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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ      ΕΚΘΕΣΗ  
Ο Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  έχει  υποβάλλει  αίτηση  χρηματοδότησης  ποσού 

31.500,00 Ευρώ στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : 

«Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Πρόκειται  για  Εργασίες  Επισκευής  και  συντήρησης  Σχολικών  κτιρίων  και 

αύλειων χώρων δύο Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Του 10/Θ 

Δημοτικού Σχολείου Άστρους και του 1/Θ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου.

1) Δημοτικό Σχολείο Άστρους

Το 10/Θ Δημοτικό Σχολείο Άστρους,  βρίσκεται  εντός του οικισμού της Δ.Κ. 

Άστρους σε οικόπεδο επιφάνειας Ε = 4.164,64 τ.μ., στο οποίο υπάρχουν τέσσερα 

(4) κτίρια. Τα δύο διόροφα κτίρια (1 και 2) είναι αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία, 

το μονόροφο κτίριο (3) είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και υπάρχει και ένα 

μικρό μονόροφο κτίσμα που είναι το κυλικείο. (φωτ. 2)

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  σε  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης  στο 

παλαιότερο (αρχικό) κτίριο. (φωτ. 3, 4, 5)

Από το 1894 ξεκίνησε στην Ελλάδα η συστηματική μελέτη του σχολικού κτιρίου 

(Κτιριολογικό  πρόγραμμα  και  προδιαγραφές,  μορφολογία,  τυπολογία,  θέση  του 

κτιρίου  στο  οικόπεδο  κλπ)  και  μέχρι  το  1930  κτίζονται  τα  περίφημα  σχολεία 

Συγγρού. Είναι σχεδιασμένα με τις επιρροές του γερμανικού νεοκλασικισμού που 

συνδύαζε  το  αίτημα  του  εκσυγχρονισμού  και  παράλληλα  την  αναζήτηση  της 

εθνικής ταυτότητας.
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Το αρχικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Άστρους, είναι κατασκευασμένο στις 

αρχές του 20ου αιώνα, συγκεκριμένα το 1915 με δαπάνες του Δημοσίου, με βάση 

τον τύπο διόροφου εξατάξιου σχολείου, του προγράμματος Συγγρού. 

Βρίσκεται  στη  Ν.Δ.  πλευρά  του  οικοπέδου  που  παραχώρησε  η  Κοινότητα 

Άστρους το 1914. Είναι  διόροφο λιθόκτιστο,  με μικτό φέροντα οργανισμό,  που 

αποτελείται  από  φέρουσα  τοιχοποιία  καθώς  και  πλάκες  και  δοκούς  οπλισμένου 

σκυροδέματος.  Η στέγη  του  είναι  δίριχτη  ξύλινη  αυτοφερόμενη,  με  επικάλυψη 

κεραμίδια  γαλλικού  τύπου.  Η  κάτοψη  του  είναι  ορθογωνική  με  εξωτερικές 

διαστάσεις 29,10x11,20 μ. και Επιφάνεια 325,92 τ.μ.

Η εμφανής εξωτερικά  λιθόκτιστη επιφάνεια,  η  συμμετρία  και  τα επί  μέρους 

μορφολογικά στοιχεία, συνθέτουν ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό έργο. 

Αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, το ισόγειο και τον όροφο. Το ισόγειο του κτιρίου 

είναι υπερυψωμένο κατά 1,00 μ. από το προαύλιο του σχολείου και στην Βόρεια 

όψη του κτιρίου είναι οι δύο είσοδοι αυτού.  Η κάθε είσοδος σε οδηγεί σε έναν 

προθάλαμο. 

Στο  ισόγειο,  στη  συνέχεια  του  αριστερού  προθαλάμου  υπάρχει  μια  μεγάλη 

αίθουσα  διδασκαλίας.  Στο  ενδιάμεσο  των  προθαλάμων  είναι  ο  χώρος  των 

φωτοτυπικών μηχανημάτων. Ο δεξιός προθάλαμος οδηγεί σε δύο ακόμη αίθουσες 

διδασκαλίας, που σήμερα η μια στεγάζει τα γραφεία του Συλλόγου διδασκόντων 

και η άλλη το Εργαστήριο Πληροφορικής. Ένα μικρό τμήμα αυτής της αίθουσας 

έχει  διαμορφωθεί  σήμερα  σε  γραφείο  της  Διεύθυνσης.  Από  τον  αριστερό 

προθάλαμο, ένα μαρμάρινο κλιμακοστάσιο σε οδηγεί στον όροφο όπου υπάρχουν 

ένας μεγάλος διάδρομος και τρεις αίθουσες διδασκαλίας. 

Η  παρούσα  μελέτη  περιλαμβάνει  τις  απόλυτα  απαραίτητες  εργασίες  που 

αφορούν στη επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, οι οποίες διαπιστώθηκαν και 

κρίθηκαν αναγκαίες μετά από επί  τόπου αυτοψία και  έλεγχο της υπηρεσίας και 

συγκεκριμένα : 

α)  Καθαίρεση και αντικατάσταση της ξύλινης ψευδοροφής (ταβάνι) του ισογείου, η 

οποία εμφανίζει  φθορές λόγω παλαιότητας και εγκυμονεί  επικινδυνότητα ως 

προς την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων. (φωτ. 6)

β)  Συντήρηση  των  δαπέδων  του  ισογείου  και  συγκεκριμένα  των  ξύλινων 

πατωμάτων. (φωτ. 7)

γ)  Καθαίρεση  και  ανακατασκευή   των  σαθρών  επιχρισμάτων  σε  τοίχο  του 

διαδρόμου του ορόφου και βαφή του τοίχου. (φωτ. 8)
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2) Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου

Το Δημοτικό  Σχολείο  Αγίου  Πέτρου,  βρίσκεται  εντός  του οικισμού της  Τ.Κ. 

