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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Την Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου συνέταξαν, ο Στραβοδήμος Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κος. 

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Το Γυμνάσιο Νεοχωρίου Μεσολογγίου στεγάζεται σε διώροφο κτίριο κατασκευής του 1972.  

Η σημερινή δυναμικότητα του Γυμνασίου είναι 200 μαθητές.  

Το κτίριο έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πάνω από την πλάκα του Α΄ορόφου 

έχει τοποθετηθεί τετράρριχτη ξύλινη στέγη, με επικεράμωση ρωμαϊκού τύπου. Τα καθαρά ύψη του 

ισογείου και του Α΄ορόφου είναι 2,90 m. 

Το κτίριο λόγω παλαιότητας και έλλειψη συντήρησης παρουσιάζει φθορές κυρίως στα κουφώματα , 

στους χώρους υγιεινής , στους χρωματισμούς κλπ. 

Επίσης το Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο έτους κατασκευής 1980 και παρουσιάζει 

φθορές κυρίως στους χώρους υγιεινής. 

 

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Μετά από  αυτοψία που διενεργήθηκε στα εν λόγω κτίρια, διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα και 

περιγράφονται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις με σκοπό τη συντήρηση και καλή λειτουργία αυτών. 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

2.1     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

          εμβαδού κάτοψης κυρίως κτιρίου 290 m2 και λουτρών 63m2 

 

2.1.1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ 

 

• Αντικατάσταση 30 φθαρμένων τεμαχίων κεραμιδιών της στέγης όμοια με τα υπάρχοντα. 

 

• Γεφύρωση με στέγαστρο του υπάρχοντος κενού-φωταγωγού στη στέγη μεταξύ των λουτρών 

κοριτσιών και λουτρών αγοριών διαστάσεων 0,80Χ6,60 με σιδηροκατασκευή ώστε τα όμβρια να 

απομακρύνονται από τον υπάρχοντα στενό διάδρομο που εισέρχεται στον όγκο του κτιρίου.      
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Το στέγαστρο θα κατασκευαστεί με κλίση απορροής, από σιδηροκατασκευή γαλβανισμένων δο-

κών  IΡE 80 περιμετρικά του ανοίγματος αγκυρούμενο στις δοκούς , με εγκάρσιες ενισχύσεις ανά 

απόσταση 60 εκ. και ψηλότερα κατά 10 εκ. από τη στέψη των κορφιάδων για να διευκολύνεται ο 

αερισμός.  Στη σιδηροκατασκευή θα τοποθετηθούν τεμάχια υαλοπίνακα triplex (8 mm τζάμι α-

πλό+μεμβράνη+ 8 mm securit θερμοσκληρυμένο κρύσταλλο) με περιμετρική οριζόντια προέκτα-

ση σε όλες τις πλευρές κατά 20 εκ. Επίσης η στερέωση των υαλοπινάκων θα γίνει με μαστίχη και 

για την αποφυγή ολίσθησης θα βιδωθούν στο περιμετρικό πλαίσιο γαλβανισμένα ειδικά τεμάχια 

γαλβανισμένης λάμας 40Χ10 σχήματος Γ, τα οποία θα εφάπτονται στο άνω μέρος του υαλοπίνα-

κα. 

 

2.1.2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ 

 

• Θα αντικατασταθούν τα φθαμένα πλακιδία τοίχου σε επιφάνεια 2.80Χ1.15 με όμοια με τα υπάρ-

χοντα στα λουτρά αγοριών. 

 

• Θα τοποθετηθούν έξι (6) νέοι καθρέπτες μπιζουτέ διαστάσεων 60Χ40Χ5 στα λουτρά αγοριών και 

κοριτσιών. 

 

• Θα αντικατασταθούν οι 3 νιπτήρες και οι κρουνοί στα λουτρά αγοριών. 

 

• Θα αντικατασταθούν οι λεκάνες με τα καζανάκια, 6 στα λουτρά κοριτσιών και 3 στα λουτρά αγο-

ριών, από λεκάνες χαμηλής πίεσης με περιμετρική έκπλυση και επικαθήμενα καζανάκια. Οι απαι-

τούμενες παροχές θα προεκταθούν πλησίων της λεκάνης εντοιχισμένες αντικαθιστώντας τα πλα-

κίδια που θα καθαιρεθούν με όμοια των υπαρχόντων. 

