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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

εργασιών ανακαίνισης 

 

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να εκτελεστούν με ορθό τρόπο, 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σε κάθε περίπτωση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου Μηχανικού Επίβλεψης του φορέα 

ανάθεσης. 

Αναλυτικά: 

1. Πρέπει να αποκατασταθούν ζημιές σε δύο σημεία του ξύλινου δαπέδου της 

αίθουσας 1. Το ένα σημείο βρίσκεται πίσω από την πόρτα που ενώνει τις 2 

αίθουσες και στο οποίο έχει σκιστεί ο «μουσαμάς» κάλυψης, λόγω τριβής του 

υποκείμενου τσιμέντου από την πόρτα. Πρέπει να ξυθεί και να αφαιρεθεί το 

πλεονάζον τμήμα του υποκείμενου τσιμέντου και να αποκατασταθεί, 

ισοπεδωθεί και λειανθεί το υφιστάμενο δάπεδο, ώστε να μη δημιουργείται 

τριβή. Τέλος, πρέπει να τοποθετηθεί τμήμα ανάλογου «μουσαμά», να 

προσαρμοστεί στον υφιστάμενο, χωρίς να δημιουργούνται κενά και να 

στερεωθεί στο υφιστάμενο δάπεδο. Το δεύτερο σημείο βρίσκεται μπροστά από 

την εξώπορτα του εξώστη της αίθουσας 1, όπου έχει "φουσκώσει" το ξύλινο 

δάπεδο και δημιουργεί πρόβλημα στην όδευση. Πρέπει να ανασηκωθεί ο 

«μουσαμάς», χωρίς να υποστεί βλάβη και να διορθωθεί το υφιστάμενο δάπεδο 

(αποξήλωση «φουσκωμένων» λωρίδων, επεξεργασία υποδομής δαπέδου, 

τοποθέτηση νέων λωρίδων, λείανση, λουστράρισμα κλπ.). Στη συνέχεια να 

επανατοποθετηθεί ο «μουσαμάς» ή να τοποθετηθεί νέος σε περίπτωση βλάβης 

του παλιού. 

 

2. Πρέπει να αλλαχτούν συνολικά ή να αποκατασταθούν τα σπασμένα μέρη των 

φωτιστικών οροφής όλου του χώρου. Σε ορισμένα φωτιστικά σώματα έχουν 

σπάσει και λείπουν τα πλαστικά διάφανα καλύμματα των λαμπτήρων. Αυτά 

πρέπει να αποκατασταθούν με όμοια (αν υπάρχουν στην αγορά) ή να 

αντικατασταθεί το σύνολο των φωτιστικών οροφής με αντίστοιχα (τύπου 

«Πετρίδη» με ανακλαστήρες) και σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθούν 

λαμπτήρες, όπου είναι καμένοι ή δεν υπάρχουν. 
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3. Πρέπει να τοποθετηθεί τρίτη και τέταρτη παιδική λεκάνη στο WC παιδιών (αν 

απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας και τις υποδείξεις της 

αρμόδιας Δ/νσης Υγείας) και να αποκατασταθούν όλες οι υδραυλικές 

εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχει υποδοχή αποχέτευσης και παροχή 

ύδρευσης για δύο επιπλέον λεκάνες (παιδικές) στο χώρο του WC. Πρέπει να 

γίνει προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση δύο λεκανών, αντίστοιχων με τις 

υφιστάμενες, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (κάλυμμα, καζανάκι κλπ.). 

Ταυτόχρονα, πρέπει να ελεγχθεί η υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση, 

αποχέτευση) των δύο WC (παιδικού και ενηλίκων), της κουζίνας και των 

εξωστών, για πιθανές βλάβες και σχετική αποκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικροϋλικά.   

 

4. Πρέπει να τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου, για τη θερινή 

περίοδο (αν λειτουργεί ο χώρος) και τη χειμερινή περίοδο (αν δεν λειτουργεί 

κεντρική θέρμανση), που να καλύπτουν το συνολικό όγκο του χώρου. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση δύο εσωτερικών 

μονάδων κλιματιστικών σωμάτων τοίχου (ψύξης, θέρμανσης), στις δύο 

αίθουσες του διαμερίσματος (1 και 2), με μία ή δύο εξωτερικές μονάδες. Τα 

κλιματιστικά θα είναι inverter, ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις των χώρων, με πλήρεις εγγυήσεις και πάντως έπειτα από την 

έγκριση του υπεύθυνου Μηχανικού Επίβλεψης του φορέα ανάθεσης. 