Αγίου Πέτρου. Στο οικόπεδο του επιφάνειας Ε = 2.534,48 τ.μ. υπάρχουν τέσσερα 

μονόροφα  κτίσματα,  από  τα  οποία  το  κυρίως  κτίριο  (1)  είναι  οι  αίθουσες 

διδασκαλίας και το γραφείο του Σχολείου. (φωτ. 9, 10)

Στην  Βόρεια  πλευρά  του  οικοπέδου  υπάρχει  μονόροφο  πλακοσκεπές  κτίριο 

βοηθητικής χρήσης Ε=110,44 τ.μ.,  προϋφιστάμενο του 1955,  όπου παλαιότερα 

στεγαζόταν  το  συσσίτιο  (2).  Στη  Νότια  πλευρά  υπάρχουν  δύο  μονόροφα 

πλακοσκεπή κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955. Το Ν.Α. είναι οι χώροι υγιεινής 

(τουαλέτες) Ε=35,61 τ.μ. (3) και το Ν.Δ. (4) είναι αποθηκευτικοί χώροι Ε=95,79 

τ.μ. (φωτ. 10)

Το  κυρίως  κτίριο  του  Σχολείου,  είναι  κατασκευασμένο  στις  αρχές  του  20ου 

αιώνα, με βάση τον τύπο τετρατάξιου σχολείου που σχεδίασε ο νομομηχανικός Δ. 

Καλλίας, υπεύθυνος κατασκευής σχολικών κτιρίων της περιόδου 1895-1910, με 

χρηματοδότηση  από  το  πρόγραμμα  Συγγρού.  Πρόκειται  για  μονόροφο κτίριο 

νεοκλασικής  μορφής.  Η  κύρια  όψη  του  χαρακτηρίζεται  από  συμμετρία, 

αποτελούμενη από δύο ακραίους όγκους που απολήγουν σε αετώματα, ενώ στο 

κεντρικό τμήμα σχηματίζεται  στοά (ημιυπαίθριος χώρος), η στέγαση της οποίας 

«υποβαστάζεται» από έξι συμμετρικούς λιθόκτιστους πεσσούς. (φωτ. 11)

Βρίσκεται  περίπου στο κέντρο του οικοπέδου.  Είναι  λιθόκτιστο,  με φέροντα 

οργανισμό από τοιχοποιία. Η στέγη του είναι ισοκλινής ξύλινη αυτοφερόμενη, με 

επικάλυψη κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι Ε=382,12 τ.μ. 

και η επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου είναι Ε=67,91 τ.μ.

Η  παρούσα  μελέτη  περιλαμβάνει  τις  απόλυτα  απαραίτητες  εργασίες  που 

αφορούν  στη  επισκευή  και  συντήρηση του προαύλιου  χώρου του Σχολείου,  οι 

οποίες  διαπιστώθηκαν και  κρίθηκαν αναγκαίες  μετά από επί  τόπου αυτοψία και 

έλεγχο της υπηρεσίας και συγκεκριμένα : 

α)   Συντήρηση και διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης τσιμεντοστρωμένου τμήματος 

προαύλιου  χώρου  στην  Ανατολική  πλευρά.  Συγκεκριμένα  στην  αριστερή 

πλευρά της πρόσοψης του σχολείου,   παρατηρείται το φαινόμενο να λιμνάζουν 

όμβρια ύδατα. (φωτ. 12)

β)   Επισκευή  και  συντήρηση  φθαρμένου  πλακόστρωτου  τμήματος  προαύλιου 

χώρου στην Νότια πλευρά που οδηγεί στις τουαλέτες. (φωτ. 13)

γ)   Συντήρηση και ισοπέδωση χαλικοστρωμένου τμήματος προαύλιου χώρου στην 

πίσω όψη του σχολείου (Δυτική πλευρά). (φωτ. 14)
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δ)  Επισκευή και συντήρηση ασφαλτοστρωμένου τμήματος προαύλιου χώρου  στην 

Βόρεια πλευρά, ανάμεσα στο κτίριο του σχολείου και το βοηθητικό κτίσμα, που 

χρησιμοποιείται σαν γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). Αντικατάσταση των 

πινάκων καλαθοσφαίρισης (μπασκέτες) και των στεφανιών καλαθοσφαίρισης. 

(φωτ. 15, 16, 17)

ε)  Συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένου πλακόστρωτου στη στέψη του τοίχου 

περίφραξης της Βόρειο-Ανατολικής πλευράς. (φωτ. 18)

Οι  παραπάνω  επεμβάσεις,  έχοντας  στόχο  την  επισκευή  και  συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, αναβαθμίζουν τη χρήση, τη λειτουργία και 

την ποιότητα ζωής εντός των σχολείων,  αποκαθιστώντας τις  όποιες φθορές και 

επικινδυνότητες λόγω παλαιότητας, είναι ήπιας μορφής και εναρμονίζονται με το 

δομημένο περιβάλλον και τον περιβάλλοντα χώρο των οικισμών και των ίδιων των 

σχολικών κτιρίων.   

Άστρος,  10/05/2018 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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