 

• Θα  αντικατασταθούν τα 3 ουρητήρια στα λουτρά αγοριών με κρεμαστά λευκά ουρητήρια τύπου 

ΕΜ 0750 της ΚΕΡΑΦΙΝΑ. 
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• Θα αντικατασταθεί όλο το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των λουτρών (περιμετρικά του κτιρίου) σε 

συνολικό μήκος 50 μ από σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ20. Το νέο δίκτυο θα εντοιχισθεί με πλήρη 

αποκατάσταση (σοβάτισμα και βαφή) του τοίχου.   

 

• Θα χρωματισθεί αφού τριφθεί όλη η προεξοχή της στέγης (δηλ. κάτω επιφάνεια εξώστη πλάτους 

2.20 μ και όψη κούτελου) περιμετρικά της στέγης με δύο χέρια ακρυλικού πλαστικού χρώματος 

ίδιας απόχρωσης με τον υπόλοιπο τοίχο. 

• Θα καθαιρεθεί η παλαιά κατασκευή εξωτερικής βρύσης που βρίσκεται επί της πρόσοψης του κτι-

ρίου λουτρών. 

 

• Θα επισκευασθεί η γούρνα πόσιμου νερού που βρίσκεται εξωτερικά στη βόρεια πλευρά του κτι-

ρίου και θα τοποθετηθούν δύο νέοι κρουνοί. Η επισκευή συνίσταται στην αλλαγή του δικτύου , 

αντικατάσταση των πλακιδίων, εντοιχισμό της αποχέτευσης και νέο επίχρισμα. 

 

• Θα αντικατασταθούν οι 3 φθαρμένες πόρτες των λουτρών αγοριών με ελαιοχρωματισμένες ξύλι-

νες πρεσσαριστές πόρτες διαστάσεων 60Χ180 εκ. φέρουσες επικολλημένες φάσσες προστασίας 

από PVC , στο κάτω μέρος, πλάτους 20 εκ. Οι πόρτες θα φέρουν πόμολα χούφτας και εσωτερικό 

ορειχάλκινο σύρτη. 

 

• Θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα σύμφωνα με το σχέδιο πίνακας κουφωμάτων 

και τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω.  

 

• Θα τοποθετηθούν νέες διμερείς μαρμαροποδιές με ποταμό και στρογγυλευμένες τις εμφανείς ακ-

μές, στους φεγγίτες, από μάρμαρο λευκό Καβάλας πάχους 3 εκ. σε συνδυασμό με την αντικατά-

σταση των κουφωμάτων. 
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• Θα επισκευασθεί η κλίμακα πρόσβασης επί της πρόσοψης πλάτους 7.60 μ, με στερέωση των υ-

παρχόντων μαρμάρων και τοποθέτηση των δύο ριχτιών και του πατήματος μήκους 2.20 μ που 

λείπουν, από όμοιο μάρμαρο.  

 

• Θα χρωματισθεί με μίνιο και ελαιόχρωμα ντούκο η εξωτερική μεταλλική θύρα (όπισθεν κτιρίου) 

(1 τεμάχιο). 

 

• Θα χρωματισθούν οι εξωτερικές επιφάνειες των όψεων, αφού επισκευασθούν τα σαθρά και 

τριφθούν, με αστάρι του νεφτιού και δύο στρώσεις με ακρυλικό πλαστικό. 

 

2.1.3  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Θα συμπληρωθούν τα ξύλινα ελλείποντα στοιχεία των ζευκτών της στέγης. Δηλ. 11 τεμάχια λο-

ξών δοκών μήκους 2.20 μ , και 32 τεμάχια μήκους 2.00 μ, διατομής 5,5Χ7,5 εκ. από εμποτισμένη 

ευρωπαική ξυλεία με τα απαιτούμενους μεταλλικούς συνδέσμους στους κόμβους.   

