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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση σχολικών συγκροτηµάτων στις Α (κέντρο πόλης), Β(περιοχή 
Ξηροκρήνης) και Γ (Άνω Πόλη) ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.   
Περιλαµβάνει την  εκτέλεση εργασιών κυρίως οικοδοµικού χαρακτήρα, µε σκοπό την αντιµετώπιση 
προβληµάτων επισκευής και συντήρησης που θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα σχέδια και τα τεύχη της 
µελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης .  Οι εργασίες αφορούν 
παρεµβάσεις στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο των σχολικών κτιρίων, καθώς και στον περιβάλλοντα 
χώρο τους µέχρι την εξωτερική περίφραξη που αφορούν εργασίες όπως π.χ. επιστρώσεις γηπέδων µε 
αθλητικά δάπεδα, συντήρηση αθλητικού και αστικού εξοπλισµού, αποκατάσταση περίφραξης κλπ. όπως 
περιγράφονται. 
∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προσβασιµότητα των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα (ΑΜΕΑ) όπως π.χ.: 
-τοποθέτηση χειρολισθήρων στα εξωτερικά κλιµακοστάσια για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και οι οποίοι 
τοποθετούνται στα υπάρχοντα στηθαία ή βιδωτά στα πατήµατα της κλίµακας, 
-διαµόρφωση µίας θέσης τουαλέτας ΑΜΕΑ µε εσωτερική διαρρύθµιση των ήδη υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων, µε ελαφρά βιοµηχανικά διαχωριστικά από συνθετική ρητίνη ή αλουµίνιο, 
-τοποθέτηση χειρολαβών για ΑΜΕΑ σε µία τουλάχιστον θέση στις τουαλέτες, αντικατάσταση ‘’τούρκικης 
λεκάνης ‘’ µε ‘’ευρωπαϊκού τύπου , σε Γυµνάσια-Λύκεια, 
-διαµόρφωση ραµπών υπαίθριων χώρων για την σύνδεση διαφορετικών επιπέδων αύλειου χώρου, 
-διαµόρφωση εξωτερικής ράµπας στις εισόδους των αύλειων χώρων και στις εισόδους των κτιρίων και 
τοποθέτηση µηχανικών αναβατορίων µε πλατφόρµα και πρόσθετο ανακλινόµενο κάθισµα, σε επιλεγµένα 
σχολικά συγκροτήµατα, για την πρόσβαση στους χώρους των  ΑΜΕΑ κλπ.  
 
Α. Την αποκατάσταση επιχρισµάτων- εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωµατισµούς σχολικών 
κτιρίων  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  Οι εργασίες αναφέρονται σε : 
1. Καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων. 
2. Πλήρη αποκατάσταση ζηµιών τµηµάτων εµφανούς σκυροδέµατος. 
3. Πλήρωση αρµών (οριζοντίων – κατακόρυφων). 
4. Αντικατάσταση ή επισκευή  κουφωµάτων. 
5. Αντικατάσταση κατεστραµµένων υαλότουβλων. 
6. Αφαίρεση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων (όπου και αν απαιτηθεί) και  
      επανατοποθέτηση µετά τη βαφή. 
7. Αποκατάσταση τραβηχτών προεξοχών. 
8. Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα. 
9. Γωνίες προστασίας ακµών. 
10. Επιχρίσµατα. 
11. Χρωµατισµοί όψεων – βοηθητικών χώρων – περιφράξεων και κουφωµάτων σε όσες αποχρώσεις 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
12. Αντικατάσταση κατεστραµµένων προστατευτικών κιγκλιδωµάτων (όπου και εάν  
      απαιτηθεί). 
13. Αντικατάσταση σπασµένων τµηµάτων µαρµάρων σε ποδιές παραθύρων και  
      σκαλοπάτια (όπου και εάν απαιτηθεί). 
14. Αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).   
15. Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης  
      των όψεων των σχολικών κτιρίων. 
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Β.Την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωµάτων παλαιού τύπου(από αλουµίνιο ΑΤ, σίδηρο 
και ξύλο) µε µονό υαλοπίνακα σε σχολικά κτίρια  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε προτεραιότητα τα 
παράθυρα των αιθουσών, µε νέα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικής βαφής σε 
αποχρώσεις RAL επιλογής της Υπηρεσίας και διπλούς θερµοηχοµονωτικούς ενεργειακούς και ασφαλείας 
υαλοπίνακες όπου απαιτείται.  
 
Τα νέα κουφώµατα θα συνδυάζουν  θερµοµονωτικά (ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ), µε ύπαρξη πολυαµιδίου ως 
θερµοδιακοπή, συστήµατα αλουµινίου διαφόρων τύπων, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, σε συνδυασµό µε 
σταθερά φύλλα και φεγγίτες όπως: ανοιγόµενα (περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα), 
συρόµενα (οριζόντια ή κατακόρυφα), ανακλινόµενα και ανασηκούµενα  όπου απαιτείται, σταθερά, µε ή 
χωρίς φεγγίτες, µε ή χωρίς καίτια στους υαλοπίνακες.  
 
Σε κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,  διατηρείται η µορφολογία και τυπολογία των κουφωµάτων    ( 
λειτουργία  και σχήµα) και αντικαθίστανται  µε σύγχρονα θερµοµονωτικά συστήµατα αλουµινίου βαρέως 
τύπου µε ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες ή και ασφαλείας, µε ή χωρίς καίτια στους υαλοπίνακες ανάλογα 
µε το σχέδιο που επιλέγεται, παρόµοιας λειτουργίας µε τα υπάρχοντα. Σε περίπτωση µεταγενέστερης 
τροποποίησης µικρού αριθµού κουφωµάτων µε αλουµίνια που δεν ακολουθούν την παραδοσιακή µορφή, 
αυτά θα αντικαθίστανται όπως παραπάνω   για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους. Στα υπόλοιπα κτίρια 
είναι δυνατόν να αλλάξει η τυπολογία των κουφωµάτων για λόγους ασφαλείας, καλύτερης λειτουργίας κλπ.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη σχέδια των νέων κουφωµάτων όπου θα φαίνεται η σύνδεση  
του νέου κουφώµατος µε τα περιβάλλοντα δοµικά στοιχεία (πρέκι, λαµπάδες, ποδιά, κατώφλι), καθώς και η 
λειτουργία του, για την έγκριση από την Υπηρεσία. 
Μετά την έγκριση των σχεδίων θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί ένα κούφωµα, σαν δοκιµαστικό  
για κάθε διαφορετικό τύπο, διάσταση, λειτουργία και µορφή, το οποίο θα ελεγχθεί από τον επιβλέποντα 
µηχανικό. Στη συνέχεια κατασκευάζονται τα υπόλοιπα κουφώµατα. 
Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγµατος για έγκριση από την Υπηρεσία οιουδήποτε λειτουργικού 
εξαρτήµατος του κουφώµατος καθώς και του υλικού για την σφράγιση κάθε είδους αρµών. 
 
 Οι επικρατέστερες αποχρώσεις κατά RAL θα είναι η λευκή, πράσινη και καφε-κόκκινη όπως  3004 ROSSO 
PORPORA, 3005 ROSSO VINO κλπ.,  δίχως να αποκλείεται σε ειδικές περιπτώσεις άλλη απόχρωση. Σε 
παραδοσιακά κτίρια η απόχρωση θα είναι η αρχικά εφαρµοσµένη και θα βεβαιώνεται από τον έλεγχο της 
βαφής. 

  
Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα µε εντολή του επιβλέποντα µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του 
Σχολείου (∆/ντή, Γυµνασιάρχη – Λυκειάρχη) ώστε να µην ενοχλούνται οι µαθητές κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων τους. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει τα παλαιά κουφώµατα µετά προσοχής χωρίς να προκαλέσει 
ζηµία στα περιβάλλοντα δοµικά στοιχεία όπως επιχρίσµατα, ποδιά, λαµπάδες κλπ.  
Υποχρέωση του αναδόχου είναι να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί, περιµετρικά της θέσης 
τοποθετήσεως του νέου κουφώµατος όπως επιχρίσµατα, βαφές, µάρµαρα, ειδικές τσιµεντοκονίες κλπ.  Η 
δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδος της εργασίας. Η βαφή των δοµικών στοιχείων θα είναι της 
ιδίας ποιότητας και απόχρωσης  µε την υπάρχουσα.  Σε περίπτωση που οι εσωτερικές βαφές εκτελούνται 
κατά το διάστηµα λειτουργίας των σχολείων αυτές θα είναι οπωσδήποτε οικολογικές και άοσµες. Τα 
µάρµαρα ή οι ειδικές τσιµεντοκονίες θα αποκαθίστανται πλήρως και θα είναι της αυτής ποιότητας και µορφής 
µε την υπάρχουσα κατάσταση.  
Για την αποφυγή θερµογεφυρών  η κάσα ευθυγραµµίζεται  µε την θερµοµονωτική ζώνη  της εξωτερικής  
τοιχοποιίας του ανοίγµατος. 
Ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό εάν τα περιµετρικά δοµικά στοιχεία διαθέτουν θερµοµόνωση, 
αποφεύγεται η τοποθέτηση συνεχούς µαρµαροποδιάς για αποφυγή υψηλών περιµετρικών απωλειών και 
εφαρµόζεται ενδεδειγµένο  θερµοµονωτικό και στεγανωτικό υλικό µεταξύ κάσσας και τοίχου. Τα κενά γύρω 
από το νέο κούφωµα θα πληρωθούν µε µονωτικό υλικό και θα καλυφθούν µε περιθώρια αλουµινίου, µορφής 
γωνίας ή ίσια ίδιας ποιότητας µε τα νέα κουφώµατα. 
Όπου απαιτηθεί τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, θα αποξηλωθούν µετά προσοχής και θα 
επανατοποθετηθούν µε οποιοδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο στην ίδια θέση. 
 
Τα αποξηλωθέντα υλικά θα µεταφέρονται την ίδια µέρα εκτός του χώρου του σχολείου µε ευθύνη του 
αναδόχου του έργου και θα µεταφέρονται  σε επιτρεπόµενους από τις αρχές χώρους ανακύκλωσης. Για  την 
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περίπτωση µελλοντικής  αποκατάστασης της αρχικής παραδοσιακής κατασκευής για τα χαρακτηρισµένα ως 
διατηρητέα κτίρια, αντιπροσωπευτικά δείγµατα τόσο µορφολογικά όσο και τυπολογικά των παραπάνω 
κουφωµάτων θα συσκευασθούν κατάλληλα (fragile)  και θα αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
το σχολείο, συνοδευόµενα από πλήρες φωτογραφικό υλικό όπου θα αποτυπώνεται κάθε λεπτοµέρεια 
απαραίτητη για την πιστή αποκατάσταση των κουφωµάτων. Το πλήρες φωτογραφικό υλικό θα παραδίδεται 
και σε ψηφιακή µορφή. Η σχετική δαπάνη έχει συµπεριληφθεί στην τιµή µονάδας της εργασίας. 
Εάν απαιτηθεί η χρήση µηχανικών µέσων, ικριώµατα, βοηθητικά υλικά, για την αποξήλωση και τοποθέτηση 
των νέων κουφωµάτων όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες για αυτό το σκοπό βαρύνουν οικονοµικά τον 
ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε συµβεί µέχρι την πλήρη τοποθέτηση των 
κουφωµάτων στα σχολικά κτίρια καθώς και για την πλήρη αντικατάσταση των κακότεχνων κατασκευών, 
καθώς και για τους κινδύνους που µπορεί να συνεπάγεται η τοποθέτησή τους. 
Θα τοποθετηθούν περιθώρια (περβάζια) περίπου 5εκ. ή 2,5Χ2,5 εκ. (αρµοκάλυπτρα κάσσας) και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί) από αλουµινίο, σε περίπτωση που δεν είναι ενσωµατωµένα στο προφίλ και 
απαιτούνται λόγω της µορφολογίας των αποξηλωθέντων σιδηρών ή ξυλίνων κουφωµάτων.  
Ειδικό τεµάχιο νεροχύτου από ανοδειωµένο αλουµίνιο τοποθετείται στο πρέκι των κασσών όλων των 
εξωθυρών. 
Το ελαστικό παρέµβυσµα στεγανότητας µεταξύ κάσας και δοµικών στοιχείων προστατεύεται από 
αρµοκάλυπτρο αλουµινίου τουλάχιστον 2,5εκ.. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει, κάθε κούφωµα που έχει κριθεί ως απορριπτέο µε τη χρήση 
νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζηµίωση. 
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή είναι η παροχή επισήµων εγγράφων πιστοποίησης των 
χαρακτηριστικών των κουφωµάτων και λοιπών απαιτήσεων (πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις 
εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ., τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (hEN) και I.S.O.).  Η ενσωµάτωση των κουφωµάτων στο έργο θα γίνει από ειδικευµένο συνεργείο 
του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του µε εµπειρία σε παρόµοια έργα. 
Κατά την κατασκευή θα ληφθεί υπόψη και τυχόν απαίτηση εγκατάστασης ηλεκτρικών παροχών όπως 
καλωδιώσεων για µελλοντική λειτουργία ηλεκτρικής κλειδαριάς σε εξώθυρα κλπ. 
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα 
διαθέτουν και θα χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.). 
 
Γ.Επισκευή  ή ανακαίνιση των τουαλετών, W.C. 
Αναλυτικά πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Καζανάκια ενδεικτικού τύπου ΝΤΑΛ, Γερµανίας 
2. Καζανάκια τύπου Νιαγάρα ή ΚΑΡΙΜΠΑ 
3. Αντικατάσταση στις λεκάνες 
4. Αντικατάσταση νιπτήρων – καθρεπτών 
5. Τοποθέτηση νέων όρθιων ουρητηρίων 
6. Αλλαγές στις υδραυλικές σωληνώσεις όπου χρειάζεται 
7. Έλεγχος του αποχετευτικού αγωγού στον αύλειο χώρο 
8. Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου – δαπέδου 
9. Κατώφλια από µάρµαρο 
10. Γαρµπιλόδεµα των 300 kgr τσιµέντου για την έδραση των πλακιδίων δαπέδου 
11. Καθαιρέσεις θυρών – τοιχοποιίας 
12. Αντικατάσταση ή επισκευή θυρών 
13. ∆ροµική τοιχοποιία 
14. Ανακαίνιση χρωµατισµών µε α) πλαστικό 

             β) υδρόχρωµα 
             γ) τσιµεντόχρωµα  (στην όψη) 
             δ) σιδηρών επιφανειών 
 
 
∆. Αποκατάσταση µόνωσης δώµατος των κτιρίων  ή εξωτερικών στεγάστρων στην αυλή. 

              Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν κατά περίπτωση είναι οι παρακάτω : 
1. Aποξήλωση παλαιάς λαµαρίνας επικάλυψης  
2. Αποξήλωση επικάλυψης των στεγάστρων και  κατακόρυφα επενδεδυµένης παλαιάς λαµαρίνας σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Περιλαµβάνεται η αποξήλωση παλαιάς λαµαρίνας άνευ 
προσοχής, το κατέβασµα στο έδαφος, η συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και η 
αποµάκρυνσή τους σε σηµείο που επιτρέπεται από τις αρχές. 

3. ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου  



 4 

4. Tα φύλλα του ασφαλτόπανου που θα διαστρωθούν θα είναι των 5-6  Kgr/m2 ενισχυµένο µε µη 
υφαντό πολυεστερικό πλέγµα και συγκολληµένη ψηφίδα στην άνω επιφάνεια. H τοποθέτησή τους 
θα γίνει σε σειρές κατά την οριζόντια έννοια µε  αλληλοεπικάλυψη της κάθε σειράς τουλάχιστον 20 
εκατ. θα συγκολλούνται εν θερµώ σε όλη την επιφάνεια.  

5. ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου τύπου VERAL  Tα φύλλα του ασφαλτόπανου που θα διαστρωθούν θα 
είναι των 4-5  Kgr/m2 ενισχυµένο µε µη υφαντό άσηπτο πλέγµα υάλου 70-80 gr/m2 τα οποία 
προστατεύονται από ένα ανθεκτικό φιλµ αλουµινίου. H τοποθέτησή τους θα γίνει σε σειρές κατά την 
οριζόντια έννοια µε  αλληλοεπικάλυψη της κάθε σειράς τουλάχιστον 15 εκατ.   θα συγκολλούνται εν 
θερµώ σε όλη την επιφάνεια  Στα σηµεία ένωσης οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών θα 
τοποθετηθεί στη γωνία τριγωνικό υπόθεµα 5Χ5 (ξύλινη σφήνα ή σφήνα πολυστερίνης). 

