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Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ   Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ 

 
                         Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη  
                      ζπληήξεζεο  ζηα  παξαθάησ Γεκνηηθά θηίξηα θαη  πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

                   
                     1. Γ.Δ. ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ 
 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΝΔΣΑΝΖ (ΗΑΣΡΔΗΟ) 
 

 Aπνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ (ηαηξείνπ), κε λέα απφ 
αινπκίλην ζηελ ίδηα κνξθή θαη ρξψκα κε ηα ππάξρνληα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη 
κε δηπινχο παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm ( θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , 
θξχζηαιιν  5mm ).  

 Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ  παξαζχξσλ φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε  
καξκαξνπνδηψλ. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 

 Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκφο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαζχξσλ. 

 Σπληήξεζε ηξηψλ (3) ζηδεξψλ πνξηψλ θαη ειαηνρξσκαηηζκφο απηψλ.  
 
 
                        2. Γ.Δ. ΣΔΓΔΑ 
 
 

2.1 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΓΑΡΔΑ 
 

 Κάιπςε νξνθήο δνθίδσζε κε θαδξφληα, αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ ησλ 5,00 κ ζηε θνπδίλα 
θαη απνζήθε  θαζψο θαη θάιπςε νξνθήο κε κηζφηαβιεο. 

 Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα ζηελ απνζήθε. 
 
2.2 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΜΗΡΗΟΤ 
 

 Καηαζθεπή νξηδφληησλ θαη θάζεησλ πδξνξξνψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ ζην πιαηχζθαιν ηεο πιατλήο  πιεπξάο ηνπ 
θηηξίνπ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο 
αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά 
θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 
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2.3 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΒΟΤΝΟΤ 
 

 Σεη πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ινπηξνχ- απνηεινχκελν απφ : α. Μία ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ 
Ideal Standard ή Kerafina ρακειήο πηέζεσο εθ πνξζειάλεο κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εμαξηεκάησλ ηεο. β. ΄Δλα ληπηήξα πνξζειάλεο Ideal Standard ή Kerafina δηαζηάζεσλ 
42Φ56 cm, κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δξγαζία θαη παξάδνζε ησλ 
πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζε θαλνληθή  ιεηηνπξγία  

 Καηαζθεπή κηαο λέαο  εζσηεξηθήο μχιηλεο ζχξαο 

 Απνμήισζε-έιεγρνο-Φχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε θεξακηδηψλ φπνπ απαηηείηαη. 
Σπκπιήξσζε   επηθεξάκσζεο κε ηδίνπ ηχπνπ θεξακίδηα. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε ζαληδψκαηνο πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά 
ηνπ θηηξίνπ πιάηνπο 0,40κ 

 Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Φξσκαηηζκνί επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο.Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα 
θαη εξγαζία. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 

 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε ειαηφρξσκα. Απφμεζε, επίζηξσζε κε αζηάξη, 
μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα, ζηνθαξίζκαηα, ςηινζηνθαξίζκαηα, δηάζηξσζε αιθπδηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε βεξληθνρξψκαηνο. Υιηθά 
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο εξγαζία. 

 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο ζπζηαηηθνχ. Υιηθά 
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία.  

 Καζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ, αληηθαηάζηαζε θαη ρξσκαηηζκφο απηψλ 
 

 
                  
                                     3. Γ.Δ. ΚΟΡΤΘΗΟΤ 
 

3.1 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΝΔΟΥΩΡΗΟΤ  
 
 

 Aπνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ  κε λέα απφ αινπκίλην ζηελ ίδηα κνξθή θαη ρξψκα 
κε ηα ππάξρνληα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 22 mm ( θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  5mm ).  

 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ ζε ηξία παξάζπξα. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 

 Καηαζθεπή  θηθιηδσκάησλ ζε πέληε παξάζπξα ηνπ  θηηξίνπ.         
 
 

3.2 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ  ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ  
 
 

 Απνμήισζε-έιεγρνο-Φχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε θεξακηδηψλ φπνπ απαηηείηαη. 
Σπκπιήξσζε   επηθεξάκσζεο κε ηδίνπ ηχπνπ θεξακίδηα. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία 

 Δπηζθεπή, βαθή θαη αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ ηεο κεηαιιηθήο πφξηαο εηζφδνπ. 

