
 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ο Διμοσ Γλυφάδασ ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , ςτο πλαίςιο τθσ 

Ρρόςκλθςθσ ΙX «Καταςκευι ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ», ςφμφωνα με τθν A.Ρ. : 13318/24-02-2020 (ΑΔΑ : 615846ΜΤΛ6-ΩΤΦ) Απόφαςθ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν.  

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπονται παρεµβάςεισ ςτα ςχολικά κτίρια, που αφοροφν εργαςίεσ 

καταςκευισ ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ του Διμου Γλυφάδασ, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

Άτομα με αναπθρία είναι τα άτομα που ζχουν μόνιμεσ ι προςωρινζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ, 

αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω, που προζρχονται από φυςικι, ψυχικι ι νοθτικι 

ανεπάρκεια. Εμποδιηόμενα άτομα είναι τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ , κακϊσ και τα άτομα με 

μειωμζνεσ ικανότθτεσ δθλαδι τα άτομα τθσ τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ, οι ζγκυεσ, τα προεφθβικά 

άτομα, τα άτομα με αςυνικεισ ςωματικζσ διαςτάςεισ, οι εκιςμζνοι ςε βλαβερζσ ουςίεσ, όςοι 

χρθςιμοποιοφν ι οδθγοφν οιουδιποτε τφπου αμαξίδιο, όςοι μεταφζρουν βάρθ κλπ. 

Με τθν αυτόνομθ διακίνθςθ και διαβίωςι τουσ τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και γενικότερα τα 

εμποδιηόμενα άτομα αποπερικωριοποιοφνται, χρθςιμοποιοφν και αναπτφςςουν τα ταλζντα τουσ 

ςυμμετζχοντασ ιςότιμα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ, μειϊνοντασ τθν εξάρτθςι τουσ από 

κάποιο άλλο άτομο που ςτθ ςυνζχεια αποδεςμευόμενο γίνεται πιο παραγωγικό.  

Τα ςχολικά κτίρια ζχουν χριςθ τζτοια που επιβάλλεται τα άτομα με αναπθρία και εμποδιηόμενα 

άτομα να μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν, χωρίσ πρόβλθμα πρόςβαςθσ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ 

εκπονικθκε θ παροφςα μελζτθ. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟ  ΓΛΤΦΑΔΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 

ΑΡ. ΜΕΛ.: 72/2020 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.355,00€ (περιλ. ΦΡΑ) 



 

 

Αναλυτικότερα κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςτα εξισ ςχολικά ςυγκροτιματα:  

 

A/A ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

10ο Ν/Γ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥ 58 WC ΑμεΑ 

ΡΑΡΑΔΑΚΕΙΟ 
ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΤΑΤΗΓΟΥ ΡΑΡΑΔΑΚΗ 33 ράμπα πρόςβαςθσ ΑμεΑ 

2ο Δθμ.  Ελ. Βενιηζλου & Αϊδινίου & Δθμοκρατίασ WC ΑμεΑ 

4ο Δθμ.  Βενεηουζλασ 36 & Αρετισ  WC ΑμεΑ 

6ο Δθμ.  Μ. Αςίασ 93 & Αττικισ  ράμπα πρόςβαςθσ & WC ΑμεΑ 

7ο Δθμ.  Τεμπϊν 37 WC ΑμεΑ 

9ο Δθμ.  ιγα Φεραίου 1 & Βουλιαγμζνθσ & Σολωμοφ ράμπα πρόςβαςθσ & WC ΑμεΑ 

11ο Δθμ.  Αττικισ 102-104 & Μ. Αςίασ                                        WC ΑμεΑ 

14ο Δθμ.  Γοφναρθ 216 & Ηφαίςτου 41 WC ΑμεΑ 

16ο Δθμ. Δ. Βερελι 59 & Κ. Ακανάτου ράμπα πρόςβαςθσ ΑμεΑ 

2ο Γυμν. & 
2ο Λφκειο 

Βουλιαγμζνθσ & ιγα Φεραίου 2 - 4                              ράμπα πρόςβαςθσ ΑμεΑ 