6. Τοποθέτηση αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης τύπου DOW για κατασκευή θερµοµόνωσης όπου 
απαιτείται.  

7. Το έργο είναι ειδικής φύσεως και γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για το τελικό 
αποτέλεσµα. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικευµένα συνεργεία για το σύνολο των εργασιών. 

8. α. Οποιαδήποτε αποξήλωση ή καθαίρεση οικοδοµικού στοιχείου θα γίνεται πάντα µόνο ύστερα 
από συγκεκριµένη εντολή του επιβλέποντα που θα καθορίζει την έκταση και αν κριθεί αναγκαίο και 
τον τρόπο διενέργειας της καθαίρεσης. Oπoιαδήποτε αυθαίρετη ενέργεια από τον ανάδοχο και 
καθαίρεση ή καταστροφή δοµικών στοιχείων χωρίς την έγκριση του επιβλέποντα, συνεπάγεται την 
άµεση διακοπή των εργασιών. 

9. β. Kατά την αποξήλωση ξύλινων στοιχείων ή πλακών διαστρώσεως που θα φυλαχτούν για 
επαναχρησιµοποίησή των θα εφαρµόζεται πάντα η διαδικασία και ο τρόπος που θα υποδεικνύει ο 
επιβλέπων. 

Αποκατάσταση κεραµοσκεπής 
 
Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν κατά περίπτωση είναι οι παρακάτω : 
o Aνάσυρση  κεραµιδιών 
Aποξήλωση επικάλυψης στέγης από κεραµίδια µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. 
Περιλαµβάνεται η αποξήλωση των κεραµιδιών µε προσοχή, ο καθαρισµός των χρήσιµων κεραµιδιών από 
κονιάµατα ή χώµατα, το κατέβασµα στο έδαφος και η διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των άχρηστων 
υλικών  προς φόρτωση και η αποµάκρυνσή τους σε σηµείο που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα, η 
ταξινόµηση των χρησίµων πλακών και η µεταφορά τους στο χώρο αποθήκευσης προσωρινά µέχρι την 
χρησιµοποίησή τους. 
o Aποξήλωση  ξύλινων σανίδων στέγης. 
Aποξήλωση σανίδων ξύλινων στέγης, οποιουδήποτε πάχους και ποιότητας σανίδων, ξεπρόκιασµα, διαλογή 
και ταξινόµηση χρησίµου ξυλείας, µεταφορά και φύλαξη σε απόσταση 20 µ.   από το κτίριο, αποµάκρυνση 
και κόψιµο των αχρήστων υλικών. 
o Aποξήλωση ξύλινου σκελετού στέγης. 
Συµπεριλαµβάνεται η µερική αποξήλωση παλαιού σκελετού στέγης όπου θεωρηθεί αναγκαίο, η συγκέντρωση 
και αποµάκρυνση των αποξηλωθέντων στοιχείων, ήτοι : 
α)Aποξήλωση µερικών ξύλινων στοιχείων των σκελετών (ποταµοί, δοκάρια, τεγίδες, υποστυλώµατα κλπ.) 
β)Aποξήλωση πληγωθέντων ξυλοδεσιών από την λιθοδοµή 
γ)Aποµάκρυνση µπαζών σε τόπους  που επιτρέπεται από τις αρχές. 
o Σκελετός στέγης. 
Συµπλήρωση σκελετού στέγης  από πελεκητή ξυλεία καστανιάς µε αµείβοντες µέσης διατοµής 
συνδεδεµένους µέσω µεταλλικών ανοξείδωτων σφικτήρων  πακτωµένους στο σενάζ  µε ανοξείδωτες λάµες, 
υποβασταζόµενη από αντηρίδες µέσης διατοµής, µε διάταξη και τρόπο σύνδεσης όλων των επί µέρους 
στοιχείων (δοκών, προβόλων, αντηρίδων, τάκων, επικράνων κλπ.) όπως προσδιορίζονται από την µελέτη, 
εµποτισµός των ξύλων µε κατάλληλα µυκητοκτόνα. 
o Σανίδωµα στέγης. 
Oι σανίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από ξύλο καστανιάς πάχους  1,8 εκ. (καθαρό) και πλάτος από 
12,0 εκ. έως 15,0 εκ. Eίναι επιτρεπτό να χρησιµοποιηθούν και σανίδες από καθαρισµένα "καπάκια" εφ' όσον 
η µία επιφάνεια αυτών είναι τελείως καθαρή (δεν έχει "λειψάδες"). Oι σανίδες θα τοποθετηθούν σε επαφή η 
µία µε την επόµενη απ' ευθείας πάνω στις ψαλίδες της στέγης και θα καρφώνονται σ' όλες τις ψαλίδες που 
πατούν.  H ένωση δύο διαδοχικών σανίδων θα γίνεται πάντα πάνω σε ψαλίδα, θα καρφώνονται και τα δύο 
άκρα και δεν θα γίνονται πάνω από τέσσερις συνεχόµενες ενώσεις  στην ίδια ψαλίδα. Aν χρησιµοποιηθούν  
σανίδες προερχόµενες από καπάκια τότε τα σόκορα θα τοποθετούνται πάντα προς τα κάτω, ώστε η επάνω 
επιφάνεια του σανιδώµατος να είναι καθαρή και ενιαία, εµποτισµός των ξύλων µε κατάλληλα µυκητοκτόνα. 
o ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου (στεγανωτικής µεµβράνης) πάνω στο σανίδωµα της στέγης 
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Tα φύλλα του ασφαλτόπανου που θα διαστρωθούν θα είναι των 500 gr/m2   ενισχυµένο µε πλέγµα 
πολυεστερικό, ατµοδιαπερατό . H τοποθέτησή τους θα γίνει σε σειρές κατά την οριζόντια έννοια και θα 
αρχίσει από κάτω (αστρέχα) προς τα πάνω (κορφιάς) µε αλληλοεπικάλυψη της κάθε σειράς τουλάχιστον 20 
εκατ., θα καρφώνονται σε όλη την επιφάνεια του σανιδώµατος. Τα άκρα τους καλύπτονται µε ειδική 
αυτοκόλλητη µεµβράνη συµβατή µε το υλικό. 
o ∆ιάστρωση φύλλου µολυβιού κατά θέσεις για στεγάνωση  
Στις θέσεις που θα πρέπει να γίνεται µάτισµα δύο φύλλων δεν θα συγκολλώνται αλλά θα γίνεται µε 
συστροφή των άκρων των δύο φύλλων. Mε τον ίδιο τρόπο θα γίνονται οι ενώσεις στις µαχιές. 
Στις θέσεις τοµής της στέγης από τις καπνοδόχους θα τοποθετηθούν φύλλα µολυβιού πάχους 4,00 mm   
σύµφωνα µε τις επί τόπου του έργου υποδείξεις του επιβλέποντα.   
o Κάλυψη  της  στέγης  µε Βυζαντινά  κεραµίδια.  
o Επικεράµωση  µε  κεραµίδια,  πλήρης  µετά  των  απαιτουµένων  ηµικεράµων  και  ειδικών  
κορυφοκεράµων,  ήτοι  κέραµοι  γενικώς  ήλοι,  και  τσιµεντοκονίαµα  450kg επί  τόπου,  και  εργασία  
πλήρους  τοποθετήσεως  όλων  των  κεράµων  και  κολυµβητής  τοποθετήσεως  των  ακροκεράµων  και  
των  κορυφοκεράµων. 
o Κάλυψη  της  στέγης  µε  Γαλλικά, Ρωµαϊκά, Ολλανδικά   κεραµίδια. 
Επικεράµωση  µε  κεραµίδια  όπως Γαλλικού  τύπου κλπ.  µηχανοποίητων,  πλήρης  µετά  των  
απαιτουµένων  ηµικεράµων  και  ειδικών  κορυφοκεράµων,  ήτοι κέραµοι  γενικώς  ήλοι, σύρµα  
γαλβανισµένο  και  τσιµεντοκονίαµα  450kg επί  τόπου,  και  εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως  και  
προσδέσεως  όλων  των  κεράµων  δια  του  σύρµατος επί  των  ήλων  και  κολυµβητής   τοποθετήσεως  
των  ακροκεράµων  και  των  κορυφοκεράµων. 
o Τοποθέτηση αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης τύπου DOW για κατασκευή 
θερµοµόνωσης όπου απαιτείται.  
Το έργο είναι ειδικής φύσεως και γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για το τελικό αποτέλεσµα. 
Πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικευµένα συνεργεία για το σύνολο των εργασιών. 
α. Οποιαδήποτε αποξήλωση ή καθαίρεση οικοδοµικού στοιχείου θα γίνεται πάντα µόνο ύστερα από 
συγκεκριµένη εντολή του επιβλέποντα που θα καθορίζει την έκταση και αν κριθεί αναγκαίο και τον τρόπο 
διενέργειας της καθαίρεσης. Oπoιαδήποτε αυθαίρετη ενέργεια από τον ανάδοχο και καθαίρεση ή 
καταστροφή δοµικών στοιχείων χωρίς την έγκριση του επιβλέποντα, συνεπάγεται την άµεση διακοπή των 
εργασιών. 
β. Kατά την αποξήλωση ξύλινων στοιχείων ή πλακών διαστρώσεως που θα φυλαχτούν για 
επαναχρησιµοποίησή των θα εφαρµόζεται πάντα η διαδικασία και ο τρόπος που θα υποδεικνύει ο επιβλέπων. 

 
 
Ε.Εργασίες αύλειου χώρου 

1. συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων, αυλοθυρών 
2. συντήρηση  και κατασκευή εξωτερικών δαπέδων, κλιµακοστασίων και ραµπών για ΑΜΕΑ  
3. συντήρηση ή αντικατάσταση εξοπλισµού αθλοπαιδιών 
4. συντήρηση ή συµπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ. 
5. κατασκευή κιγκλιδωµάτων –προστασίας σε διάφορες θέσεις, µε πλαίσιο από κοιλοδοκούς κυκλικής 

διατοµής, κατακόρυφες ράβδους και κουπαστές στρόγγυλης διατοµής 
6. κατασκευή τµήµατος νέας περίφραξης από σιδερένιο κιγκλίδωµα σε νέο τοιχίο εµφανούς οπλισµένου 

σκυροδέµατος  
7. ενίσχυση περίφραξης από πλίνθους µε επίστεψη σενάζ από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα 
8. ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωµάτων όπως περίφραξης µε πάκτωση σε ικανό βάθος µε διάτρηση της 

βάσης-τοιχοδοµής µε κατακόρυφα στοιχεία όπως κοιλοδοκοί πάχους τουλάχιστον 4χιλ.  
9. συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών βρυσών, στεγάστρων  
10. γενικά συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης ή και εκσκαφή χάνδακα για αντικατάσταση 

των σωληνώσεων µετά από έλεγχο καλής λειτουργίας 
11. έλεγχος και καθαρισµός των εξωτερικών φρεατίων (όµβριων και ακαθάρτων), και καναλιών 

απορροής υδάτων 
12. κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισµού. 
13. τοποθέτηση κυβόλιθων, πλακών τσιµέντου, µαρµάρου κλπ. 
14. βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου µε διαµόρφωση της κόµης δένδρων-θάµνων, κατασκευή 

κτιστών ζαρντινιέρων κλπ. 
15. Ράµπες ΑΜΕΑ σε κατάλληλες θέσεις του οικοπέδου, κλίση ανάλογη µε τον χώρο, µε υπόβαση 

σκυρόδεµα και επίστρωση µε αντιολισθητικές πλάκες, µε κουπαστές σιδερένιες ή µεταλλικές από 
φέροντα µεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς και δάπεδο µπακλαβαδωτή λαµαρίνα σύµφωνα µε τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 
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16. Συντήρηση ή κατασκευή κλιµάκων για σύνδεση ανισόσταθµων επιπέδων αυλών, επίστρωση µε 
µάρµαρο τριµµένο (όχι στιλβωµένο) και ειδικές σκωτίες  ασφαλείας ή κεραµικά τεµάχια ή πέτρα. 

17. Συντήρηση στηθαίων  
18. Επιστρώσεις µε πλάκες ή κυβόλιθους τσιµέντου ή σκυροδέµατος 
19. Πλακόστρωτο µε τσιµεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιµέντου, 

έγχρωµες ή όχι, αντιολισθητικές, µπακλαβωτές ή βοτσαλωτές, κυβόλιθοι τσιµέντου ορθογωνικού 
σχήµατος διαστάσεων όπως 10Χ20εκ. κ.λ.π.,  σε διάφορες αποχρώσεις,  κατόπιν τελικής επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

20. Σκυρόδεµα C12/15, κοινού τσιµέντου (άοπλο ή µε δοµικό πλέγµα) µε ψευδοαρµούς. . Ενίοτε η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος διαµορφώνεται ραβδωτή ή βοτσαλωτή ή µε προσθήκη ειδικού 
σκληρυντικού δαπέδου και ειδική επεξεργασία µε λειαντική µηχανή τύπου ελικοπτέρου. 

21. Επίστρωση γηπέδου µε tartan 
22. Επίστρωση µε χυτό συνθετικό τάπητα , απόχρωσης κόκκινου, πράσινου, γκρι ή καφέ ή συνδυασµού 

τους πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα ή δαπέδων εκ σκυροδέµατος σε διάφορα εξωτερικά 
γήπεδα µπάσκετ, βόλλεϋ. 

23. Η γραµµογράφηση των γηπέδων γίνεται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µε λευκές ή 
έγχρωµες γραµµές πάχους 50mm µε χρώµατα πολυουρεθάνης συµβατά µε τη συνθετική επιφάνεια 
του τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία.  

24. Μπασκέτες  καλαθοσφαίρισης : 
o βάση από σκυρόδεµα, όπου πακτώνεται ο στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. 
o Τον στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. 
o Τον πίνακα (ταµπλώ) από πλαστικό υλικό ή µέταλλο. 
o Την στεφάνη από σιδερένια κατασκευή. 
25.  Γήπεδο βόλεϊ 
26.  Γήπεδο 5Χ5 
27.  Επίστρωση µε συνθετικό χλοοτάπητα 
25. Πάγκοι εξωτερικού χώρου 
26. Στέγαστρα/ Πέργκολες 
 

Όλες οι επί µέρους κατασκευές θα πρέπει να επιλεγούν µε βασική προϋπόθεση τη συνεχή και βαριά χρήση. 
Ακόµη θα πρέπει να αντιµετωπισθεί στο µέτρο του δυνατού, πιθανός βανδαλισµός. Κύρια χαρακτηριστικά 
των κατασκευών θα είναι η απλότητα και η στερεότητα. 
Σε όλες τις επεµβάσεις λαµβάνονται υπόψη όλοι οι γενικοί και ειδικοί κανονισµοί, όπως: 

• Γενικός οικοδοµικός κανονισµός 
• Κτιριοδοµικός  κανονισµός 
• Κανονισµός πυροπροστασίας 
• Κανονισµός Σκυροδέµατος και αντισεισµικός κανονισµός 
• Ευρωκώδικες 

Θα τηρούνται αυστηρά και πιθανές οδηγίες και απαιτήσεις άλλων Υπηρεσιών (όπως Αρχαιολογία, Πολεοδοµία 
Αστυνοµία, Επιθεώρηση Υγείας κλπ.) 

