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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Εργασίες συντήρησης και επισκευών Λεβητοστασίων & βοηθητικών χώρων στα κτήρια 

Κυδάδειο, & Παντελίδειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στους χώρους βοηθητικής χρήσης των κτηρίων Κυδάδειο και Παντελίδειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

Λήμνο, υπάρχει ανάγκη συντήρησης και επισκευών τους, για την αποκατάσταση  βλαβών στο εξωτερικό του 
περίβλημα και στο εσωτερικό τους. 

 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελούν οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών & επισκευών 

εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, δώματος, μεταλλικών κουφωμάτων, δαπέδου, εσωτερικών οροφών 
και υγρομόνωσης εξωτερικών τοίχων, στους βοηθητικούς χώρους των κτηρίων Κυδάδειο και Παντελίδειο, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Β1. ΚΥΔΑΔΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ 
 

Το κτήριο Κυδάδειο βρίσκεται στη Μύρινα Λήμνου επί της οδού Καρατζά 24. Πρόκειται για διώροφο κτήριο 
με υπόγειο. Σε απόσταση τεσσάρων περίπου μέτρων από το κυρίως κτήριο, υπάρχει ισόγειο κτήριο με εμβαδόν 
περίπου 20,00μ2, το οποίο χρησιμοποιείται ως λεβητοστάσιο του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του 
Κυδάδειου κτηρίου. Το βοηθητικό αυτό κτήριο έχει διαρρυθμιστεί σε δύο χώρους, όπου έχουν εγκατασταθεί ο 
λέβητας και η δεξαμενή πετρελαίου και έχουν παρατηρηθεί σε αυτό οι παρακάτω βλάβες: 

Διάβρωση λόγω υγρασίας των επιχρισμάτων στις εξωτερικές τοιχοποιίες, σε όλο το ύψος και σε όλο το μήκος 
στη νότια, τη δυτική και την ανατολικής πλευρά του κτιρίου. 

Διάβρωση λόγω υγρασίας της γρηπίδας στη νότια, τη δυτική και την ανατολική πλευρά του κτιρίου.  

Στην βόρεια πλευρά,  όπου η μονόριχτη στέγη του κτηρίου εφάπτεται σε παρακείμενο κτήριο με μεγαλύτερο 
ύψος, έχει δημιουργηθεί αρμός, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα που γλύφουν στον παρακείμενο τοίχο, να 
εγκλωβίζονται -μέσω του αρμού- μεταξύ των εξωτερικών τοίχων των δύο κτηρίων, δημιουργώντας προβλήματα 
υγρασίας στο κτήριο.  

Έχουν οξειδωθεί οι δύο σιδηρές θύρες και ο φεγγίτης του κτηρίου και έχει φθαρεί ο χρωματισμός τους. 
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Β2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ 
 

Το κτήριο Παντελίδειο βρίσκεται στη Μύρινα Λήμνου επί της οδού Κουντουριώτη 54. Πρόκειται για διώροφο 
κτήριο. Σε απόσταση από το κυρίως κτήριο, στη Βορειοανατολική πλευρά του οικοπεδου, υπάρχει ισόγειο κτήριο 
με εμβαδόν περίπου 35,00μ2, το οποίο χρησιμοποιείται ως λεβητοστάσιο του συστήματος κεντρικής θέρμανσης 
του Παντελίδειου κτηρίου. Το βοηθητικό αυτό κτήριο έχει διαρρυθμιστεί σε δύο χώρους, όπου έχουν 
εγκατασταθεί ο λέβητας, η δεξαμενή πετρελαίου και αποθηκευτικός χώρος. 

Α)Στο βοηθητικό κτήριο έχουν παρατηρηθεί οι παρακάτω βλάβες:                    

Διάβρωση λόγω υγρασίας των επιχρισμάτων στις εξωτερικές τοιχοποιίες, σε όλο το ύψος και σε όλο το μήκος 
στη νότια, τη δυτική και την ανατολική πλευρά του κτιρίου. 

Διάβρωση λόγω υγρασίας της γρηπίδας στη νότια, και του προβόλου στη δυτική και την ανατολική πλευρά 
του κτιρίου.  

Έχουν οξειδωθεί οι δύο σιδηρές θύρες και ο φεγγίτης του κτηρίου και έχει φθαρεί ο χρωματισμός τους. 

Στην βόρεια πλευρά, όπου το κτήριο εφάπτεται στην οδό Δάλλη, έχει υποστεί βλάβη μέρος της τοιχοποιίας 
από λιθοδομή στη εξωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα την αποσάθρωση των επιχρισμάτων στην εσωτερική 
πλευρά.  

