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ΕΡΓΟ: υντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων και αφλειων χϊρων 

Διμου  Νζασ Ιωνίασ 2021-2022 

ΑΡ. ΜΕΛ.:   9 /2021 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ 

 (ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ) 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  375.273,03 € με Φ.Π.Α. 

  Κ.Α. :  30.7331.0019 
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Η παροφςα μελζτθ αφορά ςε παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ υποδομϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ του 

Διμου Νζασ Ιωνίασ, Αττικισ  και περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργαςίεσ ςτεγανϊςεων,  οικοδομικϊν 

εργαςιϊν, χρωματιςμϊν και επιςκευισ γθπζδων ακλοπαιδιϊν, κλπ. 

 

Σχολικζσ μονάδεσ που πραγματοποιοφνται οι παρεμβάςεισ 

Οι παρακάτω παρεμβάςεισ εκτόσ των ςυνικων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ςε όλα τα ςχολικά κτίρια 

πρόκειται να πραγματοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα ςτα κτιρια των: 

1ου, 3ου, 4ου, 6ου, 8ου, 9ου, 16ου (ΜΕΑ) Δθμοτικϊν ςχολείων, ςτα κτιρια των 3ου-19ου-22ου, 4ου,7ου, 8ου, 

12ου, 9ου, 11ου  Νθπιαγωγείων, ςτα κτιρια των 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 7ου Γυμναςίων και ςτα κτιρια των 2ου , 

5ου Λυκείων & του 1ου ΕΠΑΛ, του Διμου Νζασ Ιωνίασ.  

 

Αντικείμενο τησ μελζτησ 

Αντικείμενο τθσ Μελζτθσ αποτελοφν οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

 Επιςκευι ι νζα ςτεγάνωςθ ςτα δϊματα των κτθρίων 

 Ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ 

 Χρωματιςμοί εςωτερικϊν & εξωτερικϊν επιφανειϊν 

 Επιςκευι ςακρϊν επιχριςμάτων, ενανκρακωμζνων επιφανειϊν ςκυροδεμάτων και διάβρωςθ 

των ςιδθρϊν οπλιςμϊν τουσ 

 Επιςκευζσ –πλαςτικοποιιςεισ και νζεσ γραμμογραφιςεισ ςτα γιπεδα ακλοπαιδιϊν των  

ςχολικϊν μονάδων 

 Αντικατάςταςθ ι επίςτρωςθ δαπζδων αςφάλειασ (EPDM) ςτα προαφλια των Νθπιαγωγείων 

 Εργαςίεσ κακαιρζςεων, φορτοεκφορτϊςεων, μεταφορϊν όπου απαιτείται 

 Ξυλουργικζσ εργαςίεσ που αφοροφν αντικαταςτάςεισ κατεςτραμμζνων ξφλινων κουφωμάτων 

και όπου απαιτείται κα γίνεται επιςκευι αυτϊν.  

 ιδθρουργικζσ εργαςίεσ και αλουμινοκαταςκευζσ που αφοροφν αντικαταςτάςεισ των 

ανωτζρω ειδϊν ωσ και επιςκευζσ αυτϊν, τοποκετιςεισ προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων όπου 

απαιτείται, επιςκευζσ υπαρχόντων περιφράξεων 

 Ηλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ  

θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κακϊσ και αντικατάςταςθ νιπτιρων, καηανακίων, 

αντικαταςτάςεισ υπαρχόντων φκαρμζνων υδραυλικϊν και αποχετευτικϊν δικτφων κακϊσ και 

οι αποφράξεισ και κακαριςμόσ τουσ. 

 

Ιςχφοντεσ κανονιςμοί 

Η  μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων ςτο κτίριο βαςίςτθκε ςτα αναφερόμενα: 

I. τον Κτιριοδοµικό Κανονιςμό & (Απόφ. – 3046/304/89) 

II. τα ιςχφοντα πρότυπα ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ 

Η μελζτθ ζχει βαςιςκεί επίςθσ ςτουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ και ςτισ Σεχνικζσ Οδθγίεσ του Σ.Ε.Ε., 

για τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από τισ Διατάξεισ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο. τισ περιπτϊςεισ που οι προθγοφμενοι κανονιςμοί δεν καλφπτουν το κζμα κα 

χρθςιμοποιοφνται  κανονιςμοί προθγμζνων τεχνικά χωρϊν. Αναλυτικότερα κα εφαρμοςτοφν οι 

παρακάτω κανονιςμοί και θ ςχετικι Βιβλιογραφία: 

 Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 
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Βαςικζσ αρχζσ εκπόνηςησ τησ μελζτησ 

Κατά τθν μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω: 

 Εξαςφάλιςθ ευελιξίασ των παρεμβάςεων ςτο κτίριο 

 Εξαςφάλιςθ αξιοπιςτίασ. 

 Εξαςφάλιςθ μικροφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ 

Η επιλογι των υλικϊν και εγκαταςτάςεων γίνεται με γνϊμονα τθ βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ - 

απόδοςθσ.  

 

υνοπτική περιγραφή παρεμβάςεων ανά ςχολική μονάδα πλην των ςυνήθων (ενδεικτικά). 

 ΕΠΙΚΕΤΗ ‘Η ΝΕΑ ΣΕΓΑΝΩΗ ςτο δϊμα του 4ου Νθπιαγωγείου. 

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΧΩΡΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ του 9ου Δθμοτικοφ & των 8ου-12ου Νθπιαγωγείων 

 ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ των  3ου, 4ου  Δθμοτικϊν, των 2ου, 

4ου, 5ου  Γυμναςίων και του 5ου Λυκείου 

 ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΩΝ, ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΡΩΗ ΣΩΝ ΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΜΩΝ ΣΟΤ, των : 3ου , 4ου Δθμοτικοφ, 2ου, 4ου,  5ου, 7ου 
Γυμναςίων και του 5ου  Λυκείου 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ - ΕΠΙΚΕΤΕ ΠΡΟΑΤΛΙΩΝ, που περιλαμβάνουν τθν ανανζωςθ, επιςκευι, 

ςυντιρθςθ ι νζα γραμμογράφθςθ γθπζδων ακλοπαιδιϊν των ςχολικϊν μονάδων των 4ου, 6ου, 

8ου, 14ου Δθμοτικϊν ςχολείων. 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ Η ΕΠΙΣΡΩΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ (EPDM) ςτα προαφλια των 3ου,19ου ,22ου, 

4ου, 6ου Νθπιαγωγείων 

 

Ο  προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 302.639,54 € ι 375.273,03 €  

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24%. 

Σο ζργο προτείνεται να καταςκευαςκεί  από εργολθπτικι επιχείρθςθ κατόπιν δθμοςίου μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και να εκτελεςκι 

βάςει των διατάξεων περί δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων (Ν. 4412/16) και περί λειτουργίασ των Διμων 

(Ν. 3463/06, Ν. 3852/10 και Ν. 4555/18), ωσ και των τροποποιουςϊν αυτζσ διατάξεων, υπό τθν 

επίβλεψθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου. Η δαπάνθ αυτι ζχει ενταχκεί ςτον προχπολογιςμό του 

Διμου του ζτουσ 2021 με Κ.Α.  30.7331.0019 (ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ).          

 
 

Νζα Ιωνία,  05.10.2021 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΩΝ-ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΒΑ. ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΟ ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΔΑΚΗ 
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