                                                                                     
 

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλα τα κτίρια και τους λοιπούς χώρους 
των σχολικών συγκροτηµάτων που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των 
συνθηκών και των πραγµατικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και µεγεθών εκτέλεσης των 
εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου που αφορά διάσπαρτες εργασίες, δεν είναι δυνατόν να 
αποτυπωθούν όλα τα πραγµατικά δεδοµένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά.  
Επειδή δεν υπάρχουν ακριβείς αποτυπώσεις των σχολικών µονάδων και τα σχέδια ορισµένων που 
συνοδεύουν τον φάκελο οικοδοµικής άδειας δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην σηµερινή διαµορφωµένη 
κατάσταση θα πρέπει να γίνουν επί τόπου διασταυρώσεις από τους υποψήφιους διαγωνιζόµενους. Στο 
αρχείο της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών διατίθεται  µεγάλος αριθµός σχολικών 
κτιρίων που έχουν τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4178/2013. Στο αρχείο του Τµήµατος Συντήρησης Σχολικών 
Κτιρίων υπάρχουν οι αριθµοί οικοδοµικών αδειών των φακέλων ανέγερσης των σχολικών κτιρίων που 
διατίθενται στη ∆/νση ∆όµησης (Πολεοδοµία) του ∆.Θ. 
Θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν κατά την περίοδο λειτουργίας της σχολικής µονάδας και θα πρέπει 
να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε είναι ασφαλείς και να µη ενοχλούνται οι µαθητές και το προσωπικό του 
σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και µετά την λήξη του 
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ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή σε ηµέρες αργιών. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε µέριµνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.  
∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του διδακτηρίου. Αν καταστεί 
απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις προστασίας 
για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θα 
πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας και να 
υπάρχει συνεχής συνεννόηση µε τους υπευθύνους της σχολικής µονάδας για να µην δηµιουργηθούν 
απρόοπτα και ατυχήµατα.  
Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης µαθητών και προσωπικού 
θα πρέπει να είναι καθηµερινά καθαροί και προσπελάσιµοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των σχολείων. 
Τέλος µετά τις αποκαταστάσεις φθορών - αναβαθµίσεις, στα διδακτήρια θα πρέπει να γίνει πλήρης 
καθαρισµός ακόµη και της σκόνης ώστε να παραδοθεί προς χρήση. 

      
 

 
Ειδικότερα θα γίνουν επεµβάσεις στα παρακάτω σχολεία: 

 
 

Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
       
15ο  Γυµνάσιο-Λύκειο: Καρόλου Ντήλ 24 
-επισκευή-συντήρηση χώρων υγιεινής καθηγητών (είδη υγιεινής, πλακίδια, έλεγχος σωληνώσεων 
ύδρευσης-αποχέτευσης κλπ) 
-υγροµόνωση υπογείων αιθουσών-έλεγχος καλής λειτουργίας φρεατίου/καθαρισµός φρεατίου απορροής 
οµβρίων επί της οδού Αγ. Θεοδώρας, κατασκευή περιµετρικά λουκιών µε µη συρρικνούµενη 
τσιµεντοκονία, επισκευή επιχρισµάτων εσωτερικά, εξυγίανση-βαφή υπογείου 
-επίστρωση γηπέδου βόλεϊ µε νέο συνθετικό ελαστικό µη υδατοπερατό τάπητα τύπου ταρτάν σε 
βιοµηχανικό δάπεδο αυτοεπιπεδούµενης  οπλισµένης τσιµεντοκονίας πάχους 20-40mm, διαγράµµιση 
-επανατοποθέτηση στυλοβατών βόλεϊ παράδοση σε λειτουργία, προστατευτικά παπλώµατα στύλων 
-τοποθέτηση κιγκλιδώµατος στο δώµα ισογείου στη συµβολή Καρόλου Ντήλ- Αγ. Θεοδώρας 
55ο    ∆ηµ. Σχολείο και 35 ο -39 ο -40 ο Νηπιαγωγεία: Κ. Κρυστάλλη 10 (∆ιατηρητέο 
-έλεγχος και καθαίρεση σαθρών οροφοκονιαµάτων, αποκατάσταση τοπικών βλαβών µε χρήση 
επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης 
-έλεγχος της στεγάνωσης για ελλιπείς κολλήσεις, τελική επάλειψη µε στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής 
βάσης 
-έλεγχος λειτουργίας υδρορροών, στεγανοποίηση των ταρατσοµόλυβων µε υγροµονωτικό υλικό 
πολυουρεθανικής βάσης 
-έλεγχος µόνωσης δώµατος υποστέγου/υδρορροών 
-επισκευή εξωτερικών σιδηρών θυρών στις εισόδους της αυλής 
-στερέωση των µαρµάρινων στηθαίων στα δώµατα και των δύο πτερύγων  
-µερική αντικατάσταση µαρµάρων εξωτερικών κλιµακοστασίων αυλής, αδροποίηση πατηµάτων 
- τρίψιµο µωσαϊκών δαπέδων σε δύο γραφεία στην πτέρυγα επί της οδού Αµβροσίου 

                 -αντικατάσταση πλαστικών πλακιδίων των δαπέδων στις  αίθουσες στην πτέρυγα επί της οδού Κρυστάλλη 
µε τάπητα LINOLEUM.  

                 Η επίστρωση του δαπέδου θα γίνει µε οµοιογενείς, οικολογικούς, αντιστατικούς τάπητες LINOLEUM, µε 
διασφάλιση ποιότητας σύµφωνη µε το ISO 9001.  Το LINOLEUM θα είναι οµοιογενούς συστάσεως, µιας 
στρώσης, επάνω σε φυσική γιούτα, µε σύνθεση λάδι από λινάρι, φυσικό ρετσίνι, ξύλο ή φελλό, φυσικά 
ορυκτά χρώµατα, που αποσκληραίνεται σε ειδικούς φούρνους για να αποκτήσει την απαιτούµενη 
ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή,  πλάτους 2.00 µέτρων και πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών 
οιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε υποδείξεις της υπηρεσίας.  Το υλικό θα είναι δύσφλεκτο 
(DIN 4102 B1), δεν θα λιώνει, θα είναι αντισταστικό, θα έχει αντοχή στα χηµικά (ΕΝ 423) και στη σκληρή 
καταπόνηση από τροχήλατα σκεύη (ΕΝ425), καθώς επίσης θα είναι µικροβιοκτόνο και αντιαλεργικό.  

                 Πριν από την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα το 
οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Το υπόστρωµα θα είναι λείο, στερεό, µόνιµα στεγνό, χωρίς 
υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών, τυχόν ρωγµές και άλλες ατέλειες.  

                 Ο λινοτάπητας θα επικολληθεί µε ειδική κόλλα για LINOLEUM, υδατοδιαλυτή, µε βάση τις συνθετικές 
ρητίνες και σε αναλογία 350 g/m2. Οι αρµοί θα συγκολληθούν µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης 
µε ειδικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για το λινοτάπητα. Το πλάτος του 
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αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.50 mm το δε βάθος του θα πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους 
του λινοτάπητα και ποτέ µεγαλύτερο από 2 mm, δηλαδή το 1/2 του πάχους του κορδονιού 
αρµοκόλλησης. Μετά το πέρας της διαδικασίας αρµοκόλλησης η περίσσεια του υλικού του αρµού θα 
πρέπει να αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
στεγνότητα των αρµών, καθώς και η µη διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων του λινοτάπητα και 
των αρµών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης το δάπεδο πρέπει να καθαριστεί και εν 
συνεχεία να στιλβωθεί µε προστατευτικό γαλάκτωµα ειδικού τύπου, του συστήµατος του λινοτάπητα. 
Στους χώρους όπου διαστρώνεται LINOLEUM περιλαµβάνονται και τα περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλακίδια 
LINOLEUM, διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από LINOLEUM οποιουδήποτε σχεδίου και 
χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη και τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

  
-αύλειος χώρος: έλεγχος κλίσεων,  επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα αθλοπαιδιών, έλεγχος 
λειτουργίας αποχετεύσεων,  έλεγχος καλυµµάτων φρεατίων και σχαρών όµβριων υδάτων, τοποθέτηση 
καθιστικών πάγκων, επίστρωση δαπέδου υπόστεγου µε χυτή αντιολισθητική ινοοπλισµένη τσιµεντοκονία, 
κλάδεµα δένδρων στο υπόστεγο.  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ειδικού ελαστικού τάπητα. Καθαρισµός της επιφάνειας στην οποία θα εφαρµοσθεί η 
επίστρωση του τάπητα από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Αρχικά η επιφάνεια εφαρµογής  θα 
εξοµαλυνθεί µε στρώσεις κατάλληλου γαλακτώµατος (αστάρι), βάσει προδιαγραφών. Στην συνέχεια και 
αφού "τραβήξει" το αστάρι, θα εφαρµοστεί σε αλλεπάλληλες και διασταυρούµενες στρώσεις 
εµπλουτισµένη ακρυλική βαφή µε λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (όπως π.χ. χαλαζιακή άµµος κλπ), 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εφαρµογής της και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τέλος, θα γίνει διαγράµµιση 
του γηπέδου µε χρώµατα ανθεκτικά στη χρήση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
4ο Γυµνάσιο – Λύκειο: Συγγρού 31 (∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ) 
-έλεγχος στεγάνωσης δώµατος και οροφοκονιαµάτων τελευταίου ορόφου 
-Αύλειος χώρος: συντήρηση εξωτερικών βρυσών, βαφή δαπέδου υποστέγου µε έγχρωµο αντιολισθητικό 
ελαστικοσυνθετικό υλικό, έλεγχος κλίσεων,   συντήρηση µπασκετών, επίστρωση γηπέδου µε ειδικό 
ελαστικό τάπητα αθλοπαιδιών, έλεγχος λειτουργίας αποχετεύσεων,  τοποθέτηση καθιστικών πάγκων  
-έλεγχος λειτουργίας υδρορροών,  
-υγροµόνωση υπογείου όπως παραπάνω, εσωτερική βαφή 
-συντήρηση κουφωµάτων 
36ο ∆ηµ. Σχολείο και 50ο Νηπιαγωγείο: Αγ. Σοφίας 66 
-ανακατασκευή χώρων υγιεινής δασκάλων (είδη υγιεινής, πλακίδια, έλεγχος σωληνώσεων ύδρευσης-
αποχέτευσης, έλεγχος φρεατίου επί της οδού Αγ Σοφίας-κάτω από τον εξώστη -υγρασία στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων κλπ) 
-επίστρωση δαπέδων µε LINOLEUM στις αίθουσες σε  αντικατάσταση πλακιδίων PVC  
-αντικατάσταση υαλοπινάκων των παραθύρων στον διάδροµο της νέας πτέρυγας (συρόµενα) λόγω 
υγροποίησης των υδρατµών 
-συντήρηση κουφωµάτων εσωτερικών/εξωτερικών 
-συντήρηση εξωτερικών βρυσών 
-εξωτερική βαφή συγκροτήµατος, έλεγχος υδρορροών έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα 
του αναδόχου 
-αύλειος χώρος: Υποβιβασµός της στάθµης του δαπέδου/ διαµόρφωση  ράµπας ΑΜΕΑ στην είσοδο της  
αυλής επί της οδού Αβδελά, τοποθέτηση εξωτερικού και εσωτερικού µηχανικού αναβατορίου σκάλας µε 
πλατφόρµα αµεα. 
Πλήρης εργασία προµήθειας και εγκατάστασης αναβατορίου ΑΜΕΑ µε πλατφόρµα και αναδιπλούµενο 
κάθισµα στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο του κτιρίου και στο εξωτερικό κάτω από τον υπόστεγο χώρο, 
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στον 1ο όροφο  και στο υπερυψωµένο ισόγειο άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα. Η κίνηση παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα που λειτουργεί µε ηλεκτρική παροχή από το 
δίκτυο ή µε συσσωρευτές. Η  θέση στάθµευσης γενικά γίνεται µε στροφή  από την ευθεία ανόδου κατά 
180 µοίρες για να µην εµποδίζει τη χρήση του κλιµακοστασίου. Το αναβατόριο θα παραδοθεί σε πλήρη  
και ασφαλή λειτουργία µε δική του ηλεκτρολογική γραµµή τροφοδοσίας πλήρως κατασκευασµένη. Το 
αναβατόριο θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας του αντιπροσώπου τουλάχιστον δύο (2) 
ετών. Επίσης θα παρέχεται βεβαίωση του αντιπροσώπου για διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα 
(10) χρόνια. 
Ράµπα. Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάµενης ασφαλτόστρωσης  στο προβλεπόµενο µήκος για την οµαλή 
προσαρµογή της ράµπας στο υφιστάµενο επίπεδο µε κλίση 8-8,50% και σε όλο το πλάτος της εισόδου επί 
της οδού Αβδελά. Θα κατασκευαστεί στρώση από θραυστό υλικό λατοµείου πάχους τέτοιου, ώστε να 
κατασκευαστεί στη συνέχεια, πλάκα σκυροδέµατος C16/20 πάχους 0,15µ, οπλισµένη µε δοµικό πλέγµα 
Τ131 άνωθεν- κάτωθεν. Θα δηµιουργηθεί αντιολισθητική ραβδωτή  επιφάνεια µε µεταλλικές ράβδους 
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όσον είναι ακόµη νωπό το σκυρόδεµα και επίπαση µε τσιµέντο. Στην αρχή και στο τέλος κάθε ράµπας, θα 
γίνει πλακόστρωση µε πλάκες επισήµανσης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 0,40*0,40 σε όλο το πλάτος, σύµφωνα 
µε το άρ.3 της υπ’αρ. 52907/28-12-2009 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής.  Επίσης, πρέπει να γίνει τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της 
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης. 
 
-επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα αθλοπαιδιών/συντήρηση µπασκετών, τοποθέτηση 
προστατευτικών παπλωµάτων/ συντήρηση καθιστικών/ διαµόρφωση δενδροδόχων  παράλληλα µε την 
οδό Αβδελά (αναρριχώµενα φυτά), δίκτυο άρδευσης υπόγειο 
-διαµόρφωση  τουαλέτας ΑΜΕΑ/ συντήρηση τουαλετών εσωτερικών και εξωτερικών.  Επίσης στους 
διαδρόµους του κτιρίου στις εισόδους που χρησιµοποιούν οι ΑΜΕΑ θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας Φ50 και 
προστατευτική φάσα από ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 200x30 mm µετά του απαιτουµένου µεταλλικού 
γαλβανισµένου σκελετού στερεωµένο στον τοίχο µε κατάλληλα µπουλόνια, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. Τα ανωτέρω τοποθετούνται σε κατώτατο ύψος 60 εκατοστών από το τελειωµένο δάπεδο. 
37ο ∆.Σ. και 64ο Νηπιαγωγείο :Ολύµπου 101-Ιασωνίδου  
-βελτίωση αύλειου χώρου, συντήρηση και αδροποίηση µαρµάρων εξωτ. κλιµακοστασίων, τοποθέτηση 
κιγκλιδώµατος ασφαλείας στην άνω αυλή µε σιδηροσωλήνες, πλέγµα και χειρολισθήρες σκάλας, 
συντήρηση εξωτ. βρυσών, συντήρηση και βαφή περίφραξης, έλεγχος κλίσεων και επίστρωση γηπέδου µε 
ειδικό ελαστικό τάπητα αθλοπαιδιών, καθιστικά 
-επισκευή τουαλετών ισογείου (στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-σίτισης) 
-υγροµόνωση  υπόγειου τοιχίου αµφιθεάτρου/έλεγχος λειτουργίας φρεατίων αποχέτευσης 
-έλεγχος κεραµοσκεπής 
-τοποθέτηση µεταλλικής ράµπας ΑΜΕΑ στη στάθµη της αυλής για την πρόσβαση στις αίθουσες 
-τοποθέτηση πτυσσόµενου κιγκλιδώµατος σε όλο το µήκος των εξωτερικών αιθουσών για  ασφάλεια και 
αποφυγή βανδαλισµών των εξωτερικών αιθουσών 
17ο Γυµνάσιο & Λύκειο :Χριστοπούλου 6 
-βελτίωση αύλειου χώρου (συντήρηση και αδροποίηση µάρµαρων εξωτ. κλιµακοστασίων, συντήρηση 
περίφραξης, επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα αθλοπαιδιών, τοποθέτηση ξύλινου τραπεζιού 
µε πάγκους /νέα καθιστικά) 
-συντήρηση τουαλετών µαθητών 
-επισκευή χώρων υγιεινής καθηγητών 
-ανακαίνιση εξωτ. βρυσών 
-συντήρηση εξωτερικών κουφωµάτων 
-αντικατάσταση µεταλλικής κλίµακας ανόδου στο δώµα 
1ο Εσπερινό ΓΕΛ & ∆ιαπολιτ. Γυµνάσιο :Εθνικής Αµύνης 8 
-βελτίωση αύλειου χώρου/ συντήρηση περίφραξης/ νέα καθιστικά/συντήρηση αναρτηµένων από τοίχο 
µπασκετών  
-έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αγωγού αποχέτευσης  
-συντήρηση τουαλετών 
2ο Γυµνάσιο και Εσπερινό- 2ο Λύκειο και Εσπερινό: Ικτίνου 5 (∆ιατηρητέο) 
-συντήρηση της περίφραξης του συγκροτήµατος, επί της οδού Ικτίνου, και βαφή της  
-αποκατάσταση αρµού διαστολής δαπέδων στους διαδρόµους του λυκείου, τοποθέτηση φιλέτων 
µαρµάρου 
-αποξήλωση πλαστικών δαπέδων λυκείου, επισκευή και τρίψιµο µωσαϊκών όπου απαιτείται 
-έλεγχος υγρασιών/ κατασκευή περιµετρικά λουκιών µε µη συρρικνούµενη τσιµεντοκονία, επισκευή 
επιχρισµάτων, εξυγίανση- µερική βαφή υπογείου στο Λύκειο 
-υπερύψωση χειρολισθήρα εσωτερικών κλιµακοστασίων µε τελικό ύψος 1,10µ από την ακµή του 
πατήµατος 
-συντήρηση συγκροτήµατος (γυµνασίου-λυκείου) εξωτερικών τουαλετών (πλακάκια, βρύσες, 
αντικατάσταση λεκανών, καζανάκια, οξειδώσεις σιδηρών επιφανειών κλπ.) 
-επίστρωση δαπέδου υπόστεγου µε χυτή ενισχυµένη αντιολισθητική τσιµεντοκονία (ελαφρύ βιοµηχανικό 
δάπεδο) 