Στο δώμα υπάρχουν εκτεταμένες φθορές λόγω του συνδυασμού μακροχρόνιας έκθεσης στη υγρασία και της 
παντελούς έλλειψης υγρομόνωσης. Επίσης λόγω της παραπάνω βλάβης, έχουν φθαρεί τα επιχρίσματα της 
οροφής του κτηρίου. 

Β)Στο εσωτερικό των δύο ισόγειων χώρων, που εφάπτονται εξωτερικά στην ανατολική πλευρά του 
Παντελίδειου κτηρίου, έχουν παρατηρηθεί οι παρακάτω βλάβες και ανωμαλίες:      

Αποσάθρωση και αποκόλληση τοπικά των επιχρισμάτων. 

Ανωμαλίες του δαπέδου, λόγω κακής κατασκευής εξ αρχής. 

Έχουν οξειδωθεί οι δύο σιδηρές θύρες και ένα παράθυρο του κτηρίου και έχει φθαρεί ο χρωματισμός τους. 

Το ταβάνι από κόντρα πλακέ, λόγω υγρασίας και φυσικής φθοράς, έχει χάσει την επιπεδότητά του και έχει 
αποκολληθεί κατά τόπους. 

Οι δύο εσωτερικές πόρτες από κόντρα πλακέ, λόγω υγρασίας και φυσικής φθοράς, έχουν παραμορφωθεί. 

Β3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 

Για την αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

Για τις βλάβες στη γρηπίδα, στους προβόλους και στην εξωτερική τοιχοποιία της ανατολικής, νότιας και 
δυτικής πλευράς των κτηρίων των δύο λεβητοστασίων, έχει επιλεχθεί να αποκατασταθούν με τη διαδικασία και 
τα επισκευαστικά κονιάματα και υλικά θερμοπρόσοψης, χωρίς το θερμομονωτικό υλικό. Αρχικά εντοπίζονται οι 
ζημιές που έχουν προκύψει στους τοίχους και τη γρηπίδα από διαβρώσεις οπλισμού με οπτικό έλεγχο, με 
μηχανικό τρόπο- κρούση και διαβροχή. Αφού εντοπιστούν οι ζημιές γίνεται αποξήλωση των σαθρών περιοχών 
σκυροδέματος και επιμελής απόξεση του οπλισμού. Στη συνέχεια κλείνονται οι οπές που έχουν δημιουργηθεί 
σε μία ή δύο στρώσεις με ειδικό επισκευαστικό κονίαμα. Κατόπιν αυτού γίνεται το φινίρισμα με λεπτόκοκκο 
ρητινούχο υλικό. Σε όλη την επιφάνεια εφαρμόζεται με επάλειψη χαλαζιακό αστάρι, με σκοπό την αύξηση 
πρόσφυσης της επιφάνειας, ώστε να δεχτεί τα νέα υλικά. Στη συνέχεια σε όλη την επιφάνεια εφαρμόζεται κόλλα 
θερμοπρόσοψης ενισχυμένη με υαλόπλεγμα σε δύο στρώσεις. Αφού τριφτεί η επιφάνεια με ψιλό γυαλόχαρτο 
επιμελώς, διαστρώνεται αστάρι. Κατόπιν εφαρμόζεται έτοιμος ρητινούχος σοβάς-πάστα χρωματισμένος σε 
χρώμα λευκό όπως και το υφιστάμενο. Στις ακμές των επιφανειών, (όπως γωνίες κτηρίου, λαμπάδες 
ανοιγμάτων), θα μπουν γωνιόκρανα, εκτός από τα σημεία επαφής με λιθοδομή. 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                Σελ. 3 από 5 

Για τις λιθόκτιστες τοιχοποιίες, είναι απαραίτητο να γίνει προσεχτική απόξεση όλης της επιφάνειας και να 
απαλλαχθεί από σαθρά υλικά, χρώματα κ.λ.π. και εντοπίζονται τυχόν αρμοί με οπτικό έλεγχο. Αφού εντοπιστούν 
οι αρμοί διευρύνονται με τροχό ή σπάτουλα σε εύρος ενός εκατοστού και γεμίζονται με ειδικό κονίαμα. Όπου η 
τοιχοποιία παραμένει εμφανής, όπως στη βόρεια πλευρά του λεβητοστασίου του Παντελίδειου κτηρίου, γίνεται 
αρμολόγημα με ειδικό αδιαβροχοποιητικό τσιμεντοειδές κονίαμα χρώματος γκρι, ειδάλλως ακολουθείται η 
διαδικασία εφαρμογής θερμοπρόσοψης χωρίς θερμομονωτικό υλικό, όπως περιεγράφηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