 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ ζε ηξία παξάζπξα. 

 Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Φξσκαηηζκνί επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
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3.3 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΑΓΗΩΡΓΖΣΗΚΩΝ (ΠΡΩΖΝ ΥΟΛΔΗΟ) 
 
 

 Απνμήισζε-έιεγρνο-Φχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε θεξακηδηψλ. Σπκπιήξσζε   
επηθεξάκσζεο κε ηδίνπ ηχπνπ θεξακίδηα. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη 
εξγαζία.  

 Έιεγρνο θαη απνμήισζε πδξνξξνψλ (ληεξέδσλ)  φπνπ απαηηείηαη θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ 
κε λέεο, ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  
 
 

 
3.4 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΠΑΡΘΔΝΗΟΤ (ΗΑΣΡΔΗΟ) 

 
 

 Σεη πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ινπηξνχ- απνηεινχκελν απφ : α. Μία ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ 
Ideal Standard ή Kerafina ρακειήο πηέζεσο εθ πνξζειάλεο κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εμαξηεκάησλ ηεο. β. ΄Δλα ληπηήξα πνξζειάλεο Ideal Standard ή Kerafina δηαζηάζεσλ 
42Φ56 cm, κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηη ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δξγαζία θαη παξάδνζε ησλ 
πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζε θαλνληθή  ιεηηνπξγία  

 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ηάπεηα linoleum. 
 
 

3.5 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΔΛΑΗΟΥΩΡΗΟΤ (ΗΑΣΡΔΗΟ) 
 

 Σεη πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ινπηξνχ- απνηεινχκελν απφ : α. Μία ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ 
Ideal Standard ή Kerafina ρακειήο πηέζεσο εθ πνξζειάλεο κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εμαξηεκάησλ ηεο. β. ΄Δλα ληπηήξα πνξζειάλεο Ideal Standard ή Kerafina δηαζηάζεσλ 
42Φ56 cm, κεηά ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηη ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δξγαζία θαη παξάδνζε ησλ 
πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζε θαλνληθή  ιεηηνπξγία  

 Aπνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παξαζχξνπ  κε λέν απφ αινπκίλην ζηελ ίδηα κνξθή θαη ρξψκα 
κε ηα ππάξρνληα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 22 mm ( θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  5mm ).  

 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ ζην παξάζπξν 

 Καηαζθεπή επηζηξψζεσλ δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, 
έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 40x40cm ή 50ρ100cm. 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 
πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ 

 Καηαζθεπή επελδχζεσλ  ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο 
ζε απφηξηςε "GROUP 1", νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ,  δηαζηάζεσλ 30x30. 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 
πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

3.6 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ( ΠΡΩΖΝ ΚΔΠ)  ΣΔΝΟΤ 
 

 Απνμήισζε-έιεγρνο-Φχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε θεξακηδηψλ φπνπ απαηηείηαη. 
Σπκπιήξσζε   επηθεξάκσζεο κε ηδίνπ ηχπνπ θεξακίδηα. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 Καζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ, αληηθαηάζηαζε θαη ρξσκαηηζκφο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
ππφδεημε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  

 Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Φξσκαηηζκνί επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο.Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα 
θαη εξγαζία ζηα δχν θηίξηα (πξψελ ζρνιείν θαη πξψελ ΚΔΠ) ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  
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 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ νπιηζκέλσλ ζε ζηδεξά  εμσηεξηθή πφξηα ζην πξψελ ζρνιείν 
ΚΑΗ ειαηνρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 

 
                                    4.  Γ. Δ. ΣΡΗΠΟΛΖ 
 
 

4.1 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΔΤΑΓΡΟΤ 
 

 Aπνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε  έμε (6) παξαζχξσλ  κε λέα απφ αινπκίλην ζηελ ίδηα κνξθή 
θαη ρξψκα κε ηα ππάξρνληα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο παινπίλαθεο 
ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm ( θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  5mm ).  