                 - δηµιουργία κατάλληλης επιφάνειας για την κατασκευή αθλητικού ακρυλικού δαπέδου πάχους 2,0‐2,5mm, 
νέα διαγράµµιση, αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισµού (στεφάνια-δίκτυα, πίνακες µπασκετών, 
καλύµµατα στυλοβατών) 

-συντήρηση ξυλίνων παραθύρων διαδρόµου ορόφου στην πτέρυγα του Γυµνασίου (αφαίρεση και 
επισκευή σε εργαστήριο ) 
-έλεγχος υγροµόνωσης γυµνασίου και οροφοκονιαµάτων για σαθρά επιχρίσµατα, εσωτερική βαφή οροφής 
κλιµακοστασίου-απόληξης δώµατος 
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-έλεγχος οροφοκονιαµάτων λυκείου  
-διαµόρφωση παρτεριού κατά µήκος  της οδού Ικτίνου, τοποθέτηση κρασπέδου κήπου, φυτεύσεις 
θάµνων και δένδρων, δίκτυο άρδευσης, σύµφωνα µε  µελέτη εφαρµογής του αναδόχου 
-συντήρηση καθιστικών πάγκων και εξωτερικών βρυσών (υπόστεγο & επί της οδού Ικτίνου) 
-τοποθέτηση χειρολισθήρων ύψους 70cm και 90 cm και περιθωρίων στις υπάρχουσες µεταλλικές ράµπες 
(στήριξη στο δάπεδο και τοίχο) 
-έλεγχος υγροµονώσεων στα δώµατα των πτερύγων και στο υπόστεγο 
41ο ∆ηµ. Σχολείο, 28-29 Νηπιαγωγεία: Ικτίνου 5(∆ιατηρητέο) 
-συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών συγκροτήµατος 
-βελτίωση  αύλειου χώρου, έλεγχος κλίσεων & διόρθωση µε εφαρµογή βιοµηχανικού δαπέδου χωρίς 
χρήση αντλίας, κατασκευή κεντρικού καναλιού συλλογής οµβρίων- συναρµογή µε κεντρικό φρεάτιο, 
ειδική βαφή µε έγχρωµο αντιολισθητικό ελαστικοσυνθετικό υλικό, επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό 
τάπητα αθλοπαιδιών, αντικατάσταση µπασκετών, έλεγχος λειτουργίας αποχετεύσεων, κατασκευή 
παρτεριών πρασίνου στις αλλαγές της στάθµης της αυλής, καθιστικά, κλάδεµα δένδρων στο υπόστεγο, 
καθαίρεση υδατοδεξαµενής σύµφωνα µε πρόταση του αναδόχου 
- επίστρωση δαπέδων Νηπιαγωγείου  µε τάπητα LINOLEUM 
-εσωτερική βαφή Νηπιαγωγείου (υπόγειο) 
-συντήρηση κουφωµάτων αλουµινίου (συρόµενα επί της οδού Ικτίνου & ξύλινα στην πίσω όψη) 
-επισκευή-καθαιρέσεις σαθρών επιχρισµάτων πίσω όψης γυµνασίου που βλέπει στην αυλή του δηµοτικού 
και εξωτερική βαφή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα του αναδόχου 
11ο Γυµνάσιο-Λύκειο: Πάροδ. Σκουφά  
-έλεγχος υγροµόνωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
-συντήρηση τουαλετών 
-µερική εσωτ. βαφή (επισκευασµένων επιφανειών) και επισκευή θυρών 
-αποκατάσταση λειτουργίας γηπέδων αθλοπαιδιών, επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα, 
αποκατάσταση λειτουργίας εξωτερικών δαπέδων/ράµπα αµεα για την πρόσβαση στην αυλή  
-συντήρηση µπασκετών. Έλεγχος και αποκατάσταση της σταθερότητας των µεταλλικών στυλοβατών µε 
την υπάρχουσα βάση µε προσθήκη των απαραίτητων βλήτρων και µπουλονιών κατάλληλης διατοµής για 
ακλόνητη στερέωση των στύλων και των ταµπλό, τρίψιµο και εκ νέου χρωµατισµός µε ντουκοχρώµατα, 
επένδυση µε προστατευτικά στρώµατα. 
31ο ∆ηµ. Σχολείο και 54ο Νηπιαγωγείο:Ελευθερών 14 
-εξωτερική και εσωτερική βαφή του µεσαίου κτιρίου  (νηπιαγωγείο) έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε 
φροντίδα του αναδόχου 
-ενδελεχής έλεγχος κεραµοσκεπής µεσαίου και νέου κτιρίου/ αντικατάσταση κεραµιδιών, έλεγχος και 
τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης /καθαρισµός υδρορροών µεσαίου κτιρίου 
-έλεγχος εξωτερικής κλίµακας παλαιού κτιρίου λόγω καθιζήσεων 
-ανακατασκευή της περίφραξης που γειτνιάζει µε την εκκλησία/ κατασκευή τοιχίου και κιγκλίδωµα 
παρόµοιο µε αυτό δίπλα στο άλσος, έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα του αναδόχου 
-αντικατάσταση θραυσµένων µαρµάρων στα εξωτερικά κλιµακοστάσια και αδροποίηση πατηµάτων-
κτενιστό µάρµαρο/έλεγχος αντικατάσταση µαρµάρων στην άνω είσοδο του νέου κτιρίου 
-συντήρηση τουαλετών νηπιαγωγείου και δηµοτικού 
- επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα/συντήρηση κερκίδων 
40ο ∆ηµ. Σχολείο και 26ο Νηπιαγωγείο: Μανουσογιαννάκη 4(∆ιατηρητέο) 
-συντήρηση εσωτ. µαρµάρινων, µωσαϊκών και ξύλινων δαπέδων 
-συντήρηση εξωτερικών τουαλετών/έλεγχος στεγάνωσης υπόστεγου/καθαρισµός υδρορροών 
- επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-αντικατάσταση σχάρας οµβρίων µε νέα  γαλβανισµένη   
-συντήρηση εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων/αφαίρεση και επισκευή σε εργαστήριο/ τροποποίηση για 
υποδοχή πλαισίου υαλοπίνακα σύµφωνα µε τη µελέτη ΚΕΝΑΚ/διαµόρφωση των φεγγιτών του 
ηµιυπόγειου χώρου λόγω υπερύψωσης του κοινόχρηστου πεζοδροµίου    
Πρώην 13ο Γυµνάσιο : Εγνατίας 132(∆ιατηρητέο) 
-επισκευή τουαλετών 
-έλεγχος κεραµοσκεπής 
-έλεγχος κλίσεων αυλής/επισκευή  για αποφυγή εισροής οµβρίων στον υπόγειο χώρο 
-εξωτερική βαφή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα του αναδόχου και χρωµατική µελέτη 
έγκριση Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων 
43ο ∆ηµ. Σχολείο: Προξένου Κοροµηλά 25 (Μακεδονικό µουσείο) 
-εξωτερική βαφή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα του αναδόχου 
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-επισκευή εξωτ. ξυλίνων κουφωµάτων\αφαίρεση και επισκευή σε εργαστήριο, τροποποίηση για υποδοχή 
πλαισίου υαλοπίνακα σύµφωνα µε τη µελέτη ΚΕΝΑΚ ή αντικατάσταση µε νέα θερµοµονωτικά ανοιγόµενα-
ανακλινόµενα  κουφώµατα αλουµινίου) 
- επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα/συντήρηση µπασκετών 
-διαµόρφωση  τουαλέτας για ΑΜΕΑ 
-κατασκευή ράµπας µεταξύ αύλειου χώρου και εισόδου κτιρίου κλίσης 8% µήκους περίπου 1,00µ. 
34ο ∆ηµ. Σχολείο και 64ο Νηπιαγωγείο: Αρριανού 3 
-συντήρηση τουαλετών αµφιθεάτρου (δίπλα από τις αρχαιότητες), αποκατάσταση της λειτουργίας των 
αεραγωγών τοποθέτηση καλύµµατος στον αγωγό 
-στεγανοποίηση του µικρού δώµατος δίπλα από το κλειστό γυµναστήριο επί της οδού Ιασωνίδου 
-έλεγχος της εισόδου επί της οδού Ιασωνίδου λόγω εµφανούς  υγρασίας / αποκατάσταση τοπικών βλαβών 
µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης/έλεγχος διακοσµητικής επένδυσης 
τούβλων 
-τοποθέτηση στεγάστρου στην έξοδο στην αυλή/τοποθέτηση µεταλλικού στεγάστρου και επικάλυψη από 
υαλοπίνακα triplex 18mm ή αλλαγή κλίσεων στο κεφαλόσκαλο, λόγο εισροής όµβριων στον διάδροµο 
-έλεγχος και ολοκλήρωση της αντικατάστασης της υγροµόνωσης του συγκροτήµατος 
-συντήρηση εξωτερικών βρυσών δηµοτικού και νηπιαγωγείου 
-συντήρηση τουαλετών νηπιαγωγείου 
-συντήρηση εσωτερικών θυρών 
-τοποθέτηση εξωτερικού αναβατορίου επί της οδού Αρριανού  
Πειρατικό Νηπιαγωγείο, ∆ηµ. Σχολείο, Γυµνάσιο, Λύκειο:Αγ. Σοφίας 51-
∆ελµούζου(διατηρητέο) 
-έλεγχος-επισκευή κεραµοσκεπής δηµοτικού σχολείου (επί της οδού Πλάτωνος) 
-αποκατάσταση υγροµόνωσης κλειστού γυµναστηρίου από τον άνωθεν αύλειο χώρο /εφαρµογή 
ενισχυµένης τσιµεντοκονίας ινοοπλισµένης µε πρόσµιξη στεγανωτικών  
-συντήρηση ξύλινου δαπέδου γυµναστηρίου και εσωτερική βαφή επισκευασµένων επιφανειών 
-συντήρηση και βαφή τουαλετών γυµνασίου-λυκείου 
-τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στα µαρµάρινα κλιµακοστάσια 
-έλεγχος κλίσεων/επίστρωση γηπέδων µπάσκετ µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-στεγανοποίηση των καναλιών οµβρίων επί της οδού Πλάτωνος µε τσιµεντοειδή στεγανωτικά λόγο 
εµφανούς υγρασίας κάτωθεν των φεγγιτών των αιθουσών των εργαστηρίων 
 

 

Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
       
38ο -42ο Νηπιαγωγεία, 63ο ∆ηµ. Σχολείο.: Σελίτσης 2 
-αντικατάσταση συρόµενων κουφωµάτων αλουµινίου.  
Τα νέα κουφώµατα θα κατασκευασθούν από  διατοµές αλουµινίου (µε θερµοδιακοπή) προερχόµενα από 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους 
χαρακτηριστική της σειράς και τα παρεµβύσµατα προσαρµογής τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές,  οι 
υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί πολλαπλών (LAMINATED) 
υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 
laminated 4 mm + 4 mm) πλήρως τοποθετηµένα µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.  Ακριβείς 
διαστάσεις θα παρθούν µετά την αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωµάτων. ∆εν θα τοποθετηθούν 
ποδιές όπου δεν υπάρχουν αλλά θα αντικατασταθούν τυχόν σπασµένες υπάρχουσες ποδιές µε οµοειδή 
µάρµαρα. Συµπεριλαµβάνεται η αποκατάσταση µερεµετιών περιγράµµατος κουφώµατος, εσωτερικά και 

εξωτερικά µε επισκευαστικές κονίες. ∆εν θα τοποθετηθούν ψευτόκασες εκεί που δεν υπάρχουν.  
-εκσκαφή και κατασκευή νέου καναλιού  όµβριων για αποχέτευση λιµναζόντων επιφανειακών υδάτων, 
σύνδεση µε φρεάτιο της ΕΥΑΘ ή ελεύθερη απορροή στο οδόστρωµα πύκνωση οπών απορροής στο τοιχίο 
της περίφραξης 
-εκσκαφή, αντικατάσταση σωλήνα ύδρευσης στην αυλή λόγο διαρροής 
-έλεγχος  κλίσεων στον αύλειο χώρο, µπροστά και πλάϊ από το σχολικό κτίριο, παράλληλα µε τις 
εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, για αποχέτευση επιφανειακών υδάτων µε /µπετόν κλίσεων/ βιοµηχανικό δάπεδο/ 
ειδική βαφή  µε έγχρωµο αντιολισθητικό ελαστικοσυνθετικό υλικό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης   
-καθαρισµός φρεατίων ακαθάρτων 
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-αντικατάσταση σιδηρών θυρόφυλλων αιθουσών µε νέες ξύλινες πρεσαριστές θύρες µε επένδυση 
έγχρωµης φορµάϊκας για τις αίθουσες και τις τουαλέτες ή καπλαµά δρυός για τα γραφεία όπως 
περιγράφεται παρακάτω 

                 Πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και 41ο Νηπιαγωγείο:  
                  Καπάτου – Γαλανάκη 1 

-επισκευή/βαθµιδωτή υπερύψωση χαµηλού τµήµατος από οδό Γαλανάκη και βαφή περίφραξης από οδούς 
Γαλανάκη και Καπάτου,  
-επισκευή συρόµενης αυλόθυρας,  
-νέα επίστρωση εξωτερικής κλίµακας µε λευκές τσιµεντόπλακες 
-έλεγχος φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης στην αυλή  
- επισκευή κουφωµάτων δηµοτικού σχολείου 
- επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα/συντήρηση µπασκετών και βαφή µε µίνιο και δύο 
στρώσεις ντουκοχρώµατος 
59ο ∆.Σ. & 47ο-49ο-57ο Νηπιαγωγεία :Αρχαιοτήτων 3 
-έλεγχος κεραµοσκεπής και αντικατάσταση σπασµένων κεραµιδιών 
-έλεγχος και αποκατάσταση οροφοκονιαµάτων , βαφή οροφών 
-έλεγχος µόνωσης οικίσκου τουαλετών/συντήρηση εξωτ. τουαλετών, βαφή οξειδωµένων επιφανειών  

                  -ολοκλήρωση αντικατάστασης εξωτ. ανοιγόµενων κουφωµάτων  
-επανέλεγχος ασφάλειας παιγνιδιού και δαπέδου ασφαλείας 
-αποκατάσταση επιχρισµάτων αποθηκών κάτωθεν κλιµακοστασίου  µε  χρήση επισκευαστικών    
κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης  
- αντικατάσταση σπασµένων µαρµάρων εξωτερικού κλιµακοστασίου/αρµολόγηση όλης της κλίµακας/  
αδροποίηση πατηµάτων 
-έλεγχος µόνωσης οικίσκου φύλακα 
-έλεγχος και αποχέτευση επιφανειακών υδάτων αυλής µέσω σχαρωτού αγωγού-κανάλι     
στο ρείθρο της οδού  Αρχαιοτήτων/κανάλι βάθους και πλάτους ικανού για την παραλαβή των οµβρίων  
της αυλής  

