
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ ςυντιρθςθ – επιςκευι των ςχολικϊν κτιρίων, των αυλϊν 

κακϊσ και διαρρυκμίςεισ – ανακαταςκευζσ χϊρων των ςχολείων και αναβάκμιςθ αυτϊν του Διμου 

Γλυφάδασ.  

Αναλυτικότερα προβλζπεται να εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ ι μζροσ αυτϊν ανάλογα με τισ 

προτεραιότθτεσ και τον προχπολογιςμό: 

 Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνων ξφλινων κουφωμάτων ι επιςκευι αυτϊν 

 Αντικατάςταςθ ι επιςκευι αλουμινοκαταςκευϊν και ςιδερζνιων καταςκευϊν. 

υγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ των αλουμινοκαταςκευϊν, κα προτιμθκοφν νζων 

τεχνολογιϊν κουφϊματα χαμθλϊν δεικτϊν Ug (Ενεργειακισ απόδοςθσ υάλωςθσ) και Uf 

(Ενεργειακισ απόδοςθσ πλαιςίων αλουμινίων). Εναλλακτικά κα επιλζγονται νζοι 

απλοφςτεροι διπλισ υάλωςθσ κουφϊματα, ι ακόμα και απλι επίςτρωςθ υπαρχόντων 

κουφωμάτων μονισ ι και διπλισ υάλωςθσ, κουφωμάτων με αντιθλιακζσ μεμβράνεσ 

χαμθλϊν ςυντελεςτϊν Ug προςτατεφοντασ τισ αίκουςεσ από ζντονθ θλιακι διείςδυςθ. 

 Επιςκευι και ςυντιρθςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κυρϊν 

 υντθριςεισ δαπζδων και επίςτρωςθ δαπζδων εςωτερικϊν χϊρων με οργανικά οικολογικά 

υλικά (Linoleum) 

  Εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ όπου είναι απαραίτθτο να γίνουν για τθν εφρυκμθ λειτουργία 

των ςχολικϊν μονάδων 

 Επιςκευζσ – ςυντθριςεισ μονϊςεων ταρατςϊν. υγκεκριμζνα όπου κρίνεται απαραίτθτο κα 

τοποκετθκεί κερμομόνωςθ κατά προτίμθςθ ςυμβατικι και αποκατάςταςθ ςτεγανοποίθςθσ 

ςτα δϊματα. Οι εργαςίεσ κα περιλαμβάνουν λεπτομερείσ κακαιρζςεισ των ςακρϊν 

υπολειμμάτων, φράγματα υδρατμϊν, τοποκετιςεισ κερμομονωτικϊν πλακϊν εξ 

εξθλαςμζνθσ ι διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ πάχουσ 5cm, δθμιουργία ριςεων με 

περλομπετόν ι με κυψελωτό κοννιόδεμα, τελικι επικάλυψθ για ςτεγανοποίθςθ με 

αλουμινοαςφαλτόπανα για δθμιουργία, κατά προτίμθςθ άβατου δϊματοσ.  Ειδικι 
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προςταςία ςτθν ςτεγανοποίθςθ κα δίδεται ςτθν περίμετρο του κτιρίου με επιμελζσ 

αναςικωμα και εξαςφάλιςθ τθσ επικόλλθςθσ του αςφαλτόπανου με μαςτίχθ και ςφςφιξθ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτα όρια επαφισ του περλομπετόν με τα ςτθκαία επικολλάται ειδικι 

ταινία, ι λεπτι ηϊνθ από διογκωμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ, ανάλογου με τθν επιφάνεια του 

περλομπετόν για τθν αποφυγι ρθγματϊςεων από φαινόμενα επιφανειακισ διαςτολισ. 

 Επιςτρϊςεισ δωμάτων με γαρμπιλομωςαικό πάχουσ 3,5εκ, για οριςτικι προςταςία τθσ 

μόνωςθσ 

 Οικοδομικζσ εργαςίεσ που λόγω θλικίασ και κακοτεχνιϊν ςυμπεριλαμβάνουν μεταξφ άλλων 

τοπικά και κακαιρζςεισ επιχριςμάτων, με ταυτόχρονθ εξυγίανςθ οπλιςμϊν με αναςτολείσ 

διάβρωςθσ, πλεγματοειδείσ ενιςχφςεισ με οργανικά υλικά όποτε κρίνεται απαραίτθτο, 

επίχριςθ με μθ αςβεςτοφχα ρθτινοφχα επιχρίςματα και εν ςυνεχεία αςταρϊματα και 

ακρυλικζσ ι πλαςτικζσ βαφζσ για εξωτερικι ι εςωτερικι αντίςτοιχα χριςθ ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ 

 Αποκαταςτάςεισ από αςτοχίεσ, οικοδομικϊν ςτοιχείων όπωσ αποκολλιςεισ – αποςπάςεισ 

τεμαχίων από μάηεσ ςκυροδζματοσ με κατάλλθλα ενιςχυμζνα ρθτινοειδι επιδιορκωτικά 

τςιμεντοειδι κονιάματα. 

 Περιοριςμζνθσ ζκταςθσ κτιςίματα για νοθτζσ διαιρζςεισ χϊρων για λειτουργικοφσ ςκοποφσ, 

όπωσ και ςοβατίςματα, μικροκαταςκευζσ από ςκυρόδεμα, τοποκετιςεισ πλακιδίων. 