 

• Θα τοποθετηθούν νέες διμερείς μαρμαροποδιές με ποταμό και στρογγυλευμένες τις εμφανείς ακ-

μές, συνολικού πλάτους 50 εκ. στα εξωτερικά κουφώματα, από μάρμαρο λευκό Καβάλας πάχους 

3 εκ. σε συνδυασμό με την αντικατάσταση αυτών. Μετά την τοποθέτηση θα επισκευασθούν με 

σοβά και θα βαφούν τοπικά οι ατέλειες που θα προκύψουν στην ίδια απόχρωση. 

 

• Αντικαθίστανται όλα τα εξωτερικά κουφώματα των όψεων του κτιρίου από κουφώματα αλουμι-

νίου, σύμφωνα με το σχέδιο «πίνακας κουφωμάτων». Αναλυτικά: 

- Η αποξήλωση  των υφισταμένων κουφωμάτων να γίνει προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθεί 

η εξωτερική πτώση αντικειμένων και να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές και αποκολλήσεις, ποδιών, 

επιχρισμάτων και τμημάτων τοιχοποιιών ή φερόντων στοιχείων ιδιαίτερα κατά την αφαίρεση 

κασωμάτων, και στηριγμάτων αυτών (τζινετιών) με χρήση ηλεκτρικών  εργαλείων  κοπής όπου 

απαιτείται. Η  απομάκρυνση  του εξοπλισμού των υφιστάμενων κουφωμάτων θα υλοποιείται με 

τα χέρια ή με χρήση μηχανικών μέσων. Στους εκάστοτε χώρους αποξηλώσεων θα λαμβάνεται 
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μέριμνα για την προστασία του υπολοίπου εξοπλισμού αυτών (ηλεκτρονικού / επικοινωνιακού και 

γραφειακού εξοπλισμού) με ειδική κάλυψή τους. Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών 

αποξηλώσεων εντός του κτιρίου. Όλα τα παραπάνω προϊόντα αποξηλώσεων και καθαιρέσεων και 

το σύνολο των αχρήστων αντικειμένων και υλικών θα απομακρύνονται χειρωνακτικά από τους 

χώρους του κτιρίου. 

       - Στη θέση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα στις ίδιες  

       εξωτερικές διαστάσεις με τα υφιστάμενα, διαμορφωμένα σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

       των όψεων και το σχέδιο «πίνακας κουφωμάτων». Θα είναι κατασκευασμένα από διατομές   

       αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής απόχρωσης RAL 6021, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά  

       ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, συντελεστή θερμοπερατότητας  Uw ≤ 1,80  W/(m2*k) και   

       συνοδευόμενα  από  διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.  

       - Όλα τα κουφώματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ΕΝ  για  

       Θερμομόνωση (ΕΝ 10077), Υδατοστεγανότητα (ΕΝ12154) τουλάχιστον Κλάση E1200,  

       Αεροπερατότητα (ΕΝ12152) τουλάχιστον Κλάση 4, Αντοχή σε ανεμοποίηση (ΕΝ13116)  

       τουλάχιστον Κλάση C5, Αντιδιαρρηκτική  προστασία (ΕΝ14019) τουλάχιστον RC2 και  

       Ηχοαπορρόφησης  με δείκτη ηχομείωσης Rw>40dB. 

       - Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με το  

       Ευρωπαικό πρότυπο βαφής QUALICOAT και με την διεθνή πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για  

       την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.   

       Ειδικότερα: 

       - Τα κουφώματα παραθύρων περιλαμβάνουν επάλληλα παράθυρα με σύστημα θερμοδιακοπής   

       συντελεστού θερμικής αγωγιμότητος λ=0,023 w/Mk και συντελεστή θερμοπερατότητος profile  

       Uf≤2,0 W/m2K, ενδεικτικού τύπου σειρά ΕΤΕΜ Ε52 (βάρος διπλού οδηγού 1.734 gr/m) και  

       σταθερά  ή ανοιγόμενα – ανακλινόμενα παράθυρα και σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες με  

       σύστημα θερμοδιακοπής συντελεστού θερμικής αγωγιμότητος λ=0,023 w/Mk και συντελεστή  

       θερμοπερατότητος profile Uf≤2,0 W/m2K, ενδεικτικού τύπου σειρά ΕΤΕΜ Ε45, οποιoνδήποτε  

       συνολικών διαστάσεων, μορφής και αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων και  

       δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων. 