61ο ∆.Σ.:Αρχαιοτήτων 3 
-συντήρηση και επισκευή εξωτερικών συρόµενων κουφωµάτων και θυρών. Θα γίνει στεγανοποίηση των 
τριών πλευρών (∆εξιά-Αριστερά και κάτω) µε ελαστοµερή µαστίχη (σιλικόνη) κατάλληλη για 
στεγανοποίηση.  
-αντικατάσταση των θερµοµονωτικών πάνελ επιστέγασης σχολικού συγκροτήµατος, από  τραπεζοειδή ή 
κυµατιστή άνω εξωτερική επιφάνεια, µε πάχος λαµαρίνας 0,50 χιλιοστών και στις δυο πλευρές, πλήρωση 
πολυουρεθάνης µε πάχος 50 χιλιοστά το ελάχιστο (σύνολο πάχους πάνελ 60 χιλιοστά).  
o Γαλβανισµένο έλασµα χρώµατος αποκλειστικά επιλογής της υπηρεσίας (χρωµατολόγιο RAL).  
 Αφρός πολυουρεθάνης  
o Πυκνότητας: τουλάχιστον 40±2kgr/m3,  
o Συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ) 24ο C: 0,020 ± 1 Wm2 oC  
o Θλιπτικής αντοχής µε συµπίεση 10%: 0,2 Μpa  
o Συµπεριφορά σε πυρκαγιά: Β3 ή Β2  
o Ποσοστό κλειστών κυψελών: 92-95%  
 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά  
o Εσωτερικό έλασµα: 0,50mm  
o Εξωτερικό έλασµα: 0,50mm  
o Ωφέλιµο πλάτος: 1000mm  
o Μέγιστο µήκος: 13500mm  
o Πάχος µόνωσης: min 50mm  
 Τεχνικά χαρακτηριστικά+  
o Βάρος: ≤15 kgr/m2  
o Συντελεστής θερµοπερατότητας Κ: 0,37 W/m2 K  
Σε ότι αφορά την τοποθέτηση των πάνελ επικάλυψης πρέπει να τηρούνται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
οδηγίες τοποθέτησης:  

• Τοποθέτηση βουτιλικού κορδονιού στις µατίσεις κατά πλάτος του πάνελ ανά 1m.  

• Τοποθέτηση διπλού βουτιλικού κορδονιού στις κατά µήκος µατίσεις του πάνελ µε υδρορροή, 
κορφιά µε πάνελ.  

• Τοποθέτηση κάτω από την καλύπτρα λευκής ροδέλας ¼.  
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• Χρησιµοποίηση τρυπανόβιδας διπλού σπειρώµατος 6,3-5,5 µε µεταλλική ροδέλα και 
ενσωµατωµένο λάστιχο Neopren ή EPDM.  

• Η στερέωση των ειδικών τεµαχίων στα πάνελ πρέπει να γίνεται µε ειδικές βίδες συρραφής και όχι 
µε πριτσίνια.  

• Για την στερέωση των πάνελ επάνω στις τεγίδες πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα εργαλεία 
(δράπανα), εφοδιασµένα µε αυτόµατο σύστηµα βιδώµατος για αποφυγή κακοποίησης των πάνελ 
(βουλιάγµατα), στράβωµα της καλύπτρας, καταστροφή του λάστιχου ή της ροδέλας.  

• Η κοπή των πάνελ πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα εργαλεία και πάντα χωρίς την αφαίρεση του 
φιλµ προστασίας. Αποµάκρυνση όλων των ρινισµάτων από τις διατρήσεις και τις κοπές των πάνελ, 
διότι η παραµονή τους στις επιφάνειες των πάνελ θα προκαλέσει την οξείδωση τους.  

• Η φόρτωση - εκφόρτωση των παλετών πρέπει να γίνεται µε τη χρήση κατάλληλου ανυψωτικού 
µηχανήµατος. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσκοινων ή αλυσίδων.  

• Τα πάνελ πρέπει να τοποθετηθούν σωστά γωνιασµένα και αντικριστά ώστε να µπορεί να 
τοποθετηθεί σωστά ο τραπεζοειδής κορφιάς.  

• Μετά την τοποθέτηση τα πάνελ πρέπει να καθαριστούν και να αποµακρυνθούν οι τυχόν βλαβερές 
επικαθήσεις από σκόνες, γύψο, τσιµέντο κ.α. και να εντοπισθούν πιθανές ζηµιές κατά την 
εγκατάσταση. Σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές (γρατζουνιές, ξυσίµατα κλπ) πρέπει να γίνει 
αµέσως επιδιόρθωση του χρώµατος για να εµποδιστεί η αρχή οξειδωτικής δράσης.  

 
                  -αντικατάσταση ψευδοροφής σχολικού κτιρίου µε πλάκες ορυκτών ινών 600Χ600mm. Ψευδοροφή από 

διάτρητες πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
,κατασκευή του σκελετού της από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές 
γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής 
αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά.  

                  Η ψευδοροφή θα είναι διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες διάτρητες πλάκες ορυκτών ινών 
τυποποιηµένων διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε 
γυψοσανίδες".  
Περιλαµβάνονται:  
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µη στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας.  
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.  
ε)Η επανατοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των αποξηλωθέντων φωτιστικών σωµάτων και 
γενικά των διερχοµένων εγκαταστάσεων µετά των απαραίτητων καταπακτών επίσκεψης 
-καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων/ νέα µε κατάλληλα επισκευαστικά κονιάµατα/ εξωτερική βαφή σχολικού 
συγκροτήµατος /τοίχων, σιδεριών ασφαλείας και γαλβανισµένων επιφανειών 
- αποχέτευση των δύο βρυσών της αυλής 59ου σχολείου µέσω αγωγού κατασκευαζόµενου στην αυλή του 
61ου  
-έλεγχος διατοµής  αγωγού όµβριων υδάτων για παραλαβή όµβριων και της αυλής  59ου δηµοτικού µε την 
παράλληλη κατασκευή νέου καναλιού υδροσυλογής   
-εσωτερική βαφή αιθουσών  

                  -συντήρηση τουαλετών µαθητών και δασκάλων  
                  - τοποθέτηση πάγκων αύλειου χώρου  

-καθαρισµός και επισκευή  βουλωµένων φρεατίων-αγωγών  αυλής  
-ανακατασκευή παρτεριών αυλής/ τοποθέτηση τσιµεντένιων περιζωµάτων/φύτευση αναρριχώµενων µε   
στήριξη στο τοιχίο της αυλής µε πλέγµα επί τοίχου/υπόγειο δίκτυο άρδευσης 

                -έλεγχος των κλίσεων και επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
                -συντήρηση µπασκετών, τοποθέτηση καλυµµάτων ασφαλείας 

95ο και 10ο Ειδικό Νηπιαγωγεία, 64ο και 4ο Ειδικό ∆ηµ. Σχολεία, 30ο Γυµνάσιο:Μαζαράκη 1 
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- εσωτερική βαφή 4ου Ειδικού Σχολείου µε κατάλληλα (πλυνόµενα) πλαστικά χρώµατα στις αίθουσες  του 
ειδικού νηπιαγωγείου  και ειδικού δηµοτικού  
- τοποθέτηση εσωτερικού µηχανικού αναβατορίου σκάλας για την κίνηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα 
(αµεα) 
-τοποθέτηση εξωτερικών πάγκων αύλειου χώρου 
-συντήρηση εξωτερικών βρυσών 
-συντήρηση µπασκετών, τοποθέτηση καλυµµάτων ασφαλείας 
-εξωτερική βαφή γυµναστηρίου έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µε φροντίδα του αναδόχου 
-αντικατάσταση πλαστικών πλακιδίων στις αίθουσες του 4ου Ειδικού σχολείου µε νέο τάπητα LINOLEUM  
-υγροµόνωση κτιρίου/επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου σάντουϊτς από γαλβανισµένη λαµαρίνα και  
πλήρωση πολυουρεθάνης, επιµελής στεγάνωση των διερχοµένων στοιχείων   
-αντικατάσταση εσωτερικής υδρορροής (ντερές) µε νέα από γαλβανισµένη λαµαρίνα µετά προσοχής για  
διατήρηση των µεταλλικών νεροσταλλακτών στα στηθαία, κατασκευή νέων οπών υπερχείλισης  
-τοποθέτηση µεταλλικής σκάλας (ανεµόσκαλα) για έλεγχο του δώµατος 

- έλεγχος των κλίσεων και επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-συντήρηση τουαλετών γυµνασίου, αντικατάσταση ελαφρών χωρισµάτων και θυρών µε ίδιου τύπου 
διαχωριστικά  

                67Ο ∆ηµ. Σχολείο: Β. Παπαθανασίου 41 
-αντικατάσταση ανοιγόµενων κουφωµάτων διαδρόµων παλιού κτιρίου µε νέα αλουµινίου καθώς και των  
υπολοίπων συρόµενων του νέου κτιρίου  
-συντήρηση και βαφή περίφραξης εσωτερικά  

–έλεγχος των κλίσεων και επίστρωση γηπέδου µπάσκετ µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-συντήρηση µόνωσης δώµατος και µόνωση ταρατσοµόλυβων νέου κτιρίου, µε επαλειφόµενο στεγανωτικό 
πολυουρεθανικής βάσης 
-συντήρηση εξωτερικού οικίσκου τουαλετών και βρυσών, κατασκευή αυτοφερόµενου µεταλλικού  
στεγάστρου µε σιδηροδοκούς και κατάλληλους εντατήρες (στήριξη στον τοίχο από σκυρόδεµα ), και  
επικάλυψη υαλοπίνακα triplex 18mm σε πλαίσιο αλουµινίου µε απορροές οµβρίων  
-τοποθέτηση πάγκων αύλειου χώρου 
-διαµόρφωση του παρτεριού δίπλα στο νέο κτίριο/υπόγειο δίκτυο άρδευσης 

12ο, 16ο Γυµνάσιο, 16ο Λύκειο:Γρηγ. Κολωνιάρη 15 
                 -συντήρηση  υπάρχουσας µόνωσης του δώµατος/ µετά τον επιµελή καθαρισµό και έλεγχο όλης της 

επιφάνειας, γίνεται  επισκευή µερεµετιών µε µη συρρικνούµενα τσιµεντοκονιάµατα, εφαρµόζονται δυο 
χέρια υγροµόνωσης σταυρωτά, µε κατάλληλο υλικό, πολυουρεθανικής βάσης.  

                 Η υγροµόνωση, µε το ίδιο υλικό, εφαρµόζεται και περιµετρικά στα στηθαία καθώς και στα καπάκια αυτών. 
Επιπλέον επάλειψη µε κατάλληλο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης όλων των ταρατσοµόλυβων 
στη συναρµογή µε τις κατακόρυφες υδρορροές , σε βάθος µε πινέλο   
-επισκευή στηθαίων, όπου υπάρχουν ρηγµάτωσεις/ απαιτείται να καθαιρεθούν οι σαθροί σοβάδες και στη 
συνέχεια να επανασοβατισθούν οι ρηγµατωµένες επιφάνειες µε την προσθήκη υαλοπλέγµατος και 
ενισχυτικού γαλακτώµατος τύπου Revinex στο κονίαµα για την αποφυγή νέων ρηγµατώσεων 
-συντήρηση και επισκευή εξωτερικής περίφραξης και βαφή εσωτερικά της περίφραξης 
-συντήρηση τουαλετών µαθητών ισογείου και ορόφου, βαφή οξειδωµένων επιφανειών 
-έλεγχος κλίσεων και επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
Εφόσον απαιτείται από τις προδιαγραφές του  υλικού για τη δηµιουργία κατάλληλης επιφάνειας σε όλη 
την απαιτούµενη έκταση του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα (περιλαµβάνονται εκτός από την καθαρή 
επιφάνεια του αθλήµατος και τα αναγκαία περιθώρια γύρω από τις ακραίες γραµµές) για την εφαρµογή 
του ελαστικού τάπητα του γηπέδου, γίνεται επισκευή των τµηµάτων του ασφαλτοτάπητα που έχει 
υποστεί φθορά ή καθιζήσεις, καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα από σκόνες, πικούνισµα της επιφάνειας, 
επάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο –σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α 201 του Υ.∆.Ε., επίστρωση 2εκ. 
αµµάσφαλτο. Επισηµαίνεται ότι πριν την εφαρµογή του τάπητα θα πρέπει να έχει παρέλθει το 
απαιτούµενο χρονικό διάστηµα  για να έχουν στεγνώσει πλήρως όλα τα πτητικά της αµµασφάλτου στις 
περιοχές επισκευών για την αποφυγή αποκολλήσεων. 
-βαφή καθιστικών πάγκων αυλής, τοποθέτηση πάγκων µε ξύλινο τραπέζι έναντι του κτιρίου και 
τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας σκίασης 
Ξύλινη πέργκολα για τη δηµιουργία σκιασµένων χώρων υπαίθριας παραµονής των µαθητών. 
Κατασκευάζονται σε επιλεγµένες θέσεις, µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας, ξύλινες πέργκολες µε 
καφασωτό ξύλινο πλέγµα στην οροφή, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια του αναδόχου. Ανάλογα 
µε την υφιστάµενη διαµόρφωση των αύλειων χώρων, θα έχουν διάταξη ευθύγραµµη ή τµηµατική κατά 
περιοχές κατασκευή φατνωµάτων συνήθους διάστασης 2,50Χ2,50µ., σύµφωνα και µε τις επί τόπου 
οδηγίες της επίβλεψης και τις ανάγκες της κατασκευής. Περίπτωση ξύλινου ορθοστάτη.  Η ξυλεία που 
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χρησιµοποιείται (ορθοστάτες, δοκοί και καφασωτό πλέγµα) θα είναι εµποτισµένη και θα πρέπει να έχει 
υποστεί πλήρη κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, και επιπλέον βερνίκωµα µε  εδικό  
αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό βερνίκι σε τουλάχιστον δύο στρώσεις, µόρφωση ακµών κλπ. Οι 
ορθοστάτες και οι δοκοί θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ10εκ., οι ενδιάµεσοι εγκάρσιοι 8Χ8εκ. και  
τα πηχάκια του καφασωτού πλέγµατος 2,50Χ0,8εκ. (τοποθετούµενα κατά άξονα Χ-οριζόντια και Ψ-
κάθετα), απέχουν µεταξύ τους κατά 5,50εκ. δηµιουργώντας κενά διαστ. 5,50Χ5,50εκ. Τα πηχάκια 
πακτώνονται ακλόνητα ενδιάµεσα σε διπλή ξύλινη δοκίδωση. Οι ορθοστάτες στηρίζονται σε γαλβανισµένα 
µεταλλικά στηρίγµατα που πακτώνονται σε  κατάλληλες βάσεις σκυροδέµατος. Η τοπική καθαίρεση των 
παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων-πλακοστρώσεις, σκυρόδεµα κλπ. και οι εκσκαφές για 
την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας 
φθορών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου απαιτείται θα γίνεται χάραξη-κοπή του περιγράµµατος µε 
κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό. Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων 
δικτύων στις θέσεις των θεµελίων ώστε να γίνονται οι απαραίτητες µετατοπίσεις σε συνεργασία µε την 
επίβλεψη. 
-κατασκευή κερκίδας κατά µήκος του γηπέδου µπάσκετ 
-συντήρηση µπασκετών 
-κατασκευή γηπέδου 5Χ5 παράλληλα µε το γήπεδο µπάσκετ/επίστρωση µε συνθετικό χλοοτάπητα 
-τοποθέτηση διχτυού στις εξόδους της µπάλας/κατασκευή βάσεων για την πάκτωση των γαλβανισµένων  
σιδηροσωλήνων στερέωσης του διχτυού 
-τοποθέτηση προστατευτικών επί των στύλων (µπασκετών, εστιών ποδοσφαίρου) 
37ο-41ο Νηπιαγωγεία :∆ραγουµάνου-Κολωνιάρη 13 
-αντικατάσταση εξωτ. συρόµενων κουφωµάτων, θα είναι επάλληλα συρόµενα µε θερµοδιακοπή όπως 
περιγράφονται κατωτέρω  
-επισκευή και βαφή περίφραξης 
-επισκευή εσωτ. θυρών 
-συντήρηση τουαλετών 