6ο 
Γυμνάςιο 

Επαμεινϊνδα 27 & Αγ. Τριάδασ 12 WC ΑμεΑ 

8ο 
Γυμνάςιο 

Ρεργάμου & οδόπθσ & Ρφργου WC ΑμεΑ 

6ο Λφκειο Αγ. Τριάδοσ 12                                                                              WC ΑμεΑ 

ΕΡΑΛ Ιλίου 17 & Αγαμζμνονοσ & Επαμεινϊνδα  WC ΑμεΑ 

 

 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ραμπών πρόςβαςησ ΑμεΑ 

Οι ράμπεσ κα καταςκευαςτοφν ανάλογα με τθν υψομετρικι διαφορά που πρζπει να καλφψουν, με 

διαφορετικι κλίςθ και κα ζχουν το ανάλογο μικοσ. Η κλίςθ τθσ ράμπασ αποτελεί το κυριότερο 

χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ και κακορίηει τθν άνετθ και αςφαλι χριςθ τθσ. Η κλίςθ των ραμπϊν κα 

κυμαίνεται από 5% ζωσ 6%, ανάλογα με το μικοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν μεγαλφτερθ 

δυνατι αςφάλεια και άνεςθ ςτον χριςτθ (κόκκινθ επιςιμανςθ ςτον Ρίνακα 1). 



 

 

 

Πίνακας 1. Κάλσψη σψομεηρικών διαθορών. Προηεινόμενες κλίζεις ζε ράμπες. 
 

Το πλάτοσ τθσ ράμπασ πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι και άνετθ διακίνθςθ του χριςτθ. Το 

ελεφκερο πλάτοσ ράμπασ μεταξφ των περιηωμάτων τθσ είναι 1.30μ. Το πλάτοσ αυτό δεν επιτρζπει τθν 

διαςταφρωςθ δφο αμαξιδίων. Ρλατφςκαλα επιβάλλεται να καταςκευάηονται ςε κάκε ςθμείο αλλαγισ τθσ 

διεφκυνςισ τθσ. Τα πλατφςκαλα αλλαγισ διεφκυνςθσ ονομάηονται πλατφςκαλα ελιγμϊν και πρζπει να 

εξαςφαλίηουν τθν δυνατότθτα ςτροφισ των αμαξιδίων, που απαιτεί ελεφκερο χϊρο διαμζτρου 1,50μ.  

 

 

 



 

 

Ππου απαιτθκεί, κα γίνει κακαίρεςθ τθσ υφιςτάμενθσ επίςτρωςθσ του χϊρου και ςτο 

προβλεπόμενο μικοσ, κα καταςκευαςτεί το κεκλιμζνο επίπεδο από πλάκα ςκυροδζματοσ C16/20 πάχουσ 

0,15μ. και πλάτουσ 1,30μ., οπλιςμζνθ με δομικό πλζγμα Τ131 (διπλό δομικό πλζγμα ςτθ κεμελίωςθ και ςτα 

τοιχεία και μονό ςτο δάπεδο κυκλοφορίασ). Τα πάχθ τθσ κεμελίωςθσ, των πλευρικϊν τοιχίων και του 

δαπζδου κα είναι 0.30, 0.10 και 0.12 μ, αντίςτοιχα. Θα γίνει πλακόςτρωςθ με πλάκεσ τςιμζντου ςε όλο το 

πλάτοσ και τα κιγκλιδϊματα από καταςκευαςτοφν από ςιδθροςωλινεσ 2 ins.  

Οι ράμπεσ, για να εξαςφαλίηουν άνεςθ και αςφάλεια ςτον χριςτθ, κα διακζτουν:  

• το ςτθκαίο ι το κιγκλίδωμά ι ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο,  

• χειρολιςκιρα και  

• περίηωμα (ςοβατεπί).  