Για την στοιχειώδη αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας στους εξωτερικούς τοίχους του λεβητοστασίου του 
Παντελίδειου κτηρίου, η οποία οφείλεται στην ελαφρώς υπέρτερη στάθμη του εδάφους περιμετρικά του 
κτηρίου, γίνεται αντικατάσταση της φυτικής στρώσης εδάφους, μέσου βάθους περίπου 20εκ και πλάτους 40 εκ, 
από άοπλο σκυρόδεμα. 

Για τη στεγάνωση-επισκευή του δώματος και του εσωτερικού χώρου στο λεβητοστάσιο του Παντελίδειου 
κτηρίου: i) στο δώμα, εντοπίζονται οι ζημιές που έχουν προκύψει από διαβρώσεις οπλισμού με οπτικό έλεγχο, 
με μηχανικό τρόπο- κρούση και διαβροχή, γίνεται αποξήλωση των σαθρών περιοχών σκυροδέματος και επιμελής 
απόξεση του οπλισμού, κλείνονται οι οπές που έχουν δημιουργηθεί με ειδικό επισκευαστικό κονίαμα και 
κατόπιν εφαρμόζεται υγρομόνωση σε δύο στρώσεις ii) θα επισκευασθούν και αναχρωματισθούν τα φθαρμένα 
επιχρίσματα, στην οροφή κάτω από το δώμα και iii) στην εσωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου, θα 
αποξηλωθούν τα υφιστάμενα φθαρμένα επιχρίσματα, θα πραγματοποιηθεί υγρομόνωση και θα 
ανακατασκευασθούν και χρωματισθούν τα επιχρίσματα.  

Για τη συντήρηση των σιδηρών κουφωμάτων όλων των κτηρίων, θα πραγματοποιηθεί απόξεση των 
οξειδώσεων και των φθαρμένων χρωματισμών, με γυαλόχαρτο και σβουράκι, επάλειψη ειδικού ασταριού και 
χρώματος σε δύο στρώσεις, σε απόχρωση όπως και η υφιστάμενη.  

Για τη συντήρηση στο εσωτερικό των δύο ισόγειων χώρων, που εφάπτονται εξωτερικά στην ανατολική 
πλευρά του Παντελίδειου κτηρίου θα πραγματοποιηθούν: i) αντικατάσταση τοπικά ή/και συμπλήρωση της 
υφιστάμενης στρώσης τσιμεντοκονίας με νέα, ώστε να προκύψει ενιαία στάθμη δαπέδου, στο μέσο σημερινό 
επίπεδο ii) αποξήλωση τοπικά των φθαρμένων επιχρισμάτων, ανακατασκευή και χρωματισμός τους iii) 
αντικατάσταση τοπικά ή/και συμπλήρωση της υφιστάμενης ψευδοροφής από κόντρα πλακέ, με νέα πάχους 
8mm και με ταυτόχρονη αντικατάσταση ή/και επισκευή του σκελετού ανάρτησής της, σε στάθμη όμοια με την 
υφιστάμενη iv) αντικατάσταση των δύο εσωτερικών θυρών από κόντρα πλακέ με νέες από το ίδιο υλικό και 
χρώμα. 

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες, στις περιπτώσεις στις οποίες κατά τη διαδικασία απόξεσης-καθαίρεσης- 
επισκευής, αποκαλυφθεί εκτεταμένη φθορά, για την οποία -κατά την άποψη της επίβλεψης από το Τεχνικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου- θεωρηθεί ότι δεν κρίνεται αποδεκτή η συντήρηση ή επισκευή της, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα αντίστοιχα τμήματα με καινούρια, από υλικά όμοια με τα φθαρμένα, με 
δικά του ευθύνη και έξοδα και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 

 