       - Οι ανοιγόμενες θύρες για την πρόσβαση στο κτίριο και στις αίθουσες θα είναι αντιβανδαλικές  

       θερμοδιακοπής ενδεικτικού τύπου ΕΤΕΜ Ε2004 antivandal (Burglar Resistance RC3 (WK3)). 

       - Οι ανακλινόμενοι φεγγίτες για τη λειτουργία τους θα φέρουν μηχανισμούς ανοίγματος από  
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       προσβάσιμο ύψος.    

       - Όλα τα κουφώματα θα φέρουν στους υαλοπίνακες λάστιχα σφράγισης εσωτερικά και  

       εξωτερικά. 

       - Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά των κουφωμάτων σύμφωνα με τις  

       απαιτήσεις και ένα δείγμα κουφώματος για έγκριση του υλικού. 

-  Ο ανάδοχος επίσης θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει ένα πλήρες κούφωμα (παράθυρο και 

θύρα) για τελική έγκριση του τρόπου τοποθέτησής του. 

- Όπου για την τοποθέτηση του κουφώματος απαιτείται η προσωρινή μετακίνηση εμποδίου, αυ-

τό θα αφαιρείται προσεκτικά και θα επανατοποθετείται. 

 - Η στήριξη των κουφωμάτων θα γίνει με ειδικές βίδες τοιχοποιίας (τρείς τουλάχιστον σε κάθε   

 πλευρά της κάσας). 

 - Η κεντρική θύρα εισόδου και οι θύρες των αιθουσών θα έχουν άνοιγμα κατά 1800 αναδιπλού-

μενες στον εξωτερικό τοίχο. Για την υλοποίηση της κατασκευής θα τοποθετηθούν νέες γαλβανι-

σμένες ψευτόκασες στην εξωτερική περασιά του τοίχου και το κενό μεταξύ της θύρας και του 

υπόλοιπου κουφώματος θα συμπληρωθεί με δοκό αλουμινίου κατάλληλης διατομής. 

  - Τα κουφώματα μεγάλων διαστάσεων που φέρουν πόρτες θα φέρουν ενισχυμένους  

  κατακόρυφους δοκούς αλουμινίου για ασφαλή στήριξη. 

         - Η όλη κατασκευή θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά  

         και εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία (μεντεσέδες, βουρτσάκια, ελαστικά παρεμβύσματα,  

         τάπες οπών απορροής ομβρίων, πόμολα, κλειδαριές κ.λ.π.). Οι μηχανισμοί ασφάλισης θα είναι  

         ίδιου χρώματος με τα προφίλ αλουμινίου των κουφωμάτων.  

         - Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και  

         στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιμοποιούνται  

         και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

         - Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία να προκύπτει ότι  

         έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

         - Επίσης  θα συνοδεύονται με πλήρη τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και με οδηγίες  

         εφαρμογής και συντήρησής των.  

         - Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης.  

         - Οι οίκοι παραγωγής των υλικών θα διαθέτουν ISO 9001. 

         - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα  
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         προκύψουν (μερεμέτια) τόσο κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων όσο και  

         κατά την τοποθέτηση των νέων. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλείται να προβεί  

         σε εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις αποκόλλησης επιχρισμάτων και  

         επικαλύψεων φερόντων στοιχείων και αποκαλύψεων ράβδων οπλισμού που τυχόν προκύψουν  

         κατά  τις  εργασίες  αποξηλώσεων.  Επιπλέον  υποχρεούται  να  προβεί  στην  προσωρινή  

         απομάκρυνση των σωληνώσεων δικτύων,φ όπου αυτό απαιτηθεί και την αποκατάσταση τους  

         μετά το πέρας των εργασιών. Η επισκευή των σποραδικών επιχρισμάτων (μερεμετιών), η  

         ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει έντεχνα και από το  

         ίδιο υλικό της επιφάνειας που επισκευάζεται, θα επακολουθήσει τοπικός χρωματισμός και οι  

         ενώσεις μεταξύ των παλαιών και των νέων επιχρισμάτων θα είναι τελείως αφανείς.  