Το φψοσ του κιγκλιδϊματοσ κα είναι 85 εκ. και του περιηϊματοσ 15 εκ. Θα τοποκετθκοφν δφο 

ςυνεχόμενοι χειρολιςκιρεσ και από τισ δφο πλευρζσ τθσ ράμπασ (όπου αυτό είναι εφικτό), ςε φψθ 1.00 και 

0,80μ από το δάπεδο, ϊςτε να διευκολφνονται όλοι οι χριςτεσ , κακϊσ και τα παιδιά, τα άτομα μικροφ 

φψουσ και οι χριςτεσ αμαξιδίου. Τζλοσ, οι χειρολιςκιρεσ κα προεξζχουν 30εκ οριηόντια, ςτθν αρχι και το 

τζλοσ μιασ ράμπασ και κα ςυνεχίηονται ςτα πλατφςκαλα.  

Κατά μικοσ των ραμπϊν κα καταςκευαςκεί περίηωμα πλάτουσ 15 εκ. και φψουσ 15 εκ., ϊςτε να 

εμποδίηει αφενόσ τουσ τροχοφσ του αμαξιδίου να πλθςιάηουν τα κατακόρυφα ςτοιχεία τθσ ράμπασ με 

κίνδυνο τραυματιςμοφ του χριςτθ, και αφετζρου τθν εκτροπι του αμαξιδίου. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ομαλι προςαρμογι κάκε ράμπασ ςτα υφιςτάμενα 

επίπεδα. Γενικά κα εφαρμοςτοφν οι οδθγίεσ του Υ.ΡΕ.Κ.Α. «Οδθγίεσ ςχεδιαςμοφ για τθν αυτόνομθ 

διακίνθςθ και διαβίωςθ ΑμεΑ» (παράρτθμα). 

 

 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ χώρων υγιεινήσ ΑμεΑ 

Στα κτίρια κα δθμιουργθκοφν χϊροι υγιεινισ (τουαλζτεσ W.C.) κατάλλθλα διαμορφωμζνοι και 

με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ κάκε κατθγορίασ χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των εμποδιηόμενων ατόμων. 

Η φπαρξθ των χϊρων υγιεινισ για τα εμποδιηόμενα άτομα κα ςθμαίνεται ευκρινϊσ με τθν χριςθ 

του Διεκνοφσ Συμβόλου Ρρόςβαςθσ (ΔΣΡ) του ςυμβόλου «W.C.». Η προςπζλαςθ των χϊρων υγιεινισ, 

πρζπει να είναι ιςόπεδθ και το ελεφκερο πλάτοσ του διαδρόμου να είναι 1.20μ. – 1.30μ.. Η πόρτα ειςόδου / 

εξόδου κα πρζπει να ζχει πλάτοσ 0.90 μ. από κάςα ςε κάςα, να ανοίγει προσ τα ζξω. Θα πρζπει να 

υπολογίηεται ωσ μζγιςτθ δφναμθ που απαιτείται για το άνοιγμα τθσ κφρασ τα 15 Newtons.  



 

 

 

Πόπηα εξόδος σώπων ςγιεινήρ Πόπηα εξόδος σώπων ςγιεινήρ 

 

Ο εξοπλιςμόσ του WC κα περιλαμβάνει ζναν νιπτιρα, ζναν κακρζπτθ και μια λεκάνθ. Το φψοσ του 

νιπτιρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μζροσ του και 0.70μ. για το κάτω και ςυνοδεφεται από 

ράφι ςτο ίδιο με αυτόν φψοσ. Τα 0.70μ. ελεφκεροσ χϊροσ κάτω από τον νιπτιρα πρζπει να εξαςφαλίηεται 

ςε κάκε περίπτωςθ, θ δε αποχζτευςθ του νιπτιρα δεν πρζπει να ενοχλεί τα γόνατα του χριςτθ αναπθρικοφ 

αμαξιδίου. Ο νιπτιρασ τοποκετείται δίπλα ςτθ λεκάνθ, το δε εμπρόςκιο άκρο του νιπτιρα τοποκετείται 