 

5. Πρέπει να γίνει βαφή του χώρου συνολικά. Η βαφή του χώρου (ισόγεια είσοδος 

εσωτερικά, σκάλα ανόδου, χώροι ορόφου εσωτερικά, οροφές, τοίχοι κλπ.) θα 

γίνει με χρώματα της επιλογής της Επίβλεψης, τα οποία θα είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον, οικολογικά, ουδέτερα και φιλικά για την υγεία των παιδιών. Σε 

κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία (τρίψιμο, 

στοκάρισμα κλπ.) για την προετοιμασία των επιφανειών που θα βαφούν, ώστε 

το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά άρτιο. 

 

6. Πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας, σε όλες τις εξωτερικές 

θύρες που οδηγούν στους εξώστες, με αντίστοιχες κλειδαριές ή/και πόμολα 

ασφαλείας, καθώς και στην εσωτερική θύρα που χωρίζει το χώλ-υποδοχή από 

τις αίθουσες, ώστε να ανοίγουν μόνο από τους ενήλικες επιτηρητές. Τα 

κιγκλιδώματα τοποθετούνται για την ασφάλεια των παιδιών και μόνο. Θα 

πρέπει να αποτρέπουν το άνοιγμα, τη διέλευση και την καταστροφή από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (2 έως 6 ετών). Θα είναι κατασκευασμένα από υλικό και 

σε σχήμα που δεν θα προκαλεί τραυματισμούς σε ανθρώπους (αιχμηρές ακμές, 

οξείες γωνίες, κενά εισχώρησης χεριών ή κεφαλών κλπ.). Θα περιλαμβάνουν 
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κλειδαριά ή/και πόμολο ασφαλείας (να ανοίγει μόνο από ενήλικο) και θα 

ανοίγουν παραμένοντας ανοιχτά στη θέση τοποθέτησής τους (πτυσσόμενα, 

ανοιγόμενα κλπ.) και όχι αφαιρούμενα. 

   

7. Πρέπει να μετατοπισθούν ή να ασφαλιστούν όλοι οι ρευματοδότες-πρίζες του 

χώρου που βρίσκονται σε ύψος μικρότερο των 120 εκ. από το δάπεδο. Θα 

πρέπει να αποκλειστούν πλήρως οι υπάρχοντες ρευματοδότες (πρίζες, 

διακόπτες κλπ.) από την πρόσβαση σε αυτούς μικρών παιδιών. Αυτό θα γίνει 

είτε με ακύρωση (αφαίρεση καλωδιώσεων και τοποθέτηση ασφαλειών), είτε με 

μεταφορά τους υψηλότερα (πάνω από 120 εκ.) εντός του τοίχου (σκάψιμο, 

τσιμεντάρισμα κλπ.), χωρίς να παραμένουν εμφανείς καλωδιώσεις, σε όλα τα 

μέρη των δύο αιθουσών που θα φιλοξενούνται παιδιά (εξαιρούνται κουζίνα και 

χώροι υποδοχής και γραφείου προσωπικού). 

 

8. Πρέπει να μετατοπισθούν ή να ασφαλιστούν όλες οι καλωδιώσεις (ρεύματος ή 

επικοινωνιών) που βρίσκονται σε ύψος μικρότερο των 120 εκ. από το δάπεδο. 

Όλες οι εμφανείς καλωδιώσεις ρεύματος (στις δύο αίθουσες, χώλ, υποδοχή, 

γραφείο) θα μετατοπισθούν σε ύψος άνω των 120 εκατοστών, είτε με 

τοποθέτησή τους μέσα σε πλαστικά κανάλια, είτε με εντοιχισμό. Αντίστοιχα, 

όλες οι καλωδιώσεις επικοινωνιών, θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικά 

κανάλια, σε ύψος πάνω από 120 εκατοστά από το δάπεδο. Η εσωτερική 

εγκατάσταση παροχής γραμμής ΟΤΕ (πρίζα, καλώδια) θα μεταφερθεί 

εντοιχισμένα σε ύψος μεγαλύτερο των 120 εκ. 