         - Όλα τα κουφώματα θα φέρουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 

         -  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

         Το σύνολο κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής  

         σφράγισης (Double Sealing System) κατά ΕΝ1279 με ειδικά υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη  

         στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο (ψυχρή θειόκολλα). 

         Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές κλειστές επιφάνειες των  

         υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές.  

         Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του προμηθευτή-κατασκευαστή  

         των εγκριθέντων υαλοπινάκων που προσκομίσθηκαν στο έργο, και βεβαίωση για την  

          

         τοποθέτηση  από εξειδικευμένα  πιστοποιημένα  συνεργεία , σύμφωνα και με τις απαιτήσεις  

         του ΚΕΝΑΚ. 

         Αναλυτικότερα: 

         Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί, ενεργειακοί, 3ης γενιάς , 4 εποχών , χαμηλής εκπομπής (Low-e), 

         ηλιακού ελέγχου (solar factor g), μαλακής επίστρωσης, με αεροστεγές διάκενο, συνολικού  

         ονομαστικού πάχους 30 mm με επιδόσεις: φωτοπερατότητας LT≥70%, RLe≤13%, ηλιακού  

         συντελεστή g-value≤0,37 και θερμοπερατότητας Ug≤1,3 W/m2K αποτελούμενοι (από τον  

         εξωτερικό χώρο πρός τον εσωτερικό) από: 

         Υαλοπίνακας laminated 4mm+4mm με μαλακή επίστρωση αργύρου στη θέση #2 της διπλής 

υάλωσης - ενδεικτικού τύπου Saint-Gobain Glass Planistar Sun Plus ή ανάλογου. 
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         διάκενο πάχους 12 mm πληρούμενου με Argon 90% και ξηρό αέρα 10% και θερμομονωτικό 

αποστάτη διπλής υάλωσης με ψ≤0,047W/mΚ – ενδεικτικού τύπου Swisspacer Advance. 

         Υαλοπίνακας laminated 3mm+3mm με δύο ενδιάμεσες μεμβράνες PVB - ενδεικτικού τύπου 

Saint-Gobain Glass Stadip Protect 44.2 ή ανάλογου  

 

• Σε όλα τα παράθυρα του ισογείου, εξωτερικά της όψης του κουφώματος, προεξέχοντα κατά 10 

εκ. από τα όρια αυτού, τοποθετούνται νέα μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

 Θα είναι κατασκευασμένα από τρείς συμπαγείς οριζόντιες διατομές διάτρητων δοκών UPN 40x20 

και τα αντίστοιχα συμπαγή κατακόρυφα τετραγωνικής διατομής 20Χ20. Όλοι οι ράβδοι του κά-

γκελου κατακόρυφοι και οριζόντιοι θα είναι γαλβανισμένοι και θα στερεώνονται με πείρους εντός 

της τοιχοποιίας. Μετά την τοποθέτησή τους θα ασταρωθούν με αστάρι δύο συστατικών και θα 

βαφούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ντούκο. 

 

• Θα επισκευασθεί η οροφή στη θέση της κεντρικής εισόδου, όπου έγινε αποκόλληση του σοβά με 

καθαίρεση αυτού σε επιφάνεια 20 μ2 , εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης, αναδόμηση με επισκευ-

αστικό κονίαμα, σπατουλάρισμα της οροφής και βαφή με ακρυλικό πλαστικό. 

 

2.1.4  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Θα τοποθετηθεί διηλεκτρικό ρακόρ στον πρωτεύοντα χάλκινο αγωγό στο σημείο σύνδεσης αυ-

τού με το χαλύβδινο δίκτυο εντός του λεβητοστασίου, για την αποφυγή της ηλεκτρολυτικής διά-

βρωσης. 

 

2.1.5  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Θα βαφούν οι δύο στυλοβάτες του μπάσκετ με μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ντούκο. 