ςτθν ίδια ευκεία με τθν εςωτερικι παρειά τθσ λεκάνθσ. Η απόςταςθ μεταξφ του άκρου τθσ λεκάνθσ και του 

νιπτιρα πρζπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτζ να μθν υπερβαίνει τα 0.25μ., ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 

χριςθ του νιπτιρα από κακιμενο ςτθ λεκάνθ άτομο. Εναλλακτικά, ςε περιπτϊςεισ υπαρχόντων κτιρίων, αν 

δεν είναι δυνατόν να ακολουκθκεί θ παραπάνω διάταξθ, θ λεκάνθ τοποκετείται παράλλθλα και δίπλα ςτον 

νιπτιρα (ςτον ίδιο τοίχο) και θ απόςταςθ μεταξφ τουσ πρζπει να είναι 0.25μ. Για τθν αγκφρωςθ του νιπτιρα 

πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε να αντζχει ςε κατακόρυφθ φόρτιςθ 100Kg. Η μπαταρία του 

νιπτιρα είναι αναμικτικι, τφπου "κομμωτθρίου" και με χειριςτιρια τφπου μοχλοφ (όχι ςφαιρικά). Στισ 

περιπτϊςεισ εξωτερικϊν, μθ εντοιχιςμζνων ςωλινων φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ, πρζπει αυτζσ να 

επενδφονται με μονωτικό υλικό, ϊςτε να αποφεφγονται πικανά ατυχιματα ι τραυματιςμοί.  

Ο κακρζπτθσ τοποκετείται πάνω από το νιπτιρα με ελαφριά κλίςθ. Το κάτω μζροσ του πρζπει να 

βρίςκεται ςε φψοσ 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ..  

Μπροςτά και δίπλα από μια πλευρά τθσ λεκάνθσ, πρζπει να υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για μετωπικι ι 

πλάγια προςζγγιςθ ατόμου ςε αμαξίδιο. Ππωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω θ ενδεδειγμζνθ διάταξθ ωσ προσ 

τθν τοποκζτθςθ τθσ λεκάνθσ και του νιπτιρα είναι θ τοποκζτθςθ τουσ ςε κάκετουσ μεταξφ τουσ τοίχουσ. Το 

φψοσ τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι 0.45μ. για να διευκολφνεται θ μετακίνθςθ του χριςτθ από το αμαξίδιο 

ςτθ λεκάνθ. Ρρζπει να ζχει πλάτθ φψουσ τουλάχιςτον 0.30μ. από τθν επιφάνεια του καλφμματοσ. Ζνα 



 

 

καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ με εφχρθςτο χειριςμό π.χ. χειρολαβι ςτο πλάι είναι δυνατόν να τθν 

υποκαταςτιςει. Δίπλα ςτθ λεκάνθ αγκυρϊνεται μθ ολιςκθρι ςπαςτι χειρολαβι μικουσ περίπου 0.75μ. και 

με το επάνω μζροσ τθσ ςε φψοσ 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετροσ μιασ τζτοιασ χειρολαβισ είναι 30χιλ. - 

40 χιλ.. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτον τρόπο ςτερζωςθσ των ειδϊν υγιεινισ και των χειρολαβϊν 

ζτςι ϊςτε να μποροφν να αντζχουν ςε φόρτιςθ 100Kg. Η κικθ χαρτιοφ κακαριςμοφ πρζπει να είναι ςε κζςθ 

προςιτι ςτον χριςτθ και να διακζτει μθχανιςμό παροχισ χαρτιοφ φφλλο-φφλλο, ιδιαίτερα χριςιμο ςε 

μονόχειρεσ.  

Τζλοσ, κα υπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ για περίπτωςθ ανάγκθσ παροχισ βοθκείασ, το οποίο κα 

διακζτει κορδόνι που τοποκετείται περιμετρικά και παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ περίπου 0.15μ. - 

0.20μ. από αυτό, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιαδιποτε κζςθ μζςα ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

 

 

Σσεδιαζμόρ W.C. 