                  -επανέλεγχος παιγνιδιών και δαπέδου ασφαλείας 
66ο ∆ηµ. Σχολείο- 90ο Νηπιαγωγείο.: Καπάτου – Γαλανάκη 8 
-συντήρηση εξωτερικών βρυσών 
-αντικατάσταση θραυσµένων πλαστικών φύλλων στα στέγαστρα εισόδων 
-τοποθέτηση εξωτερικού µαρµάρινου σοβατεπί στη δεύτερη είσοδο για αντιµετώπιση εισερχοµένης 
υγρασίας στο νηπιαγωγείο  
-συντήρηση τουαλετών δηµοτικού και νηπιαγωγείου 
-αντικατάσταση άµµου στο σκάµµα των νηπίων /τοποθέτηση γωνιών κρασπέδου από καουτσούκ 
-έλεγχος κλίσεων και επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-συντήρηση και βαφή µπασκετών µε κατάλληλα ντουκοχρώµατα  
-αντικατάσταση αποχέτευσης νιπτήρα αίθουσας Εικαστικών 
 

 

Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

53ο ∆ηµ. Σχολείο: Φ. ∆ραγούµη 7-9 
-αντικατάσταση πλαστικών πλακιδίων µε τάπητα LINOLEUM στο 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
-αποκατάσταση λειτουργίας του καναλιού απορροής όµβριων στην αυλή του 32ου νηπιαγωγείου, 
τοποθέτηση νέων γαλβανισµένων σχαρών, στην είσοδο και στην περιοχή των τουαλετών 
-διαµόρφωση τουαλέτας αµεα στις τουαλέτες των προκατασκευασµένων αιθουσών (οδός Ολυµπιάδος) 
-τοποθέτηση εξωτερικού και εσωτερικού µηχανικού αναβατορίου σκάλας µε πλατφόρµα προκειµένου να  
έχουν πρόσβαση στον όροφο του κεντρικού κτιρίου και του εξωτερικού συγκροτήµατος άτοµα µε  
κινητικά προβλήµατα, σύµφωνα µε µελέτη που συντάσσεται από τον ανάδοχο 
-διαµόρφωση παρτεριού µε φυτεύσεις και δίκτυο άρδευσης  στην κάτω αυλή, σύµφωνα µε φυτοτεχνική    
µελέτη εφαρµογής που συντάσσεται από τον ανάδοχο. 
-διαµόρφωση γηπέδου µπάσκετ στην άνω αυλή/ειδικά δάπεδα/τοποθέτηση προστατευτικών καλυµµάτων 
-τοποθέτηση καθιστικών παράλληλα µε τον εξωτερικό διάδροµο των προκατασκευασµένων  
αιθουσών/κατασκευή πέργκολας σκίασης 
-διαµόρφωση γηπέδου 5Χ5 στην κάτω αυλή/συνθετικός χλοοτάπητας/τοποθέτηση προστατευτικών  
καλυµµάτων 
-τοποθέτηση καθιστικών στην κάτω αυλή 
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                  3ο Γυµνάσιο & ΓΕΛ  :Απ. Παύλου 28 
-εσωτ. βαφή έξη αιθουσών και κοινοχρήστων 
 -έλεγχος κλίσεων και επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
-συντήρηση µπασκετών, τοποθέτηση προστατευτικών καλυµµάτων 
-συντήρηση εξωτερικών κουφωµάτων 
7ο Γυµνάσιο & ΓΕΛ : Ε. Ζωγράφου 4 
-επισκευή οροφοκονιαµάτων εσωτ. βαφή  
-αντικατάσταση κατεστραµµένων  τσιµεντόπλακων στον κοινόχρηστο χώρο  
-έλεγχος των καθιζήσεων στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, αποξήλωση θραυσµένων τσιµεντένιων 
πλακών, εφαρµογή µη συρρικνούµενων κονιαµάτων, τοποθέτηση νέων πλακών  
-διαµόρφωση νέου γηπέδου µπάσκετ-βόλεϊ δίπλα από τις κερκίδες/επίστρωση γηπέδων µε ειδικό ελαστικό 
τάπητα µετά από έλεγχο των κλίσεων/δίχτυ συγκράτηση µπάλας/προστατευτικά στύλων 
-επισκευή-συντήρηση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου κήποι του Πασά που συνορεύει µε το σχολικό 
συγκρότηµα (συντήρηση µπασκετών, κερκίδες, περίφραξη, κλίµακες κλπ.) 
-συντήρηση εξωτερικής µεταλλικής κλίµακας κτιρίου, βαφή 
-αντικατάσταση εξωτερικής σιδηράς πόρτας λεβητοστασίου 
-αντικατάσταση θραυσµένων µαρµάρων στο κλιµακοστάσιο και τους κοινόχρηστους χώρους 
-τοποθέτηση τραπεζιών µε πάγκους σε επιλεγµένες θέσεις, ξύλινη πέργκολα σκίασης 
51ο ∆ηµ. Σχολείο και 30ο Νηπιαγωγείο: Κασσάνδρου 54(διατηρητέο) 

                 -επιχρίσµατα και εσωτ. βαφή στο υπόγειο 
                 - έλεγχος κλίσεων και επίστρωση γηπέδου µε ειδικό ελαστικό τάπητα 
                 -συντήρηση µπασκετών/προστατευτικά καλύµµατα στύλων 
                 -συντήρηση εξωτερικού οικίσκου τουαλετών, διαµόρφωση θέσης νηπίων 
                 -κατασκευή στεγασµένου διαδρόµου µεταξύ κτιρίου και τουαλετών από ξύλινο σκελετό και  

επιστέγαση κεραµίδια.  Από ξυλεία κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια εφαρµογής που θα συνταχθούν µετά από υπόδειξη της επίβλεψης,  µε πλήρη 
κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, επάλειψη µε µυκητοκτόνο αστάρι και βερνικοχρωµατισµό σε 2 
στρώσεις µε επιλογή χρώµατος από την Υπηρεσία) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των 
ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, ορειχάλκινα στηρίγµατα και εξαρτήµατα σύνδεσης 
των ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε  στύλους, σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία , 
οποιουδήποτε σχεδίου  και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, έκδοση άδειας µε φροντίδα του αναδόχου 
από την Πολεοδοµία και την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων.  
45ο & 46ο  ∆ηµ. Σχολεία, 51& 61-62  Νηπιαγωγεία: Ολυµπιάδος 94  
-αποκατάσταση ρηγµατώσεων στην αυλή άνωθεν της αίθουσας εκδηλώσεων µε µερική αποξήλωση και 
αποκατάσταση του  βιοµηχανικού δαπέδου (υγροµόνωση αίθουσας ). Θα γίνει προσεκτικός καθαρισµός 
από παλαιά σφραγιστικά υλικά, αποκατάσταση µερεµετιών µε ισχυρή επισκευαστική τσιµεντοκονία. Πριν 
τη σφράγιση των ρωγµών θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός και προετοιµασία της επιφάνειας  ώστε να 
είναι καθαρή και στεγνή χωρίς σαθρά µέρη, η εφαρµογή primer και η προετοιµασία και εφαρµογή του 
υλικού σφράγισης σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  Ακολουθεί σφράγιση µε χρήση υλικού 
πολυουρεθανικής βάσης (ελαστοµερές υλικό) µε υψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος 
(διακυµάνσεις θερµοκρασιας, έκεθση σε υπεριωδη ακτινοβολια κλπ.), εφαρµοζεται ςν ψυχρω, σε 
συνδθασµό µε εµφρακτικό κορδονι από αφρωδες εξηλασµενο πολυαιθυλενιο και τοποθετηση 
υδροδιαστελοµενου µπετονιτικου κορδονιου καταλληλης διατοµης. 
-συντήρηση κλιµακοστασίου που οδηγεί στην αίθουσα εκδηλώσεων και ενδελεχής αρµολόγηση λόγω 
εισροής υδάτων στην κάτωθεν αποθήκη 
-έλεγχος κεραµοσκεπής παλιού κτιρίου και  αντικατάσταση σπασµένων κεραµιδιών  
-αποκατάσταση ψευδοροφής πλακών ορυκτών ινών όπου απαιτείται 

                  -διαρρύθµιση της αποθήκης σε τουαλέτες νηπίων στο νέο κτίριο (2-3 µικρές  λεκάνες, δύο νιπτήρες και  
                   λεκάνη καθαριότητας sink µε βρύση) 

-συντήρηση εξωτερικών κουφωµάτων  στο νέο κτίριο, συµπλήρωση σιδεριών ασφαλείας  
-αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισµάτων στο ισόγειο κτίσµα του παλαιού κτιρίου, βαφή µε στεγανωτικά 
υλικά βάσης σιλικόνης σε ζώνη περίπου 1,20µ 
-επανέλεγχος παιγνιδιού και δαπέδου ασφαλείας 
-κατασκευή τριγωνικής βάσης (λούκι) µε ενισχυµένη τσιµεντοκονία και ρητίνες στη βάση   
του παλιού κτιρίου/ βαφή βάσης κτιρίου µε στεγανωτικά υλικά 
-αποκατάσταση πλαστικού δαπέδου µπροστά από τις τουαλέτες νηπίων, τοποθέτηση κατωφλιού από  
αντιολισθητικό αλουµίνιο µε κλίση για την συναρµογή των δαπέδων 
-επισκευή και βαφή εξωτερικής περίφραξης συγκροτήµατος εσωτερικά 
-αντικατάσταση µπαταρίας νερού στο χώρο τουαλετών των νηπίων 
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-κατασκευή χαµηλού διαχωριστικού τοίχου µε διαχωριστικά συνθετικής ρητίνης, που στηρίζονται πίσω σε   
δύο σηµεία στον τοίχο και µε ποδαρικό στο δάπεδο, ύψους περίπου 1,30µ µεταξύ των λεκανών των   
νηπίων,  
-αποκατάσταση δαπέδου αυλής στο τµήµα επί της οδού Θεοτοκοπούλου, τοποθέτηση έγχρωµων  
τσιµεντόπλακων 
-κοπή δένδρου στην βάση του κτιρίου, διαµόρφωση δενδροδόχων για τα υπάρχοντα δένδρα επί της  
οδού Θεοτοκοπούλου, έκδοση άδειας µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, 
-αποκατάσταση λειτουργίας κεντρικού καναλιού απορροής όµβριων υδάτων, αντικατάσταση µε νέα  
γαλβανισµένη σχάρα 
- τοποθέτηση εξωτερικού αναβατορίου σκάλας µε πλατφόρµα στο κτίριο του Νηπιαγωγείου προκειµένου  
να έχουν πρόσβαση στον υπερυψωµένο  όροφο  άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. 
-διαµόρφωση τουαλέτας αµεα στο νέο ή παλιό κτίριο 
-τοποθέτηση χειρολισθήρα για τα νήπια στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο, σε ύψος 70εκ. από το δάπεδο 

26ο – 32ο Γυµνάσια, 23ο Εν. Λύκειο: Κασσάνδρου 17 – 19    
-αποκατάσταση δαπέδου υπόστεγου, αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισµάτων, βαφή  
-ανακαίνιση εξωτερικών βρυσών  
-αποκατάσταση υγροµόνωσης δώµατος 32ου Γυµνασίου(όψη Ολυµπιάδος) µε επάλειψη υλικού 
πολυουρεθανικής βάσης, όπως περιγράφεται παραπάνω 
-αποκατάσταση επιχρισµάτων στηθαίων, όπως περιγράφεται παραπάνω 
-έλεγχος, καθαίρεση σαθρών και αποκατάσταση οροφοκονιαµάτων τελευταίου ορόφου 32ου Γυµνασίου,  
βαφή, επισκευή µε τη διαδικασία διαβρωµένου σιδηρού οπλισµού (µε  χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων  
και αναστολέων διάβρωσης ) 

46ο και 60ο Νηπιαγωγεία, 50ο ∆.Σ. :Πλ. Αγ. Αναργύρων 
-ανακαίνιση συγκροτήµατος εξωτερικών τουαλετών (αντικατάσταση ειδών υγιεινής/ όρθια ουρητήρια/  
λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου, αντικατάσταση αποχετεύσεων/ κατασκευή εξωτερικού µαρµάρινου πάγκου  
νιπτήρων/ βρύσες ελεγχόµενης ροής -µε χρονοκαθυστέρηση , επένδυση και επίστρωση µε πλακάκια  
/πόρτες από συνθετικές ρητίνες κλπ.)  
-επισκευή στεγάστρου εξωτερικών τουαλετών 
-αντικατάσταση ρηγµατωµένων πλακών τσιµέντου στην κάτω αυλή  
-επισκευή καναλιού όµβριων στην κάτω αυλή  
-διαµόρφωση φρεατίου αποχέτευσης εξωτερικών βρυσών  
-έλεγχος και διόρθωση κλίσεων, κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού αντιολισθητικού δαπέδου στην  
περιοχή των  τουαλετών και µπροστά  από το υπόστεγο  του νηπιαγωγείου (πάνω από τις υπόγειες  
αίθουσες)  
-αντικατάσταση θυρών αιθουσών µε νέες πρεσαριστές µε ή χωρίς φεγγίτη και κάσσα  
σιδηρά στραντζαριστή που στερεώνεται µε τζινέτια (πλήρωση µε τσιµέντο-αριάνι ή αφρό 
πολυουρεθάνης για τις εξωτερικές κάσσες) και πρεσσαριστή θύρα µε (θύρες στον ηµιϋπαίθριο µε 
µόνωση πετροβάµβακα). 
Οι εσωτερικές θύρες του κτιρίου, είναι θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά µε επένδυση 
και των δύο πλευρών µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους 
θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα του, 
αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση 
πρεσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, 
δρυός, καστανιάς).  
Οι δύο πλευρές του θυρόφυλλου θα επενδυθούν µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα), απαλλαγµένα 
φορµαλδεΰδης, οποιονδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή µάτ) εφαρµοζόµενα µε πρέσα µε χρήση 
κόλλας φορµάικας και µε περιθώρια από πηχάκια είτε µε συναρµογή ακριβείας των ακµών της 
φορµάικας, µε όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορµίες για την εφαρµογή, τα εξαρτήµατα ή µηχανισµούς µε 
τις φθορές και αποµειώσεις της φορµάικας, την κόλλα της φορµάικας και µικροϋλικά που απαιτούνται 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή. Στα γραφεία εφαρµόζεται φύλλο καπλαµά δρυός. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών λειτουργίας και η προµήθεια και 
τοποθέτηση των κλειδαριών ασφαλείας και χειρολαβών, καθώς και οι προστατευτικές φάσες που θα 
τοποθετηθούν στις θύρες από ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 200x3 mm ή ανοδιώµενο αλουµίνιο, που 
στερεώνεται στις πόρτες µε κατάλληλη κόλλα (κάτω και στο ύψος της κλειδαριάς), σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή.  

-επισκευή και βαφή περίφραξης εσωτερικά (στηθαία και κάγκελα) 
-αντικατάσταση πλακιδίων αίθουσας Η/Υ µε αντιστατικό PVC δάπεδο 
-κατασκευή υδρορροής εξωτερικού διαδρόµου στον εξώστη αιθουσών (απαγωγή όµβριων από  
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ηµιϋπαίθριο χώρο) 
-στρώση ισχυρής στεγανωτικής αντιολισθητικής αυτοεπιπεδούµενης  τσιµεντοκονίας επί µωσαϊκού  
δαπέδου για διόρθωση κλίσεων στον διάδροµο-εξώστη αιθουσών (ηµιϋπαίθριο χώρο) 
-στεγανοποίηση αρµού µεταξύ κουφωµάτων και δοµικών στοιχείων λόγο εισροής βρόχινων υδάτων στις  

αίθουσες, θα γίνει στεγανοποίηση των τριών πλευρών (∆εξιά-Αριστερά και κάτω) µε ελαστοµερή µαστίχη 
(σιλικόνη) κατάλληλη για στεγανοποίηση.  
-επισκευή βάσεων τσιµεντένιων κολονών στεγάστρου-βαφή µε έντονα χρώµατα για  επισήµανση στο  
χώρο 
-έλεγχος κλίσεων, επίστρωση µε ειδικό ελαστικό τάπητα στους χώρους αθλοπαιδιών 
-συντήρηση µπασκετών και εστιών ποδοσφαίρου. 