 

• Θα αντικατασταθούν τα δύο φθαρμένα πλαίσια-ταμπλώ και τα στεφάνια του μπάσκετ με νέα των 

παρακάτω ποσοτήτων και προδιαγραφών:  

       -  Πίνακας (ταμπλό) αποτελούμενος από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό με διαστάσεις 180 x 

          105 cm και το εσωτερικά με διαστάσεις 59 x 45 cm, κατασκευασμένα από ενισχυμένη   

          κοιλοδοκό 50Χ25Χ3 mm. 
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          Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω 

          μέρος. 

          Στο πλαίσιο στερεώνεται με φρεζάτες βίδες διαφανής επιφάνεια από καθαρό πλεξιγκλάς πάχους  

          12mm. 

          Μεταξύ των πλαισίων και του πλεξιγκλάς θα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50Χ3 mm για   

          την απορρόφηση των κραδασμών. Το ταμπλό θα παραμένει ανεπηρέαστο από τις  

          παραμορφώσεις της στεφάνης. 

          Ολη η κατασκευή του πλαισίου θα γαλβανισθεί εν θερμώ μετά την διαμόρφωση και θα βαφεί  

          με αστάρι δύο συστατικών και γυαλιστερό ντουκόχρωμα μπλέ απόχρωσης. 

          Το ταμπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη και παράλληλα δύο αντηρίδες από ενισχυμένο  

          γαλβανισμένο σωλήνα, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό  

          με τον στυλοβάτη. 

       -  Στεφάνι χαλύβδινο από συμπαγή ράβδο διαμέτρου Φ20 mm,  εσωτερικής διάμετρου 45cm, σε  

          κατακόρυφη απόσταση από το άνω μέρος του έως το δάπεδο 3.05 m. 

          Περιμετρικά στο κάτω μέρος, έχει γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. 

          Στερεώνεται στο ταμπλό με 4 γαλβανισμένα μπουλόνια Μ 10Χ70. Η όλη διάταξη στήριξής της  

          στεφάνης πάνω στον πίνακα και του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη θα επιτρέπουν την ελεύθερη  

          παραμόρφωση ή στρέβλωση του πίνακα, λόγω κρούσεων κ.λ.π. , αποκλείοντας τη ρηγμάτωση  

          ή θραύση του. 

      -  Δίχτυ στεφάνης  βαρέως τύπου από ανθεκτικό πολυεστερικό υλικό. 

 

 

• Θα εγκατασταθεί πλήρως λυόμενο συγκρότημα πετοσφαίρησης (βόλλευ) στο υφιστάμενο γήπε-

δο μπάσκετ, σύμφωνα με την το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α , το οποίο θα περιλαμβάνει:  

     - δύο ορθοστάτες με έγκριση UNI-EN 1271, από σωλήνα αλουμινίου πάχους 3mm, σχήματος οβάλ  

       120x100mm, συνολικού ύψους 2,84 m, κάθε ορθοστάτης φέρει εσωτερικό μηχανισμό τανύσεως 

       με αποσπώμενη μανιβέλα και στερεώνεται εντός ειδικής βάσης (μανσόν) ύψους 35 cm, φέρουσα 

       πώμα για την ισόπεδη σφράγιση όταν δέν γίνεται χρήση, η οποία πακτώνεται σε βάση από  

       σκυρόδεμα, θα έχει δε την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για ανδρικό, γυναικείο και παιδικό  

       άθλημα. Το προφίλ του ορθοστάτη θα είναι υπολογισμένο, ώστε κατά το τέντωμα του φιλέ να  

       παίρνει αμελητέα κλίση. 
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     - Δύο προστατευτικές επενδύσεις των ορθοστατών, ύψους 200 cm και πάχους 5cm,  

       αποτελούμενες από εξωτερική δερματίνη Α΄ποιότητος, αδιάβροχη και υψηλής αντοχής, γέμιση  

       από ενισχυμένο–συμπιεσμένο αφρώδες υλικό foam υψηλής πυκνότητος Νο 250 και κλείσιμο από 

       5 ανεξάρτητους αυτόδετους ιμάντες στο πίσω μέρος με ισχυρή ταινία velcro (χρώματος μπλέ).  

