  του  κτιρίου  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στη  

συνέχεια. 

  Σε  πρώτη  φάση  θα  πραγµατοποιηθεί  αντικατάσταση  του  προβληµατικού  

τµήµατος  της  επικεράµωσης  µε  παράλληλο  έλεγχο- επισκευή  της  υποδοµής  της  

επικεράµωσης  και έλεγχος  τυχόν  ύπαρξης  < κρύφιων>  τοπικών  προβληµάτων. 

Θα  κατεδαφιστεί  ο  εσωτερικός  τοίχος  πλήρωσης  που  διαχωρίζει  την  αίθουσα  

συνεδριάσεων  µε  την  αίθουσα  πρωτοκόλλου . Σηµειώνεται  η  αναγκαιότητα  

καθαίρεσης αυτής  της  τοιχοποιίας  δεδοµένου  ότι  παρουσιάζει  έντονες  διαµπερείς  

ρωγµές  µε  µετατόπιση  των  τούβλων  από  κατακόρυφο  επίπεδο  και  πλήρη  

αποκόλληση  από  το  Φ.Ο. 

Στη  θέση  της  υπό  καθαίρεση  τοιχοποιίας  θα  κατασκευαστεί  νέα  δροµική  

οπτοπλινθοδοµή  µε  ενδιάµεσο  σενάζ  και αµφίπλευρο  επίχρισµα.   Επί  πλέον  στην  

ένωση  της  οπτοπλινθοδοµής  µε  το  Φ.Ο.  θα  γίνει  ενίσχυση  ένωσης  µε  

τοποθέτηση  ειδικού   συνθετικού  πλέγµατος  (αµφίπλευρα  της  τοιχοποιίας  πριν 

την  κατασκευή  του  επιχρίσµατος ). 
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   Μετά τα παραπάνω  θα  αποκατασταθούν  οι  ρηγµατώσεις  τοιχοποιιών  και  οι  

αποκολλήσεις  τοιχοποιιών  από  τον  Φ.Ο.  ανάλογα  µε το  πλάτος  των  ρωγµών  ή  

αποκολλήσεων. 

 

Συγκεκριµένα: 

Σε  ρωγµές  ή  αποκολλήσεις  πλάτους  ολίγων  χιλιοστών  θα  καθαιρεθεί  το  

επίχρισµα  αµφίπλευρα της  ρωγµής  σε πλάτος  40  cm  ,  θα  διευρυνθούν  τα  χείλη  

της ρωγµής  σε  σχήµα  V  , στη  συνέχεια  θα  γίνει  πλύσιµο  της  επιφάνειας  µε  

νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή  πλούσιου  τσιµεντοκονιάµατος  ( µε  ψιλό  µυστρί  όσο  

γίνεται  βαθύτερα  της  ρωγµής )  µετά  από  διύγρανση  της  ρωγµής, εν  συνεχεία  

αρµολόγηµα  της  επιφανείας  και  τελικό  επίχρισµα  . 

Σε  ρωγµές  ή  αποκολλήσεις    πλάτους  έως  1 cm  και  εκτεταµένες  όταν  

δεν  έχει γίνει  αποσάθρωση  της  τοιχοποιίας  ή  απόκλιση από  την  κατακόρυφο  , 

αφαιρούµε  το  επίχρισµα  πέριξ  της  ρωγµής  σε  πλάτος  εκατέρωθεν  έως 60 cm , 

διευρύνεται  η  ρωγµή  σε  σχήµα  V, πλένεται  µε  νερό  υπό  πίεση  η  επιφάνεια  και  

εφαρµόζεται  η  µέθοδος  της  τσιµεντένεσης  σύµφωνα  µε  τις κατευθυντήριες  

προδιαγραφές  και οδηγίες  για  επισκευές  κτιρίων  µε βλάβες  από  σεισµό (2.4.1. 

τσιµεντενέσεις) .  

Συγκεκριµένα  : 

Για  το  τσιµεντένεµα  πρέπει  να  χρησιµοποιείται  αναµικτήρας υψηλού 

στροβιλώδους  ώστε  για  την  ίδια  ρευστότητα  να  µειώνεται  η  ανάγκη  σε  νερά. 