 
          Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου υπάρχει η δυνατότητα να επανεκτιµηθούν κάποιες από τις 
εργασίες, να επαναπροσδιορισθούν ή και να µαταιωθούν αλλά και να προταθούν νέες µε απόφαση της 
∆/νσας Υπηρεσίας.  
           Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας να συµπεριληφθεί στο αντικείµενο  
του  έργου και κάθε άλλη σχετική µε την επισκευή των σχολείων εργασία,  η οποία θα κριθεί  αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας.          
          Αναλυτική προµέτρηση  των επεµβάσεων ανά σχολικό κτίριο δεν αναγράφεται, καθόσον αφορούν 
εργασίες συντήρησης και ο πίνακας σχολείων και εργασιών είναι ενδεικτικός της διασποράς των επεµβάσεων 
που αφορούν σε σχολεία σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  
       Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή. 
 
 
 
 
       Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθούνται τα παρακάτω:  
  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ) 

Για τα σχολικά κτίρια ισχύουν δεσµεύσεις οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την αντικατάσταση 
των κουφωµάτων, όπως παρακάτω: 
1. Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες των υαλοστασίων των ισογείων χώρων θα είναι αντικλεπτικού τύπου 

LAMINATED. 

2. Τα υαλοστάσια µεγάλων ανοιγµάτων και οι εξώθυρες φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου LAMINATED. 
3. Υαλοστάσια κουφωµάτων που γειτνιάζουν µε χώρους ελεύθερης δραστηριότητας του µαθητή, πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µορφές κουφωµάτων µε µικρές γυάλινες επιφάνειες για λόγους ασφάλειας. 
4. Η ποδιά παραθύρου να έχει ύψος 1,10µ., εκτός των Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Σχολείων που είναι 
0,90εκ. 
5. Το προστατευτικό κιγκλίδωµα τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 0,20µ. µπροστά από το τζάµι µε 
ελάχιστο ύψος 1,10µ., για να διευκολύνεται ο καθαρισµός των υαλοστασίων. 
6. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για υαλόθυρες και άλλες υαλωτές επιφάνειες που πρέπει να φθάνουν µέχρι 
το δάπεδο και βρίσκονται σε προσπελάσιµους χώρους ή χώρους κυκλοφορίας να είναι από διαφανή πλαστική 
ύλη και να έχουν επισήµανση µε ειδικά σύµβολα ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. 
7. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί ανεµιστήρες στα κουφώµατα δεν καταργούνται. Κλείνουν µε καπάκι ή 
περσίδες όταν δεν λειτουργούν. 
8. Τοποθέτηση  κλειδαριάς ασφαλείας σε αίθουσα υπολογιστών, εργαστηρίων και γραφείων. 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ  ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
1. Όπου είναι εφικτό και υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες,   εντάσσεται στον υπάρχοντα χώρο 
υγιεινής και ένα WC για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Άλλος κατάλληλος, ελεύθερος χώρος που υπάρχει στο 
ισόγειο και επιτρέπεται η καλή λειτουργία της αποχέτευσης.  
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Με τις ίδιες συνθήκες εντάσσεται αποθήκη ειδών καθαρισµού µε παροχή νερού και sink. Σε αντίθετη 
περίπτωση εγκαθίσταται ανεξάρτητη παροχή από τους νιπτήρες για την τοποθέτηση λάστιχου πλυσίµατος σε 
όλους τους χώρους υγιεινής. 
Για την καλύτερη οργάνωση των χώρων να προβλέπεται: 
40 αγόρια-1 WC-2 ουρητήρια-2 νιπτήρες  
20 κορίτσια -1 WC-1 νιπτήρας 
Ο συνήθης νιπτήρας έχει διαστάσεις 0,60Χ0,50µ. 
2.Ανοίγµατα θυρών : Θύρα χώρων υγιεινής (πλην WC) >=100 εκ. µε την κάσσα 
                              Θύρα WC                                   >= 80εκ. 
                              Θύρα  WC     αναπήρου               >= 100εκ 
 Κατά την επιλογή και τοποθέτηση των θυρών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι αυτές υφίστανται στη 
χρήση τους ιδιαίτερες καταπονήσεις. 
Οι πόρτες των WC απέχουν τουλάχιστον 5εκ. από το δάπεδο. 
3.Ασφάλεια από ατυχήµατα: Το υλικό επένδυσης δαπέδου οφείλει να έχει αντιολισθητική υφή και όταν είναι 
υγρό. Η τοπική συγκράτηση νερού αποτελεί αιτία ατυχήµατος. Είναι απαραίτητη η σχολαστική µόρφωση 
των δαπέδων σε τρόπο που να κατευθύνουν τα νερά  µε κλίσεις µέσα από τα φρεάτια στο αποχετευτικό 
σύστηµα. Εκεί όπου σχάρες αποχέτευσης και σιφώνια δαπέδου είναι αναγκαία πρέπει το πάνω µέρος τους να 
τοποθετείται περασιά µε το δάπεδο. Οι ακτίνες ανοίγµατος των θυρών να µη διασταυρώνονται. 
4. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς υπερύψωση των χώρων των λεκανών, το ύψος του ριχτιού 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 17εκ. και µικρότερο από 15εκ. Η επιλογή εξαρτάται από την ηλικία των 
µαθητών της συγκεκριµένης σχολικής βαθµίδας. Προτείνεται η χρωµατική διαφοροποίηση των επιπέδων ή 
τουλάχιστον διαφοροποίηση της ακµής του σκαλοπατιού µε ελαφρό στρογγύλευµα. 
5. Όπου  υπάρχουν µόνιµα τοποθετηµένες σωληνώσεις διαφόρων παροχών και αποχέτευσης, οι στηρίξεις 
πρέπει να είναι ασφαλισµένες από κάθε κίνδυνο αποκόλλησης και προφυλαγµένες από οποιαδήποτε φθορά. 
Εµφανείς στο µέγιστο δυνατό µήκος των διαδροµών τους ώστε να συντηρούνται εύκολα. 
6. Ο ελάχιστος φωτισµός σε χώρους υγιεινής είναι 150 LUX.  
7. Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως φωτισµός, ύδρευση, αποχέτευση κλπ. θα γίνουν σύµφωνα 
µε τους επίσηµους ελληνικούς κανονισµούς (όπως ΤΟΤΕΕ κλπ.) και τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές καταστροφές που υφίστανται οι εγκαταστάσεις του σχολείου από 
τους µαθητές. 
8. Ο έλεγχος του δικτύου ύδρευσης θα  συµπεριλαµβάνει και τον συλλέκτη  του. 
9. Οι χώροι υγιεινής  WC δε θερµαίνονται. 
10. Σε περίπτωση ελέγχου  των αποχετεύσεων, συστήνεται ο έλεγχος συνολικά του αποχετευτικού αγωγού 
µέχρι τη σύνδεση του στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, παρουσία της επίβλεψης. 
11. Οι λεκάνες µαθητών και µαθητριών θα είναι ασιατικού τύπου, των δασκάλων ευρωπαϊκού τύπου. Τα 
ουρητήρια όρθιου τύπου. 
12. Σε Νηπιαγωγεία & ολοήµερα Νηπιαγωγεία συστήνεται, όπου δεν υπάρχει και είναι εφικτό, η τοποθέτηση 
νιπτήρα σε κάθε αίθουσα. Το ίδιο ισχύει για την τραπεζαρία-κουζίνα σε όποια σχολική βαθµίδα υπάρχει. Τα 
είδη υγιεινής να ανταποκρίνονται στο µέγεθος των νηπίων. Οι νιπτήρες τοποθετούνται πάνω σε κτιστό 
πάγκο, επενδυµένο µε πλακίδια πορσελάνης σε κατάλληλο ύψος από το διαµορφωµένο δάπεδο. ∆εν 
τοποθετούνται πόρτες στα WC των νηπίων. Οι τοίχοι επενδύονται µε πλακίδια πορσελάνης µέχρι το ύψος 
της κάσσας της πόρτας. Το δάπεδο επενδύεται µε πλακίδια αντοχής αντιολισθητικά. 
13. Οι αίθουσες εργαστηρίων διαθέτουν νιπτήρα µε τις απαιτούµενες παροχές, οι οποίες δεν εµποδίζουν την 
κυκλοφορία. Όπου απαιτείται ο νιπτήρας για πλύσιµο οργάνων θα είναι οξύµαχος.  
Σε ειδικά Σχολεία όπου τοποθετείται νιπτήρας σε αίθουσα σε ύψος 0,80 από το δάπεδο. 
14. Τα αποδυτήρια αίθουσας γυµναστικής διαθέτουν χώρους υγιεινής που αντιµετωπίζονται όπως οι λοιποί 
χώροι υγιεινής. Οι  πλευρικοί τοίχοι των αποδυτηρίων επενδύονται µε κεραµικά εµφιαλωµένα πλακίδια 
τοίχου µέχρι την ψηλότερη περασιά της κάσσας της πόρτας. Για το πέραν της επένδυσης τµήµα και στις 
οροφές θα προβλέπεται τελείωµα ανθεκτικό στην υγρασία. 
15. Οι υδραυλικές παροχές των κυλικείων είναι ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής και οι επισκευές τους 
καλύπτονται  από τα έσοδα αυτών. 
16. Όπου απαιτείται γίνεται πλήρης εγκατάστασης ταχυθερµοσίφωνα και µείκτη κρύου –ζεστού νερού.  
17. Οι τοίχοι που φέρουν νιπτήρες, ουρητήρια και ντους θα είναι µπατικοί ή µπετόν. 
 
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 
 
Σκοπός είναι η όσο το δυνατό πιστή εφαρµογή των προδιαγραφών. Υπάρχουν  περιορισµοί γιατί αφορά 
επεµβάσεις σε ήδη διαµορφωµένους χώρους οι οποίοι συνήθως χρησιµοποιούνται και από τους δασκάλους. 
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Πρέπει κατ’ ελάχιστον να διευκολύνονται  άτοµα µε κινητικά προβλήµατα σχετικά µε  την ανεµπόδιστη, 
αυτόνοµη και ασφαλή διακίνηση και χρήση του WC.  
Είναι επιθυµητή η πιστή τήρηση σε χώρους υγιεινής Ειδικών Σχολείων.  
 
 

                  
Εξοπλισµός 
  
-Νιπτήρας. Το ύψος του νιπτήρα είναι 0,85m από το δάπεδο για το επάνω µέρος του και 0,70m για το 
κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο µε αυτόν ύψος. 
Τα 0,70m ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε 
αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου. Είναι δυνατόν 
να επιλεγεί νιπτήρας µεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθµίζει ανάλογα µε τις ανάγκες του. 
Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εµπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία 
µε την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση µεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει 
να είναι περίπου 0,10m και ποτέ να µην υπερβαίνει τα 0,25m, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του 
νιπτήρα από καθήµενο στη λεκάνη άτοµο. 
Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις υπαρχόντων κτιρίων, αν δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η παραπάνω 
διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση µεταξύ 
τους πρέπει να είναι 0,25m Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να 
αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg. 
-Η µπαταρία του νιπτήρα είναι αναµικτική, τύπου "κοµµωτηρίου", µε κινητό "τηλέφωνο"-ντους και µε 
χειριστήρια τύπου µοχλού (όχι σφαιρικά). Στις περιπτώσεις εξωτερικών, µη εντοιχισµένων σωλήνων 
ύδρευσης ή αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται µε µονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται πιθανά 
ατυχήµατα ή τραυµατισµοί. 
Καθρέπτης 
 
Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα µε ελαφριά κλίση. Το κάτω µέρος του πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 
1,00m από το δάπεδο και το πάνω 2,00m. 
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Λεκάνη 
 
Μπροστά και δίπλα από µια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για µετωπική ή πλάγια 
προσέγγιση ατόµου σε αµαξίδιο. 
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ενδεδειγµένη διάταξη ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και του 
νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε κάθετους 
µεταξύ τους τοίχους. 
Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0,45m για να διευκολύνεται η µετακίνηση του χρήστη από το αµαξίδιο 
στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0,30m από την επιφάνεια του καλύµµατος. Ενα 
καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειρισµό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την 
υποκαταστήσει. 
∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται µη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή µήκους περίπου 0,75m και µε το επάνω 
µέρος της σε ύψος 0,70m από το δάπεδο. Η διάµετρος µιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30km - 40 km (1½΄΄ 
περίπου). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. 
πρόβλεψη πρόσθετου µεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από µπετόν για την στήριξή του), 
έτσι ώστε να µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 
Η θήκη χαρτιού καθαρισµού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει µηχανισµό 
παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιµο σε µονόχειρες. 
Χειρολαβές 
Σ τη θέση ντους προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές, καλά αγκυρωµένες. Οι χειρολαβές 
αυτές τοποθετούνται οριζόντια και κατακόρυφα σε ύψος 0,90m από το δάπεδο. Το µέγιστο ύψος για το 
επάνω µέρος της κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1,80m από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι στρογγυλής 
διατοµής και έχουν διάµετρο 30km - 40 km (1½΄΄ περίπου). 
Μπαταρία ρυθµιζόµενου ύψους 
Τ ο "τηλέφωνο" της µπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την δυνατότητα ρυθµιζόµενου ύψους στερέωσης 
κατά τη χρήση, µε χαµηλότερο σηµείο το ύψος των 1,10m από το δάπεδο και µέγιστο το ύψος των 2,20m 
από το δάπεδο. 
Σαπουνοθήκη 
Η σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0,90m -1,10m από το δάπεδο. Οι 
χειρολαβές πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 
Κλήση βοήθειας 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστηµα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο θα 
διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιµετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο, σε ύψος περίπου 0,15m – 
0,20m από αυτό, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση µέσα στον συγκεκριµένο 
χώρο. 
∆ιακόπτες 
Οι διακόπτες φωτισµού πρέπει να έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος 0,90m– 
1,20m από το δάπεδο. 
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∆άπεδο 
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, µικρή 
ανακλαστικότητα (µατ) και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση. 
Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες κλίσεις προς το σιφόνι δαπέδου. 
Οι χρωµατικές αντιθέσεις µεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο άπλετος φωτισµός 
διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτοµα µε µειωµένη όραση. 
 
ΧΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣ 
 
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πάγκου για την εξυπηρέτηση του χρήστη, εξασφαλίζοντας 
πάντα ελεύθερο χώρο διακίνησης διαµέτρου 1,50m. 
Στη θέση του ντους απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουσιέρας, τυποποιηµένης ή χτιστής, καθώς και η 
υπερύψωση ή το βύθισµα του δαπέδου, ακόµη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώµατος για τον 
καθορισµό του χώρου του, γιατί αποτελούν εµπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εµποδιζόµενα άτοµα. 
Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος µε το υπόλοιπο δάπεδο, η οµαλή δε απορροή του ύδατος θα 
εξασφαλίζεται µε την διαµόρφωση κλίσεων που θα οδηγούν σε σιφώνι. 
Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου του ντους είναι 1,20x1,20m. 
                                                  

  
Είσοδος 
Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 1,10m. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα έξω. Θα πρέπει να 
υπολογίζεται ως µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας τα 15 Newtons. 
Η χειρολαβή του θυρόφυλλου πρέπει να είναι τύπου α, β, ή γ, σύµφωνα µε το σχετικό σχήµα που 
επισυνάπτεται. Ο µηχανισµός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγµα και από την έξω 
πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου. 
Κρεµάστρες 
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεµάστρες σε δύο ύψη, στο 1,20m και 1,80m από 
το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου. 
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       Χώροι υγιεινής σε υφιστάµενα κτίρια 
       Ο χώρος υγιεινής τοποθετείται στο ισόγειο χωρίς διάκριση     
      φύλου , πρέπει να έχει άνετη πρόσβαση και κατάλληλη 
σήµανση      
       για εύκολο εντοπισµό του.   
      Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση συναγερµού, οπτική και    
     ακουστική. 
     Έχει εµβαδό 4m2 και η θύρα ανοίγει εξωτερικά. Η   λεκάνη     
     βρίσκεται σε απόσταση 50εκ. από τον τοίχο. 
 