 

Θα απαιτθκεί οριςμζνεσ εργαςίεσ να γίνουν κατά τθν περίοδο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ µονάδασ 

και κα πρζπει να λθφκεί ειδικι µζριµνα ϊςτε είναι αςφαλείσ και να µθ ενοχλοφνται οι µακθτζσ και το 

προςωπικό του ςχολείου.  Ενδεικτικά αναφζρεται ότι αρκετζσ εργαςίεσ κα απαιτθκεί να γίνουν και µετά τθν 

λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου ι κατά τθν διάρκεια του Σαββατοκφριακου ι ςε θµζρεσ 

αργιϊν. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει µε µζριµνα και δαπάνθ του όλεσ τισ αναγκαίεσ άδειεσ. 

∆εν πρζπει να παραµζνουν θµιτελείσ εργαςίεσ, υλικά και εργαλεία ςτον χϊρο του διδακτθρίου. Αν 

καταςτεί απολφτωσ απαραίτθτο να παραµείνουν, κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ ςιµανςθ και διατάξεισ 

προςταςίασ για αποφυγι ατυχθµάτων. Πταν εκτελοφνται εργαςίεσ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ του 

ςχολείου κα πρζπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτοφµενα από τθν νοµοκεςία µζτρα 

αςφαλείασ και να υπάρχει ςυνεχισ ςυνεννόθςθ µε τουσ υπευκφνουσ τθσ ςχολικισ µονάδασ για να µθν 

δθµιουργθκοφν απρόοπτα και ατυχιµατα. 



 

 

Τα αποξθλωκζντα υλικά κα µεταφζρονται τθν ίδια µζρα αποξιλωςθσ εκτόσ του χϊρου του ςχολείου 

και κα περιζχονται ςτθν κυριότθτα του αναδόχου του ζργου. Οι χϊροι ςτο τζλοσ τθσ θµζρασ κα 

κακαρίηονται από κατάλοιπα ειδικά ςε περίπτωςθ που λειτουργεί το ςχολείο κα κακαρίηονται ϊςτε να 

δεχκοφν τουσ µακθτζσ τθν επόµενθ θµζρα, κα διακόπτεται θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφµατοσ, κα 

αποκθκεφονται τα εργαλεία, κα ςφραγίηονται τα κουτιά µε τα χρϊµατα κλπ., κα λαµβάνονται όλα τα 

ενδεδειγµζνα µζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ κινδφνου πυρκαγιάσ, ατυχθµάτων κλπ. Με το πζρασ ςυνολικά 

των εργαςιϊν τον ζλεγχο και αποδοχι από τθν επίβλεψθ κα παραδίδεται ο χϊροσ κατάλλθλοσ για τθν 

λειτουργία του ςχολείου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι κεντρικζσ είςοδοι, οι χϊροι κυκλοφορίασ και εξυπθρζτθςθσ µακθτϊν και 

προςωπικοφ κα πρζπει να είναι κακθµερινά κακαροί και προςπελάςιµοι και απόλυτα αςφαλείσ για τθν 

απρόςκοπτθ λειτουργία των ςχολείων.  

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται πάντα µε εντολι του επιβλζποντα µετά από ςυνεννόθςθ µε τον 

υπεφκυνο του Σχολείου (∆/ντι, Γυµναςιάρχθ – Λυκειάρχθ) ϊςτε να µθν ενοχλοφνται οι µακθτζσ κατά τθ 

διάρκεια των μακθµάτων τουσ. Ρρζπει να χρθςιµοποιθκοφν ειδικευµζνα ςυνεργεία για το ςφνολο των 

εργαςιϊν. Οποιαδιποτε  αποξιλωςθ ι  κακαίρεςθ οικοδοµικοφ ςτοιχείου  κα γίνεται πάντα µόνο φςτερα 