 Θα γίλνπλ αξκνινγήκαηα ζηηο  φςεηο ησλ  πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ ηνπ θηηξίνπ(εμσηεξηθά ηνπ 
θηηξίνπ ζχκθσλα  κε  ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο) ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθνθθε άκκν θαη ζηεγαλνηηθφ κάδεο. 
Σπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ 
ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη θαηάιιειε 
κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο φζν απαηηείηαη απφ ηελ επηθαλείαο ηνπ ηνίρνπ, δηαβξνρή ηνπ 
ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, 
ζπκπίεζε, κφξθσζε, θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, θιπ. 

 Θα γίλεη πιήξσζε θσιέσλ ιηζνδνκήο κε αηφθηα ηεκάρηα νπηνπιίλζσλ. 

 Σηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ζα θαηαζθεπαζηεί πεδνδξφκην πιάηνπο 1,00κ απφ 
ζθπξφδεκα, ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ησλ πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ, κε θαηάιιειε θιίζε ψζηε 
λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα χδαηα. 

 
 

4.2 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΑΓΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  
 
 

 Δζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζην ηζφγεην θνπδίλα, ινπηξφ θαη κεγάιε αίζνπζα θαζψο θαη ζην 
θιηκαθνζηάζην ζα γίλεη θαζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ θαη απνθαηάζηαζή ηνπο θαζψο 
θαη ρξσκαηηζκνί αληίζηνηρα κε πιαζηηθά ρξψκαηα. 

 Σην κπξνζηηλφ  κπαιθφλη ηνπ νξφθνπ ζα γίλεη  βεξληθνρξσκαηηζκφο  ησλ επηθαλεηψλ 
απηψλ αθνχ γίλεη πξηλ ε πξνεηνηκαζία ηνπο. 

 
 

4.3 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΜΑΚΡΖ 
 

 Κάιπςε νξνθήο δνθίδσζε κε θαδξφληα, αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ ησλ 5,00 κ ζηε θνπδίλα 
θαη απνζήθε  θαζψο θαη θάιπςε νξνθήο κε κηζφηαβιεο. 

 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ νπιηζκέλσλ ζε  εμσηεξηθή πφξηα θαη επηζθεπή δχν πνξηψλ 
αινπκηλίνπ.  

 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ απιψλ 

 Δπηζθεπή θηθιηδσκάησλ ζην θηίξην ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ θαη ρξσκαηηζκφο απηψλ. 
 
 

4.4 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΠΑΛΑΝΣΗΟΤ  
 

 Απνμήισζε-έιεγρνο-Φχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε θεξακηδηψλ. Σπκπιήξσζε   
επηθεξάκσζεο κε ηδίνπ ηχπνπ θεξακίδηα. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη 
εξγαζία ζηελ απνζήθε θηηξίνπ ηνπ πξψελ ζρνιείνπ. 

 Έιεγρνο θαη απνμήισζε ληεξέδσλ φπνπ απαηηείηαη θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ κε λέεο, 
ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο ζηελ απνζήθε θηηξίνπ ηνπ πξψελ 
ζρνιείνπ.  

 Καζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ, αληηθαηάζηαζε θαη ρξσκαηηζκφο ζην δεκνηηθφ θηίξην ζηε 
πιαηεία θαη ζην θηίξην ηνπ πξψελ ζρνιείνπ. 
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 Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Φξσκαηηζκνί επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία ζην δεκνηηθφ θηίξην ζηε πιαηεία θαη ζην θηίξην ηνπ πξψελ ζρνιείνπ. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία ζην δεκνηηθφ 
θηίξην ζηε πιαηεία θαη ζην θηίξην ηνπ πξψελ ζρνιείνπ. 

 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο ζπζηαηηθνχ. Υιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία . ζην δεκνηηθφ θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηε πιαηεία. 

 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ ζε δχν  παξάζπξα Ηζνγείνπ ζην δεκνηηθφ θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηε 
πιαηεία. 

 Ζ αίζνπζα ζην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα επηζηξσζεί κε πιαθίδηα 40Φ40 εθ.  
 

 
4.5 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΠΔΡΠΑΣΑΡΗΟΤ Σ. Κ. ΘΑΝΑ  

 

 Θα γίλεη απνμήισζε κεηά ηεο  κεηαθνξάο  ησλ πιηθψλ θαζαηξέζεσλ ηνπο, έμε κεηαιιηθψλ 
θνπθσκάησλ θαη εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ. 

 Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαζχξσλ θαη πνξηψλ κε λέα απφ αινπκίλην ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ζρέδην  ζε απφρξσζε γθξί  κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο 
παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm (θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  
5mm).  

 Θα θαζαηξεζνχλ επηρξίζκαηα ηνπ θηηξίνπ θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαζαίξεζε ησλ 
παξαζχξσλ ζην εζσηεξηθφ, ηα νπνία ζα απνθαηαζηαζνχλ κε επηρξίζκαηα ηξηπηά – 
ηξηβηδηζηά κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα θαη ζα ρξσκαηηζζνχλ.  

 Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ παξαζχξσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ καξκαξνπνδηέο.  
 
 

4.6 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ  ΚΟΠΖ (ΠΡΩΖΝ ΥΟΛΔΗΟ)  
 

 Aπνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε  έμε (6) παξαζχξσλ  κε λέα απφ αινπκίλην ζηελ ίδηα κνξθή 
θαη ρξψκα κε ηα ππάξρνληα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο παινπίλαθεο 
ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm ( θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  5mm ).  

 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ νπιηζκέλσλ ζε ζηδεξά  εμσηεξηθή πφξηα. 
 

 
 
 
                       5.   Γ. Δ. ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ 
 
 
                                5.1  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΑΓΡΗΑΚΟΝΑ  
 

 Θα γίλεη απνμήισζε κεηά ηεο  κεηαθνξάο  ησλ πιηθψλ θαζαηξέζεσλ ηνπο, ελφο κεηαιιηθνχ 
θνπθσκάηνο θαη εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ θαη ηεο εμσηεξηθήο πφξηαο. 

 Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαζχξσλ θαη πνξηψλ κε λέα απφ αινπκίλην ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ζρέδην  ζε απφρξσζε γθξί  κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κε δηπινχο 
παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm (θξχζηαιιν 5 mm , θελφ 12 mm , θξχζηαιιν  
5mm).  

 Θα ηνπνζεηεζεί κφλσζε ζην δψκα ηνπ  θηηξίνπ κε κεκβξάλε απφ άζθαιην - 
πνιππξνππιέλην (APP) νπιηζκέλε κε παινπιέγκαηα ή πνιπζηεξηθέο ίλεο αθνπ δσζνχλ 
πξίλ νη θαηάιιειεο ζηξψζεσλ απφ θηζεξφδεκα. 
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                       5.2  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΓΑΦΝΖ 
  

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία. 

 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ηάπεηα linoleum. 
 
 
                        6.   Γ. Δ. ΚΤΡΗΣΓΑ 
 
 
                       6.1  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΚΔΡΑΊΑ 

 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ηάπεηα linoleum φπνπ ζηεγάδεηαη ην ηαηξείν. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ 
θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία ζηα 
θηθιηδψκαηα ηεο εηζφδνπ. 

 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο ζπζηαηηθνχ. Υιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία, εζσηεξηθά ηνπ γξαθείνπ. 

 
 
 
                              6.2  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΒΟΤΡΒΟΤΡΩΝ 
 

 Καζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ, αληηθαηάζηαζε θαη ρξσκαηηζκφο ζην δεκνηηθφ θηίξην ζηε 
πιαηεία θαη ζην θηίξην ηνπ πξψελ ζρνιείνπ. 

 Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Φξσκαηηζκνί επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο.Υιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα 
θαη εξγαζία. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη 
ζκπξηδφπαλν, επίζηξσζε κίαο ζηξψζεο αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη 
δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Υιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη επί ηφπνπ εξγαζία ζηα θηθιηδψκαηα 
ηεο εηζφδνπ 

 
                  7. Γ.Δ. ΛΔΒΗΓΗΟΤ 
 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΛΔΒΗΓΗΟΤ 

        (ΟΠΟΤ ΣΔΓΑΕΔΣΑΗ Ο ΦΗΛΟΣΔΥΝΗΚΟ) 
 

 Θα γίλνπλ αξκνινγήκαηα ζηηο  δχν φςεηο ησλ  πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ ηνπ 
θηηξίνπ(εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα  κε  ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο) ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθνθθε άκκν θαη ζηεγαλνηηθφ κάδεο. 
Σπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ 
ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη θαηάιιειε 
κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο φζν απαηηείηαη απφ ηελ επηθαλείαο ηνπ ηνίρνπ, δηαβξνρή ηνπ 
ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, 
ζπκπίεζε, κφξθσζε, θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, θιπ. 