     Προβλέπεται κατ’ ελάχιστον, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η προσκόμιση και χρήση υλικών και 
μικρουλικών όπως ειδικό χαλαζιακό αστάρι, επισκευαστικό κονίαμα, λεπτόκοκκο ρητινούχο υλικό, αρμόστοκος, 
κόλλα θερμοπρόσοψης ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, ψιλό γυαλόχαρτο, έτοιμος ρητινούχος σοβάς-πάστα 
χρωματισμένος σε χρώμα λευκό, γυαλόχαρτο αστάρι και χρώμα για τις σιδηρές επιφάνειες, υλικά για τη 
συντήρηση των κουφωμάτων, υλικά για την υγρομόνωση δώματος και εσωτερικού τοίχου, υλικά παρασκευής  
επιχρισμάτων και αόπλου σκυροδέματος, τεμάχια κόντρα πλακέ επισκευής θυρών και οροφής, σιδηρά τεμάχια 
για την αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων κουφωμάτων κ.α. 
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Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
     Πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στην απευθείας 
ανάθεση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Λήμνο, προκειμένου να επισκεφθούν τα κτήρια στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εργασίες, ώστε να έχουν ιδία αντίληψη, καθώς η ιδιαιτερότητα των βλαβών και των ειδικών εργασιών που 
απαιτούνται, είναι διαπιστωτέα μόνο με επί τόπου  αυτοψία. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία για τη συντήρηση και τις επισκευές λεβητοστασίων και βοηθητικών χώρων 
στα κτήρια Κυδάδειο και Παντελίδειο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Α και Β ανωτέρω. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τα ανωτέρω και οτιδήποτε περαιτέρω τεχνικά απαιτείται ή προβλέπεται από την 
παρούσα τεχνική έκθεση, την πρόσκληση της απευθείας ανάθεσης, την προσφορά που θα καταθέσει και τη 
σύμβαση που θα υπογραφεί προκειμένου να παραδώσει επισκευασμένα i)την γρηπίδα, την εξωτερική 
τοιχοποιία, τον αρμό της στέγης και τα σιδηρά κουφώματα του λεβητοστασίου που βρίσκεται στην αυλή τoυ 
οικοπέδου του Κυδάδειου κτηρίου,  ii) την γρηπίδα, τους προβόλους, το δώμα, την εξωτερική τοιχοποιία μετά 
του στραγγιστικού έργου, τον βόρειο εσωτερικό τοίχο, την οροφή και τις σιδηρές θύρες του λεβητοστασίου που 
βρίσκεται στην αυλή του οικοπέδου του Παντελίδειου κτηρίου και iii) τα εσωτερικά επιχρίσματα, το δάπεδο, την 
οροφή και τις εσωτερικές θύρες από κόντρα πλακέ και τα εξωτερικά σιδηρά κουφώματα που βρίσκονται στους 
δύο  ισόγειους χώρους που εφάπτονται εξωτερικά στην ανατολική πλευρά του Παντελίδειου κτηρίου, άνευ 
αξίωσης για επιπλέον αποζημίωση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

     Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα, έξοδα και ευθύνη και χωρίς επί πλέον αποζημίωση, να 
απομακρύνει σε επαρκή απόσταση από την τοιχοποιία, όλα τα στερεωμένα σε αυτή αντικείμενα, (όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, σωληνώσεις A/C, πινακίδες, φωτιστικά σώματα κλπ,) προκειμένου να 
εφαρμοστούν τα επισκευαστικά υλικά σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας και να τα επανατοποθετήσει στην 
ίδια ακριβώς θέση, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του κτηρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και να 
αντικαταστήσει όσα από τα αντικείμενα που αφορούν την παραπάνω απομάκρυνση είναι τυχόν ήδη φθαρμένα 
ή καταστούν τέτοια από τις εργασίες. Επίσης να προσκομίσει αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για 
τις εκτελούμενες εργασίες ή άδεια μικρής κλίμακας. 

     Κατά την παροχή υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών προς τρίτους. Ομοίως υποχρεούται 
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων σε τρίτους και στο 
εργατοτεχνικό του προσωπικό (χορήγηση Μ.Α.Π όπου αυτά απαιτούνται). Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος 
καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα 
συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες 
υποχρεούται να αποκαταστήσει άνευ αποζημίωσης. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή των 
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα 
μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία του.  

     Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να εκτελεστεί η παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης 
και επισκευών λεβητοστασίων και βοηθητικών χώρων στα κτήρια Κυδάδειο και Παντελίδειο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Λήμνο», που θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό την εποπτεία του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παροχή υπηρεσιών που προβλέπεται από την παρούσα θα 
εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Λήμνου. Ο εκτιμώμενος 
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 
πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα από τον 
κωδικό έργου ΣΑΕ 2020ΣΕ54600027 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευών λεβητοστασίων και 
βοηθητικών χώρων στα κτήρια Κυδάδειο και Παντελίδειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο». Οι υπηρεσίες 
θα πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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