• γίνεται  καθαίρεση  των  επιχρισµάτων, αφαίρεση  των  σαθρών  τµηµάτων  

της  ρωγµής  και  πλύσιµο  υπό  πίεση 

• ανοίγονται  τρύπες  µε  τρυπάνι  µπετόν  µέσα  στο  «επίπεδο» της  ρωγµής  

και  σε  αποστάσεις  µικρότερες  όσο  στενότερη  είναι  η  ρωγµή. Στις  τρύπες  

αυτές  τοποθετούνται  σωληνάκια. 

• διευρύνονται  τα  χείλη  της  ρωγµής  και  σφραγίζονται  µε  τσιµεντοκονίαµα  

ώστε  να  µη  µπορεί  να  φύγει  από  τις  ρωγµές  το  τσιµεντένεµα. 

• ακολούθως  µέσα  από  το κατώτερο  σωληνάκι  εισάγεται  τσιµεντένεµα  υπό  

µορφή  τσιµεντοπολτού  ή  τσιµεντοκονιάµατος  µε  βελτιωτικά  πρόσθετα  

(π.χ. µπετονίτη ), στην  αρχή  λεπτόρρευστο  µε  µικρή  πίεση  και  στο τέλος  

παχύρρευστο  µε  µεγάλη  πίεση. Μόλις  το  υλικό  της τσιµεντενέσεως  
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αρχίσει  να  βγαίνει  από  το πιο  πάνω  σωληνάκι  ,  τότε  συνεχίζουµε  την  

ένεση  από  το  σωληνάκι  εκείνο  ,  ενώ  βουλώνουµε  το  πρώτο  σωληνάκι.  

Έτσι  συνεχίζεται  η  τσιµεντένεση  εκ  των  κάτω  προς  τα  άνω. 

Μετά την  ολοκλήρωση  των  παραπάνω  εργασιών  θα  κατασκευαστεί το αναγκαίο  

επίχρισµα  (στην επιφάνεια του καθαιρεθέντος). 

Ιδιαίτερη  µνεία  χρειάζεται  κατά την  αφαίρεση  του  επιχρίσµατος  να  µη  

διαταραχθεί  η συνοχή  των  οπτοπλίνθων  και του  συνθετικού  κονιάµατος  της 

οπτοπλινθοδοµής  που περιβάλλει  τη  ρωγµή  ή  την αποκόλληση.  

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  συνόλου  των  παραπάνω  εργασιών  θα  γίνει  η  

ανακαίνιση  των  χρωµατισµών  του  συνόλου  των  χρωµατιζόµενων  επιφανειών  µε  

σχετική  προεργασία  των  επιχρισµάτων και  σύµφωνα  πάντα  µε  τις  οδηγίες  του  

επιβλέποντα  µηχανικού  και  τις  προδιαγραφές  των  υλικών  που  θα  

χρησιµοποιηθούν. 

Αναλυτικά  αναφέρουµε: 

� πλαστικοί  χρωµατισµοί  εσωτερικών  επιφανειών  ήτοι 

Απόξεση  υπαρχόντων  προβληµατικών  χρωµατισµών  ,προετοιµασία  επιφανειών 

επιχρισµάτων  στις  επιφάνειες  είτε  νέων  επιχρισµάτων,  είτε  σε  επιφάνειες  

επιχρισµάτων όπου  υπήρχαν  ρηγµατώσεις ή αποκολλήσεις και έγινε  αποκατάστασή  

τους ,  στη  συνέχεια  διπλή  στρώση  πλαστικού χρώµατος . 

� πλαστικοί  ακρυλικοί  χρωµατισµοί  εξωτερικών  επιφανειών  επιχρισµάτων  

µετά  από  σχετική  προετοιµασία  των  επιχρισµάτων  

� ανακαίνιση  ελαιοχρωµατισµών  µεταλλικών  επιφανειών  , απόξεση  παλαιών  

χρωµατισµών  ,  αστάρωµα  και  διπλή  στρώση  ελαιοχρώµατος 

� ανακαίνιση  βερνικοχρωµάτων  ξυλίνων  επιφανειών κουφωµάτων  και  

διακοσµητικών πλαισίων  ,πλήρης  προσεκτική αφαίρεση  παλαιού  

βερνικοχρώµατος  ( απόξεση-τρίψιµο κ.λ.π. ) . Αστάρωµα  µε  διάστρωση  

υποστρώµατος  δύο  συστατικών  και  βερνικοχρωµατισµός. 

Ο  χώρος  θα  παραδοθεί  σε  πλήρη  λειτουργία  µετά  τον  επιµελή  καθαρισµό  του. 
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