 υντιρθςθ χϊρων υγιεινισ, όπωσ αποκαταςτάςεισ τουαλετϊν, επενδφςεων (πλακιδίων) 

 Τδραυλικζσ εργαςίεσ, όπωσ αποκαταςτάςεισ δικτφων, ςκάρων ομβριοςυλλογισ και 

υδρορροϊν 

 Εξωτερικοί χρωματιςμοί 

τουσ χϊρουσ που ανακαταςκευάηονται προβλζπεται : 

 Η ςυντιρθςθ δικτφων φδρευςθσ – κζρμανςθσ όπωσ θ αντικατάςταςθ ςωλθνϊςεων 

παροχισ νεροφ, κεντρικισ κζρμανςθσ κλπ 

 Η αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ όπωσ καηανάκια, λεκάνεσ, νιπτιρεσ κλπ 

 Ανακαταςκευι των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων όπου είναι απαραίτθτο 

 Χρωματιςμοί όπου γίνουν εργαςίεσ επιςκευισ 

τα πλαίςια ςυντιρθςθσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων προβλζπεται: 

 Η αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων, θ αντικατάςταςθ πριηϊν, θ τοποκζτθςθ νζων 

πριηϊν όταν κρίνεται απαραίτθτο 

Η ςυντιρθςθ και ανακαίνιςθ του εξωτερικοφ χϊρου – αυλι : 

 υντιρθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων και αυλοκυρϊν 



 Αντικαταςτάςεισ και τοποκετιςεισ προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων, αλλά και 

γαλβανιςμζνων ςυρματοπλεγμάτων, για τθν παρεμπόδιςθ ειςόδου ςτοιχείων ςε ςχολεία, 

τα οποία ςυνεχϊσ προκαλοφν φκορζσ ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα αυξάνοντασ τισ ανάγκεσ 

και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ 

 Αςφαλτοςτρϊςεισ με κατάλλθλθ δθμιουργία ρφςεων και όπου χρειάηεται επαλείψεισ με 

ειδικά ςυνκετικά και εποξικά υλικά (χρϊματα) ςε γιπεδα ακλοπαιδιϊν 

 Επιςτρϊςεισ επικινδφνων φκαρμζνων τςιμεντζνιων προαυλίων Νθπιαγωγείων με ελαςτικζσ 

πλάκεσ από καουτςοφκ – για λόγουσ αςφαλείασ – που διακζτουν ςτθν βάςθ τουσ αφλακεσ 

για διαςφάλιςθ τθσ απορροισ των διειςδυόντων επιφανειακϊν υδάτων από βροχοπτϊςεισ 

Επιςτρϊςεισ τμθμάτων χωμάτινων αυλϊν –λόγω δθμιουργίασ λαςπϊν κατόπιν βροχισ- με 

πατθμζνο χϊμα ςυγκεκριμζνθσ ςφςταςθσ και κοκκομετρίασ για εξαςφάλιςθ υπόγειασ 

απορροισ 

 Ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, αλλαγζσ πινάκων και εγκαταςτάςεισ αλεξικεραφνων με 

επαγωγικό κλωβό με κράματα ικανισ θλεκτροαγωγιμότθτασ ιςοδυνάμων του χαλκοφ για 

αποφυγι κλοπϊν 

 υντιρθςθ και καταςκευι εξωτερικϊν δαπζδων, κλιμακοςταςίων και ραμπϊν για ΑΜΕΑ 

 Ενίςχυςθ περίφραξθσ από πλίνκουσ με επίςτεψθ ςενάη από οπλιςμζνο εμφανζσ ςκυρόδεμα 

 υντιρθςθ εξωτερικϊν βρυςϊν, ςτεγάςτρων 

 Γενικά ςυντιρθςθ δικτφων όπωσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, άρδευςθσ, θλεκτρολογικϊν 

 Αντικατάςταςθ κραυςμζνων πολυκαρμπονικϊν πανζλων. Ολικι αντικατάςταςθ πανζλων 

ςε εκτεταμζνα μεταλλικά ςτζγαςτρα με ενιςχυμζνα τεντόπανα (με επίςτρωςθ με PVC), 

αλλά και καταςκευι νζων ςτεγάςτρων όπου κρικεί απαραίτθτο. Σοποκετιςεισ θλεκτρικϊν 

τεντϊν για θλιοπροςταςία.  

 Καταςκευι νζων ςτεγάςτρων 

 Προςκικθ εξωτερικϊν ανελκυςτιρων  

 Σοποκζτθςθ νζων οργάνων παιδικισ χαράσ ςε νθπιαγωγεία 

Ο παρϊν προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 5 του ΠΔ 609/85, κακ’ ότι 

αφορά ζργο ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν κτιρίων τθσ πόλθσ μασ, προβλζπει δαπάνθ ποςοφ 

2.391.000,00€ ενϊ με τθν επιβολι του 24% Φ.Π.Α., ποςοφ 573.840,00€ θ ςυνολικι απαιτοφμενθ 

πίςτωςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.964.840,00€.                                                                           

Σο ανωτζρω ζργο περιλαμβάνεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του 2018 και ςτον προχπολογιςμό του 

ίδιου ζτουσ με Κ.Α 30.7331.0002 με πίςτωςθ για το ζτοσ 2018 ιςόποςθσ των 1.000 €, το υπόλοιπο 

ποςό θα κατανεμηθεί ςτο επόμενο έτοσ και ςυγκεκριμένα για το έτοσ 2019 2.963.840,00 €, κα 



εκτελεςκεί δια δθμοπραςίασ με επί μζρουσ ποςοςτό ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ και ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία.  

Γλσθάδα,  Μάρηιος 2018 
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