                              

   
Παράδειγµα χώρου υγιεινής µε ελάχιστες αποδεκτές διαστάσεις 1,60Χ2,00µ.  
 
Αν δεν υπάρχει χώρος για χώρο υγιεινής εµβαδού 4m2 γίνεται αποδεκτός χώρος ελάχιστου εµβαδού 
3,2m2 µε ελάχιστη διάσταση 1,60m2.  
Ο χώρος υγιεινής διαστάσεων 1,60Χ1,80m θα πρέπει να  διαθέτει νιπτήρα µικρών διαστάσεων(35x50εκ.) 
κοντά στη λεκάνη για την υγιεινή του χρήστη. 
Η χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης βρίσκεται σε απόσταση 30 εκ. από τον άξονα της 
λεκάνης και είναι ανακλινόµενη. 

                                                                                                               

                Χειρολαβές λεκάνης: Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη    
τοίχο υπάρχει οριζόντια και κάθετη χειρολαβή. 
                                                                        
Εφ όσον δεν υπάρχει κοντά νιπτήρας για χρήση από 
άτοµο καθήµενο στη λεκάνη, τότε πρέπει να υπάρχει 
δίπλα σε ύψος 50 εκ., παροχή τηλεφώνου-ντούς µε 
εύκολη ρύθµιση της θερµοκρασίας, για την υγιεινή του 
χρήστη. 

 
Ανακλινόµενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης σε 
απόσταση 30εκ από τον κεντρικό άξονα της λεκάνης. 
Αν η λεκάνη δεν βρίσκεται κοντά στον τοίχο τότε πρέπει να 
τοποθετούνται δύο ανακλινόµενες χειρολαβές εκατέρωθεν. 
Σε υφιστάµενους χώρους υγιεινής όπου η λεκάνη βρίσκεται 
πέραν των 55 εκ. από τον πλαϊνό τοίχο, τότε απαιτείται η 
τοποθέτηση δύο ανακλινόµενων χειρολαβών σε απόσταση 30 εκ. 
από τον άξονα της λεκάνης. 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ   
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εξωτερικούς χώρους. 
 
∆άπεδα:  
Η κλίµακα στους εξωτερικούς χώρους δίνεται µε την ποικιλία των υλικών, το χρώµα τους, τη υφή τους, το 
µέγεθός τους και στους συνδυασµούς που διασπούν την µονοτονία και δηµιουργούν ανάγλυφες αισθητικές 
εντυπώσεις στο παιδί. Η µονοτονία είναι αιτία ατυχήµατος. 
Η συµπεριφορά των υλικών πρέπει να ελέγχεται εργαστηριακά. 
Η αντιολισθητική υφή του υλικού είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρεί το υλικό και 
όταν είναι υγρό. Η τοπική συγκράτηση νερού στις αυλές αποτελεί αιτία ατυχήµατος. Είναι απαραίτητη η 
σχολαστική µόρφωση των δαπέδων σε τρόπο που να κατευθύνουν τα όµβρια µε εγκάρσιες και κατά µήκος 
κλίσεις µέσα από φρεάτια στο αποχετευτικό σύστηµα ή µε αποστράγγιση στο πράσινο ή την άµµο. 
- Είδη επιφανειών δαπέδων 
Είναι αναγκαίοι διάφοροι τύπου δαπέδων µε ανάλογες απαιτήσεις στη µελέτη και κατασκευή για τη 
προστασία των µαθητών από ατυχήµατα. 
- Επιφάνειες δαπέδων φυσικού εδάφους 
Βασική προϋπόθεση για την καταλληλότητα ενός φυσικού εδάφους ως χώρου παιχνιδιού ή αυλείου χώρου 
είναι η γρήγορη αποµάκρυνση των οµβρίων. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από σκληρά 
αντικείµενα. 
- Επιφάνειες δαπέδων τεχνητού εδάφους 
Κατασκευάζονται σε οριοθετηµένους χώρους, µε όρια απαλλαγµένα από προεξοχές και µε στρογγυλεµένες 
ακµές. 
-Αµµώδεις επιφάνειες δαπέδων 
Σε οριοθετηµένους χώρους, το βάθος της εγκιβωτισµένης άµµου πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για 
την αποµάκρυνση του νερού. 
-Επιφάνειες δαπέδων µε πράσινο 
Τα πράσινο πρέπει να αντέχει στις δυναµικές δραστηριότητες του παιχνιδιού. Το µίγµα του πρασίνου 
επιλέγεται ανάλογα µε το κλίµα, προσανατολισµό του χώρου και το είδος του εδάφους. 
-Συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων 
Οι συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων πρέπει να είναι επίπεδες µε αντιολισθητικές ιδιότητες και έχουν αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες. Οι συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων που επιτρέπουν την αποστράγγιση πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από σκόνη. 
-Συµπαγείς επιφάνειες µε ασφαλτικό τάπητα 
Κατασκευάζεται απαραµόρφωτη υποδοµή µε θραυστό υλικό στην οποία έχουν µορφωθεί οι κλίσεις 
απορροής των οµβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια από ασφαλτικό τάπητα ενιαίου πάχους, αποτελεί 
στρώση ισοπεδωτική και κυκλοφορίας. 
-Συµπαγείς επιφάνεια από σκυρόδεµα 
Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική και µε τους κατά το δυνατόν λιγότερους αρµούς. Σε 
περίπτωση που απαιτούνται αρµοί διαστολής πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο άνοιγµα. 
- Επιφάνειες µε πλάκες αντιολισθητικής υφής 
Πρέπει να µορφώνονται στο υπόστρωµα οι κλίσεις έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να µην συγκρατεί νερά. Οι 
αρµοί τους πρέπει να έχουν όσο γίνεται µικρό άνοιγµα < 1m. 
 
 
 
Στοιχεία και εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους (Εξοπλισµός) 
-Τα υποστυλώµατα σε χώρους κυκλοφορίας και διαλλείµατος δεν πρέπει να έχουν µυτερές ακµές και εν γένει 
προεξοχές και η διατοµή τους να είναι κατά το δυνατόν στρογγυλή. Σε υποστυλώµατα ορθογωνικής 
διατοµής ή τοιχία, οι ακµές να µορφώνονται µε φαλτσογωνίες, ενώ τα µεταλλικά ή ξύλινα υποστηλώµατα 
πρέπει να είναι ευδιάκριτα µε τον κατάλληλο χρωµατισµό και φωτισµό. 
- Στους χώρους κυκλοφορίας δεν πρέπει να βρίσκονται υδρορροές, δοχεία απορριµµάτων, δεξαµενές, 
πάγκοι, γλυπτά. Οι χώροι κυκλοφορίας πρέπει να είναι ελεύθεροι από στοιχεία που µπορούν να σκοντάψουν 
τα παιδιά. 
-Οι χώροι διαλλείµατος και παιχνιδιού πρέπει να διακρίνονται εύκολα και να µην παρεµβάλλονται εµπόδια. 
- Εκεί όπου οι σχάρες αποχετεύσεως είναι αναγκαίες πρέπει το πάνω µέρο τους να τοποθετείται περασιά µε 
το δάπεδο. 
- Σε σηµεία µε αλλαγή στάθµης (σκαλοπάτι) µε ύψος µεγαλύτερο από 0,02m µεταξύ χώρων κυκλοφορίας και 
χώρων διαλλείµατος ή παιχνιδιού, καθώς και σε υπερυψωµένες επιφάνειες πρέπει να παίρνονται 
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προστατευτικά µέτρα ανάλογα και να τοποθετούνται κάγκελα ή στηθαία ή παρτέρι µε φυτά. Το ύψος των 
προστατευτικών στοιχείων δεν πρέπει να είναι κάτω από 1,10m. 
- Οι σκάλες σε χώρους διαλλείµατος και κυκλοφορίας πρέπει να ξεχωρίζουν µε χτυπητό χρώµα διαφορετικό 
υλικό ή µε φωτισµό. 
- Καλύψεις ανοιγµάτων σε χώρους κυκλοφορίας και παιχνιδιού πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από ενελέκτο 
άνοιγµα. 
-Οι φωταγωγοί πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται µε σιδερένιες σχάρες έτσι ώστε να µην 
παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 
-Οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές, ύψους µικρότερου των 2,20m πρέπει να περιφράσσονται. 
- Οι περιφράξεις κοντά σε χώρους κυκλοφορίας, διαλλείµατος και παιχνιδιού δεν πρέπει να έχουν γωνίες 
µυτερές που εξέχουν ή συρµατοπλέγµατα σε ύψος κάτω των 2,00m. 
-Οι έξοδοι σχολικών συγκροτηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από τον κίνδυνο να τρέξουν τα παιδιά 
κατ’ ευθείαν προς τον δρόµο µε κυκλοφορία µε την τοποθέτηση στην έξοδο του σχολικού συγκροτήµατος 
κάγκελου στην άκρη του πεζοδροµίου. 
 

   
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
1. Η τιµή µονάδος εργασιών της παρούσας µελέτης περιέχει την επί τόπου του έργου αξία όλων των 
ενσωµατωµένων και βοηθητικών υλικών, µικροϋλικών,  κάθε απαιτούµενη χειρονακτική ή µηχανική εργασία 
για την πριν την ενσωµάτωση κατεργασία των υλικών, κάθε είδους µετακινήσεις από και προς το εργοτάξιο 
(σχολείο), προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης καθώς και για τη σύνθεση, τοποθέτηση, στερέωση και κάθε 
άλλη ενέργεια όπως περιγράφεται. Περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη  για την άρτια και έντεχνη συντέλεση και 
εµφάνιση κάθε είδους εργασίας.  Καθώς και κάθε δαπάνη προκύπτουσα από ιδιοµορφία τοπική ή κρίνεται 
απαραίτητη για την πλήρη άρτια και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. 

 
Η τιµή µονάδος εργασιών της παρούσας µελέτης περιέχει και το όφελος του αναδόχου από την διάθεση 
παλαιών κατά περίπτωση καθαιρεθέντων υλικών (π.χ. παλαιά σίδερα, λαµαρίνες κ.λ.π.), όπως και την 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, αποξηλώσεις, κατεδαφίσεις κλπ (ΑΕΚΚ) από 
εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης, όπου αναγράφεται απόρριψη σε χώρους που επιτρέπονται από τις Αρχές. 
Όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για 
την συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων 
εργοταξιακών υλικών. 

 

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση µηχανικών µέσων) και οι 
µεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται 
από τις αρχές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας. 
 
Περιλαµβάνεται ο  καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκοµιδή των 
ανωτέρω προϊόντων. 
 
Ακόµα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών µετακινήσεις (χωρίς την 
χρήση µηχανικών µέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού εξοπλισµού των σχολείων 
(θρανία, γραφεία κλπ.), µετά της απαιτούµενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ιδιαίτερα µέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών στα δώµατα των κτιρίων. Όπου απαιτείται θα 
τοποθετούνται προστατευτικά πετάσµατα στις άκρες των δωµάτων για προστασία των εργαζοµένων αλλά και 
των χρηστών των κτιρίων. 
 
Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- επαναχρησιµοποιήσιµα θα µεταφέρονται µε 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο 
κύριος του έργου στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες διάνοιξης, µόρφωσης και επαναφοράς στην αρχική κατάσταση µε τις 
απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, 
φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 
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χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου. 
 

 
2. Κάθε εργασία θα εκτελείται από έµπειρους και ειδικευµένους εργατοτεχνίτες σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύµφωνα µε τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή ούτως ώστε 
το τελικό αποτέλεσµα να είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 

 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου 
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα, από την υπογραφή της σύµβασης έως την 
προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για την επίσκεψη των έργων. 

 
4.  Όλα τα υλικά θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και οι προδιαγραφές της θα καλύπτουν τους 
Ελληνικούς Κανονισµούς ή Ευρωπαϊκούς (ΕΛΟΤ., ISO, DIN, CE,κλπ.) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το 
αποδεικνύει αυτό µε έγγραφα της κατασκευάστριας ή προµηθεύτριας εταιρείας. 
 
5. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιµές που απαιτούν οι 
Ελληνικοί Κανονισµοί είτε ζητηθούν είτε όχι από την Υπηρεσία και είναι υποχρεωµένος να πράττει ο ανάδοχος 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

 
6. Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανά της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε  υλικό που η ποιότητά 
του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης. 
 
7. Θα πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας όπου θα αναγράφεται η βεβαίωση πληρότητας 
και ευστάθειας των ικριωµάτων (Π.∆. 1073/81). 
8. Στη τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η τιµή των ικριωµάτων και αντιστηρίξεων, εφόσον η χρήση τους 
θεωρηθεί απαραίτητη χωρίς να ισχύουν πρόσθετες αποζηµιώσεις και προσαυξήσεις λόγω του επιπέδου 
εργασίας,  για την εκτέλεση των οποίων δύναται να χρησιµοποιηθούν τα ως άνω ικριώµατα και αντιστηρίξεις. 
 
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση των 
αναγκαίων αδειών καθώς και των άλλων εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των εργοταξιακών 
του εγκαταστάσεων και την εκτέλεση των εργασιών. 
 
10. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα 
φέρει τη ευθύνη για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο σε πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι αυτό θα µεριµνά για την τοποθέτηση 
σηµάτων κινδύνων ηµέρας και νύχτας. Επίσης υποχρεούται να αποµακρύνει άµεσα τα άχρηστα υλικά από 
τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες. 
 
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών στο έργο µετά από 
συνεννόηση και κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας. 
 
12. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών, 
στο χώρο του εργοταξίου, για κάθε ατύχηµα, σε µη εργάσιµες ώρες καθώς και για κάθε ζηµιά στα 
εκτελούµενα έργα ή σε περατωµένα τµήµατα του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά κλπ.) 
µέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
 
13.     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες πριν 
από την έναρξη των εργασιών κατά την εκτέλεση τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις του έργου καθώς και µετά το 
πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που οι επεµβάσεις αφορούν 
τις όψεις, στις τελευταίες δηλ. στο πέρας των εργασιών, θα φαίνονται όλες οι όψεις των κτιρίων. Οι 
φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές και θα εκτυπωθούν σε τρία (3) αντίτυπα η 
κάθε µία, σε µεγέθυνση 18*27, σε χαρτί µατ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους, 
καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή σε δισκέτα Cd  µε δυνατότητα αντιγραφής των αρχείων στους υπολογιστές   
της Υπηρεσίας.  
 
14. Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισµό του χώρου από προϊόντα 
εκσκαφών, καθαιρέσεων και ογκώδη άχρηστα αντικείµενα π.χ. παλαιά καλώδια, εξαρτήµατα πίνακα, παλαιά 
φωτιστικά, παλαιά µποϊλερ, θερµαντικά σώµατα, κιγκλιδώµατα, κουφώµατα κλπ., συσσώρευση των 
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προϊόντων προς φόρτωση, φόρτωση και  µεταφορά µε οποιαδήποτε µέσα (χέρια,  µηχανικά µέσα κλπ) για 
αποµάκρυνση και διαχείριση τους από αδειοδοτηθέντα φορέα ή σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων και την 
παράδοση σε άρτια κατάσταση  των σχολικών κτιρίων.  
 
15. Όπου οι εργασίες επισκευής – συντήρησης απαιτήσουν κατασκευαστικά σχέδια εφαρµογής ή  µελέτες 
εφαρµογής ΗΛΜ, Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Πρασίνου κ.ά, αυτές θα συνταχθούν από τον ανάδοχο δίχως 
επιπρόσθετη αποζηµίωση και σύµφωνα µε την υπόδειξη της επίβλεψης. 

 
3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε εγκεκριµένο από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα,  
θα αρχίσει µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει 18 µήνες.  
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.217.999,99 € µε ΦΠΑ. Η χρηµατοδότηση  για την   
κατασκευή του έργου προέρχεται από Κ.ΑΠ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 
Το έργο θα εκτελεστεί µε εργολαβία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήµερα. 

                                                                              
                                                                                                        Θεσσαλονίκη 2019 
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