από ςυγκεκριµζνθ εντολι του επιβλζποντα που κα κακορίηει τθν ζκταςθ και αν κρικεί αναγκαίο και τον 

τρόπο διενζργειασ τθσ κακαίρεςθσ. Oπoιαδιποτε αυκαίρετθ ενζργεια από τον ανάδοχο και κακαίρεςθ ι 

καταςτροφι δοµικϊν ςτοιχείων χωρίσ τθν ζγκριςθ του επιβλζποντα, ςυνεπάγεται τθν άµεςθ διακοπι των 

εργαςιϊν. 

Τα αποξθλωκζντα υλικά κα µεταφζρονται τθν ίδια µζρα εκτόσ του χϊρου του ςχολείου µε ευκφνθ 

του αναδόχου του ζργου και κα µεταφζρονται ςε επιτρεπόµενουσ από τισ αρχζσ χϊρουσ ανακφκλωςθσ. Οι 

εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ζμπειρο εργατοτεχνικό προςωπικό και ο ανάδοχοσ του ζργου κα φζρει 

ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα οφειλόμενο ςε πλθμμελι λιψθ μζτρων αςφαλείασ του 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και όςων διζρχονται κοντά από τον χϊρο εργαςίασ, γι’ αυτό κα μεριμνά για 

τθν τοποκζτθςθ ςθμάτων κινδφνου θμζρασ και νφχτασ. 

  Ο εργολάβοσ υποχρεοφται χωρίσ αμοιβι να λαμβάνει φωτογραφίεσ πριν και μετά τθν εκτζλεςθ του 

ζργου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ με δικζσ του δαπάνεσ και να απομακρφνει άμεςα τα άχρθςτα 

υλικά από τουσ χϊρουσ που γίνονται εργαςίεσ. 

 Μετά από κάκε εργαςία, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον κακαριςμό του χϊρου εργαςίασ για τθν 

παράδοςι του ςε άρτια κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ και να 

εκτελεί τισ εργαςίεσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τθν τζχνθ και τθν επιςτιμθ.  Ο 

καταςκευαςτισ και το προςωπικό του κα ςυµµορφϊνονται µε τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ και κα 

διακζτουν και κα χρθςιµοποιοφν µζςα ατοµικισ προςταςίασ (Μ.Α.Ρ.). 



 

 

Οι τιμζσ μονάδασ για κάκε εργαςία ςτον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ, προζρχονται από 

τα ενιαία τιμολόγια δθμοςίων ζργων, ενϊ για όςεσ δεν περιλαμβάνονται ςε αυτά, εκτιμικθκαν με βάςθ 

ζρευνα αγοράσ από το ελεφκερο εμπόριο.  

Ο  προχπολογιςμόσ προβλζπει δαπάνθ ποςοφ 59.963,71 € , ενϊ με τθν επιβολι του 24% Φ.Ρ.Α., θ 

ςυνολικι απαιτοφμενθ πίςτωςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.355,00€. Το ανωτζρω ζργο και κα εκτελεςκεί 

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

νομοκεςία.  

Η χρθματοδότθςθ του ζργου προζρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΡ.ΕΣ. με κωδικό 

ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 φψουσ 31.000,00 ευρϊ, ενϊ το υπόλοιπο ποςό κα 

καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Γλυφάδασ. Ζχει περιλθφκεί ςτο Τεχνικό Ρρόγραμμα και ςτον 

Ρροχπολογιςμό του Διμου Γλυφάδασ για το ζτοσ 2020 με τθν ζνδειξθ K.A.: 15.7326.0006.  

 

 

Γλυφάδα,  27 / 5 / 2020 
  

     ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ 

θ υπάλλθλοσ του Τμιματοσ  
   Οικοδομικϊν Ζργων 
 
 
 
   Μαριάνκθ Δουροφδθ 
ΤΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

 
 

 
 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ 
      τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
 
 
 
                      Κυριακι Κάννα 
                     Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 
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