     - Δίχτυ βόλλευ (φιλέ) διαστάσεων 10,00 m Χ1 m  κατασκευασμένο από τετράγωνο μαύρο πλέγμα  

       πολυαιθυλενίου διαστάσεων κενού περίπου 10x10 cm,  πάχους νήματος 3 mm στριφτό με  

       κόμπους με περιμετρική υφασμάτινη φάσα πάνω και κάτω και ιμάντες στα πλαινά , το άνω μέρος   

       θα δένεται με συρματόσχοινο 4 mm διερχόμενο εντός της φάσας, μήκους 14 μέτρων με  

       επικάλυψη PVC και ειδικούς ιμάντες, το κάτω μέρος επίσης θα τεντώνεται από τους στυλοβάτες  

       με σχοινί διερχόμενο εντός της κάτω φάσας. Τέλος δύο λευκές ταινίες πλάτους 5 cm και μήκους  

       1 m θα είναι στερεωμένες κάθετα στο φιλέ και τοποθετημένες ακριβώς επάνω από κάθε πλάγια  

       γραμμή.  

     - Δύο ενιαίες αντένες από fiberglass διαμέτρου 10 mm και μήκους 180 cm, που τοποθετούνται  

       μέσα σε ειδικές θήκες.   

 

• Θα επιστρωθεί με αθλητικό δάπεδο η επιφάνεια του υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ διαστάσεων 

22.10Χ15.10 μ, εκτελώντας τις κάτωθι εργασίες: 

- Μετακίνηση εκτός γηπέδου μπάσκετ του υφιστάμενου φρεάτιου δικτύων, το οποίο είναι εντός 

αγωνιστικού χώρου, με εκσκαφή, συμπλήρωση αγωγού, δημιουργία νέου φρεατίου, επανεπίχω-

ση με άμμο και χαλίκι και τοπική σφράγιση με ασφαλτικό. 

     - Εκρίζωση των δένδρων που είναι πλησίον του γηπέδου και επηρεάζουν την επιπεδότητα του  

      δαπέδο και σφράγιση των οπών. 

     - Πλήρωση με ειδικό υλικό (πχ. αμμάσφαλτο) των υπαρχόντων κοιλοτήτων στην επιφάνειας του  

       δαπέδου για επίτευξη επιπεδότητας σε έκταση περίπου 30 μ2. 

- Επίστρωση αθλητικού ελαστικού τάπητα κατασκευασμένου από μίγμα ακρυλικών ρητινών με 

ορυκτά πυριτικά. 

 Η τελική επιφάνεια του γηπέδου που θα διαστρωθεί θα τριφθεί και θα απαλλαχθεί από λάδια,         

σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες που εμποδίζουν την τοποθέτηση του αθλητικού ελαστικού τάπητα.    

Κατόπιν θα γίνει στοκάρισμα των επιφανειών και ειδικές επεμβάσεις γεμίσματος για την εξάλειψη 
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των ρωγμών, τρυπών, σημαδιών κλπ. με ειδικό συμβατό υλικό.  Ακολουθεί η προεπάλειψη με ει-

δικό εξισωτικό, ακρυλικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις. Η τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα θα 

γίνει με ακρυλικά ελαστοσυνθετικά υλικά σε αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις (τουλάχι-

στον τρείς), μέχρι να επιτευχθεί το συνολικό πάχος έως 3mm. Η γραμμογράφηση του γηπέδου 

(μπάσκετ και βόλλευ) θα γίνει με λευκές γραμμές, με χρώματα ανθεκτικά στην χρήση κατά την 

υπεριώδη ακτινοβολία, παρόμοια με τα χρώματα της επικάλυψης. Η εμφάνιση θα είναι αντιολι-

σθηρή, ομοιόμορφη, χωρίς αρμούς. Η επιφάνεια θα έχει ιδιότητες ευκαμψίας, αντιολισθητικής ι-

κανότητας, με αντοχή σε φθορά από αθλητικά υποδήματα και στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικα-

νότητα αυτοανόρθωσης και αντοχής στη φωτιά. 