  

9. Πρέπει να τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας από θραύση, σε όλες τις 

γυάλινες επιφάνειες (τζάμια) του χώρου, προς αποφυγή θρυμματισμού των 

επιφανειών και τραυματισμού των παιδιών. Στο διαχωριστικό τοίχο μεταξύ των 

δύο αιθουσών, όπου υπάρχουν μικρά ορθογώνια ξύλινα κουφώματα με καΐτια, 

θα τοποθετηθούν στις γυάλινες επιφάνειες, εκατέρωθεν, μεμβράνες 

ασφαλείας, διάφανες/ημιδιάφανες, για τον αποκλεισμό της θραύσης σε μικρά 

τεμάχια των επιφανειών αυτών. Σε περίπτωση θραύσης, πρέπει να αποκλειστεί 

ο τραυματισμός ανθρώπων, ενώ οι θραυσμένες γυάλινες επιφάνειες θα πρέπει 

να παραμείνουν στη θέση τους. Το υλικό που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να 

φέρει επαρκή πιστοποιητικά αντοχής. Σε κάθε περίπτωση η έγκριση του υλικού 

θα γίνει από τον υπεύθυνο Μηχανικό Επίβλεψης του φορέα ανάθεσης. 

 

10. Πρέπει να  τοποθετηθούν (όπου δεν υπάρχουν, π.χ. κουζίνα) καλύμματα των 

θερμαντικών σωμάτων-καλοριφέρ, προς αποφυγή εγκαύματος από την επαφή 

των μικρών παιδιών. Σε όλα τα σώματα καλοριφέρ, σε όλους τους χώρους του 
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διαμερίσματος, θα τοποθετηθούν προστατευτικά ασφαλείας από εγκαύματα 

(μικρών παιδιών), χωρίς να αφαιρείται η ικανότητα απόδοσης θέρμανσης των 

σωμάτων αυτών. Το υλικό και το σχέδιο των καλυμμάτων θα πρέπει να εγκριθεί 

από τον υπεύθυνο Μηχανικό Επίβλεψης του φορέα ανάθεσης. 

   

11. Πρέπει να τοποθετηθεί εξοπλισμός ασφαλείας από πυρκαγιά (ανιχνευτές 

καπνού, πυροσβεστήρες κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 

Νομοθεσίας και τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού σώματος. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η απαίτηση του Πυροσβεστικού σώματος (έπειτα από έρευνα 

Μηχανικού και υποβολή σχετικού φακέλου) για την παθητική και ενεργητική 

πυροπροστασία του χώρου, με την τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου 

εξοπλισμού (πυρανιχνευτές, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, σειρήνα, 

κομβία έκτακτης ανάγκης, φωτιστικά ασφαλείας EXIT κλπ.). Στην εργασία 

περιλαμβάνεται η διαδικασία έκδοσης της απαιτούμενης άδειας της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για χρήση του χώρου ως «χώρος συνάθροισης 

κοινού». 

 

12. Έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό επιπλέον κονδύλιο, για τις περιπτώσεις 

εργασιών ή υλικών που δεν ελήφθησαν υπόψη στα παραπάνω άρθρα και για 

τις περιπτώσεις νέων εργασιών, που θα απαιτηθούν για την παράδοση του 

χώρου άρτιου και έτοιμου προς χρήση. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνουν προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 

τοποθέτηση, πλήρη εγκατάσταση, δοκιμή λειτουργίας, εγγυήσεις και κάθε 

απαραίτητο πιστοποιητικό (αντοχής υλικών, ορθής λειτουργίας κλπ.), καθώς επίσης 

και σαφείς οδηγίες χρήσης (κλιματιστικά, προσθαφαίρεση καλυμμάτων 

φωτιστικών, αλλαγή λαμπτήρων, πόμολα/κλειδαριές κλπ.). Όλα τα υλικά 

(εξοπλισμός) που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του κατασκευαστικού έργου της ανακαίνισης θα είναι από 

τις 30/8/2018 έως τις 13/9/2018. Η παραλαβή του συνόλου των εργασιών θα γίνει 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.  

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 

και υγείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και να 

εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει τον χώρο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία, με 

όλα τα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και την εκταμίευση του σχετικού 

ποσού από τον φορέα χρηματοδότησης (OSF) προς τη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, σε συμφωνία 

με τον ανάδοχο, με την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

 

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι σχετικές κρατήσεις, με βάση τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Σε κάθε  περίπτωση,  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω 

προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  μπορεί μονομερώς και 

χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της, να καταγγείλει τη σχετική 

σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου παραλαβής 

των εργασιών.     

 

 

    

 

Ο Συντάξας 

 

Ιωακείμ Κανδυλιάρης 

Πολ. Μηχανικός 

 

 


