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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Α. Γενική περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης 

Το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου κατασκευάσθηκε το 1977 και από το 1981 λειτούργησε 

καλύπτοντας τις στεγαστικές ανάγκες των κατά καιρούς τεχνικών σχολείων (ΤΕΛ, ΤΕΕ, 

ΕΠΑΛ).  Το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου ιδρύθηκε με την αρ. 81464/Δ4/2006 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 1379/Β/14-9-2006). 

Το όλο συγκρότημα περιήλθε στο δήμο Καρπενησίου με την αρ. 2831γ/4-10-1999 

διαπιστωτική απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας η οποία μεταγράφηκε στον τόμο 117 αρ. 

912 του υποθυκοφυλακείου Καρπενησίου. Βρίσκεται επί της εθνικής οδού Καρπενησίου - 

Αγρινίου,  σε χώρο χαρακτηρισμένο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως «ζώνη 

εκπαίδευσης» και συνορεύει με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη Μαθητική Εστία και το γήπεδο 

του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Ενιαίου Λυκείου της πόλης του Καρπενησίου καθώς και με 

ιδιωτική έκταση. 

Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Το κτιριακό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου αποτελείται από: α) το κεντρικό 

τριώροφο κτίσμα όπου υπάρχουν οι αίθουσες διδασκαλίας και χώροι γραφείων, β) τέσσερα 

κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια και γ) το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου.  

Εκτός από κάποιες εργασίες αποκατάστασης που έγιναν στο ανατολικό τμήμα του κεντρικού 

κτιρίου, καμιά άλλη οργανωμένη συντήρηση δεν έγινε από το χρόνο κατασκευής του μέχρι 

σήμερα.  

Λόγω του μεγάλου κτιριακού όγκου και των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στο 

σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ, μετά από ιεράρχηση των αναγκών, με 

βάση τη λειτουργία του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που  



αφορούν το δυτικό τμήμα του κεντρικού κτιρίου καθώς και το Εργαστήριο Μηχανολογικών 

κατασκευών και εργαλειομηχανών (κτίριο Α) το οποίο  παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην 

λειτουργία του λόγω των εκτεταμένων φθορών των εσωτερικών εγκαταστάσεων, της κακής 

κατάστασης των κουφωμάτων και της υγρασίας.: 

α) Αντικατάσταση ορισμένων εξωτερικών και εσωτερικών ψυχρών κουφωμάτων αλουμινίου 

και τοποθέτηση καινούργιων (με θερμοδιακοπή) με σκοπό τη μείωση των απωλειών  

β) Τοποθέτηση οριζόντιας ψευδοροφής στο χώρο του Εργαστηρίου Μηχανολογικών 

κατασκευών και εργαλειομηχανών (το οποίο έχει ελάχιστο ύψος 4,65μ και μέγιστο 6,65μ.) 

προκειμένου να βελτιωθεί η θέρμανση του χώρου διατηρώντας όμως το απαιτούμενο βάσει 

κανονισμών ελάχιστο ύψος.. 

γ) Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων της οροφής του και της εσωτερικής τοιχοποιίας και 

επισκευή όπου αυτό απαιτηθεί 

δ) Αντικατάσταση μίας εξωτερικής μεταλλικής εξώθυρας και επισκευή δαπέδου όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

ε)  Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων εξωτερικών πλευρών του κτιρίου του εργαστηρίου και 

επανακατασκευή τους 

ζ) Χρωματισμός των εσωτερικών τοίχων του εργαστηρίου και των μπάνιων.  

η) Καθαιρέσεις φθαρμένων πλακιδίων τοίχων προθαλάμου και τουαλετών, αντικατάστασή 

τους και τοποθέτηση αντιολισθηρών  πλακιδίων δαπέδων όπου απαιτείται 

θ) Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρων πορσελάνης διαστάσεων, με την μπαταρία κρύου 

ζεστού νερού τύπου KLEVER και όλα εξαρτήματα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και 

αποχετεύσεως.    

ι) Αντικατάσταση  ορισμένων λεκανών  WC με καινούργιες από πορσελάνη,  καθώς και όλων 

των  εξαρτημάτων σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχετεύσεως.   

κ) Αποξήλωση κατεστραμμένων  και παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων αιθουσών 

διδασκαλίας και αντικατάσταση με τυποποιημένα κουφώματα αλουμινίου κατάλληλων για 

χώρους σχολείων 

 



λ) Αντικατάσταση ορισμένων κουφωμάτων, των διαδρόμων, που οδηγούν στα εργαστήρια  

μ) Κατασκευή ράμπας στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του 1ου ΕΠΑΛ έτσι ώστε οι 

λειτουργικοί χώροι του να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα 

άτομα. 

ν) Αντικατάσταση ορισμένων λαμπτήρων φωτισμού 

ξ) Αντικατάσταση ορισμένων θερμαντικών σωμάτων και τμηματική επισκευή σωληνώσεων 

θέρμανσης 

ο) Μικροεργασίες για τη συμμόρφωση του κτιρίου στις προδιαγραφές που αφορούν τα ΑΜΕΑ 

              Γενικά, όλες οι οικοδομικές εργασίες  θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του Τμήματος Τεχνικών Έργων 

του Δήμου Καρπενησίου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα 

στοιχεία, πριν προβεί στην κατασκευή του έργου. 

              Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/08-8-2016 περί 

δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.                             

        Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  390.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α.  

       Επικαιροποίηση 

Καρπενήσι 28/01/2019 
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Ιωάννα Νταλλή 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Παναγιώτης Καράμπελας 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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