 

 

 

2.2     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

2.2.1     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

• Θα βαφούν όλες οι εξωτερικές επιφάνειες (τοίχοι και οροφές) του κτιρίου λουτρών, αφού επι-

σκευασθούν τα σαθρά και επιχρισθούν, με αστάρι νεφτιού τύπου vivedur και δύο στρώσεις α-

κρυλικού πλαστικού. 

• Θα βαφούν όλες οι επιφάνειες των εσωτερικών επιχρισμάτων του κτιρίου λουτρών (τοίχοι και 

οροφές), αφού επισκευασθούν τα σαθρά, επιχρισθούν, σπατουλαρισθούν όπου απαιτηθεί και 

αφαιρεθούν οι παλιές στρώσεις χρωμάτων, με αστάρι νερού και δύο στρώσεις ακρυλικού πλαστι-

κού.  

• Θα καθαιρεθεί η μαρμάρινη επικάλυψη του στηθαίου του δώματος και θα επισκευασθεί η στέψη 

από πατητή τσιμεντοκονία με κλίση πρός το δώμα. 

 

 

3.      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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1. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται στις περιόδους που η σχολική μονάδα είναι κλειστή, όπως π.χ. 

ώρες μή λειτουργίας του σχολείου, κατά τις θερινές διακοπές, τις διακοπές Χριστουγέννων – 

Πάσχα κλπ. 

2. Στην περίπτωση που, μετά από συμφωνία με το διευθυντή του σχολείου, εκτελούνται εργασίες 

κατά το χρόνο λειτουργίας αυτού, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους 

χρήστες, με προστατευμένους διαδρόμους εργασίας με προσωρινά περιφράγματα, ικριώματα, 

σημάνσεις, στέγαστρα προστασίας πάνω από τις εισόδους – εξόδους του κτιρίου του σχολείου, 

κλπ. 

3. Οι αύλειοι χώροι του σχολείου θεωρούνται ανοικτοί και προσβάσιμοι από τα παιδιά, ως χώροι 

παιχνιδιού και άθλησης, ακόμη και αν οι αυλόθυρες του σχολείου είναι κλειδωμένες, οπότε θα 

πρέπει να ληφθούν ανάλογα μέτρα προστασίας. 

 

 

4.     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επισημάνεται ότι όλα τα στοιχεία των όψεων, θα επισκευαστούν σύμφωνα με την αρχική τους μορφή. 

Όλα τα υλικά εφαρμογής καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης, την παρούσα τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και την έγκριση της επίβλε-

ψης της Υπηρεσίας.  

Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και 

διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας 

και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της Υπηρεσίας, για την αποφυγή ανεπιθύμη-

των καταστάσεων και ατυχημάτων. 

Περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων εντός 

και εκτός του κτιρίου και λοιπών χώρων και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων 

και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις,  προκειμένου να φορτωθούν σε 

μεταφορικά μέσα πρός απομάκρυνση, σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις 

αρχές. Επίσης, κατά περίπτωση, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σω-

ληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων 
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και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία αποδεικτικά 

στοιχεία της διάθεσης των αχρήστων υλικών (σύμβαση ΑΕΚΚ). 

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών, περιλαμβάνεται πλήρως η τοποθέτηση των καταλλήλων πιστο-

ποιημένων ικριωμάτων ανεξαρτήτως ύψους, που θα τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. 

Θα ακολουθεί καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή 

των ανωτέρω προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικα-

σίες εντοπισμού και διακοπής υφιστάμενων παροχών, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ασθενών 

ρευμάτων, νερού, αποχέτευσης κ.λπ πρίν την εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων. Η 

διακοπή των παροχών θα γίνεται τοπικά στους χώρους που γίνονται οι εργασίες, τηρώντας πάντα τις 

διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης , λαμβάνοντας 

υπ΄όψη την απρόσκοπτη  λειτουργία του εκπαιδευτηρίου.  

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος με τη στελέχωσή του (επιβλέπων μηχανικός αδείας, εργοταξιάρχης, 

τεχνικός ασφαλείας, κλπ.) καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί 

στα όρια της εργολαβίας.  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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