 Θα γίλεη πιήξσζε θσιέσλ ιηζνδνκήο κε αηφθηα ηεκάρηα νπηνπιίλζσλ. 

 Σηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ζα θαηαζθεπαζηεί πεδνδξφκην πιάηνπο 1,00κ απφ 
ζθπξφδεκα, ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ησλ πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ, κε θαηάιιειε θιίζε ψζηε 
λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα χδαηα. 

 Κάιπςε νξνθήο δνθίδσζε κε θαδξφληα, αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ ησλ 5,00 κ θαζψο θαη 
θάιπςε νξνθήο κε κηζφηαβιεο. 
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Γ. ΠΗΣΩΔΗ ΔΡΓΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 Τν έξγν ζα εθηειεζζεί απφ ην Γήκν Τξίπνιεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηα δεκφζηα έξγα (Ν.4412/16 φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  

 Τν φξην πιεξσκψλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ, απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ 
πνζνχ απηνχ. 

 Ζ πίζησζε, πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη 102.278,58€, πξνέξρεηαη απφ 
πηζηψζεηο ηνπ ΑΣΑ(82.278,58) & ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ (20.000,00), (ΚΑ:30.7331.0006) θαη 
ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά. 

CPV 45255400-3 (ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ) 

 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ- ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ πξέπεη λα ηειεηψζεη ην έξγν θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο Δ.Σ.Υ 
θαη είλαη ενενήντα  (90) ημέρες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο, ρσξίο  ελδηάκεζεο 
ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο. 

 Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, πνπ 
ηίζεηαη παξαπάλσ, επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δ. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Υπεξεζία ζε 
πξνζεζκία δέθα πέληε (15)  εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 

Ε. ΠΖΓΔ ΤΛΗΚΩΝ 

 Σηελ παξνχζα εξγνιαβία δελ θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξεο πεγέο γηα ηελ πξνκήζεηα ή 
παξαγσγή ησλ αλαγθαίσλ γηα ην έξγν πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί 
απφ νπνπδήπνηε αξθεί απηά λα είλαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
Πξνδηαγξαθέο θαη κεηά ηεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 
έξγνπ δχν (2) πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 
Γ6/62453/16-11-83 ηνπ ΥΠ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο. 

 Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο 
έγθξηζε ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, κε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ, 
ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο 
ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 Τέινο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Υγείαο (Φ.Α.Υ), σο 
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ (Φ.Δ.Κ. 1176/22-
9-2000 ηεχρνο Β΄) θαη κε ην 172 άξζξν παξ. 8 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
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Θ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 
ηεο εβδνκάδνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Γεκφζηεο Υπεξεζίεο. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ 
εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα ή δεκία, πνπ 
ήζειε ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Δ.Σ.Υ. 

 
 

Τξίπνιε  01/ 06/2020  
Οη ζπληάμαληεο 

 
 
 

Γεσξγία Σηνχξα 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΤΔ  

 
 

Εαξαβίλνο Απφζηνινο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΤΔ 

 
Ο  Πξντζηάκελνο 

ηνπ Τκ. Τερληθψλ Έξγσλ  & 
Μειεηψλ 

 
 

 
Ο αλ. Πξντζηάκελνο ηεο 
Γηεχζπλζεο  Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο 
 
 

 
Κσλζηαληίλνο Σάζζαινο 

Πνιηηηθφο  Μεραληθφο  
   

Ο   Πξντζηάκελνο ηνπ Τκ.  Ζ/Μ 
Έξγσλ & Σπγθνηλσληψλ 

 
 

Μαξίλεο Αγεζίιανο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΤΔ  

Κσλζηαληίλνο Σάζζαινο 
Πνιηηηθφο  Μεραληθφο    

 

 


