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                                                                      Σελίδα 1 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στο 6/θεσιο ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Για την ανακαίνιση – συντήρηση της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται στο παρόν έργο σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί είναι οι εξής: 
 

➢ Αποξήλωση του δαπέδου στην κουζίνα – τραπεζαρία η οποία βρίσκεται στο ισόγειο 
του κτηρίου καθώς και αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου εμβαδού 50,00 τ.μ.                       
Το εμβαδόν του χώρου κουζίνας τραπεζαρίας είναι 78,00 - 80,00 τ.μ.  

➢ Αποξήλωση του δαπέδου της εισόδου και της αίθουσας των πολλαπλών εκδηλώσεων 
που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου και έχει εμβαδόν 108,00 τ.μ. 

➢ Κατεδάφιση υπάρχουσας τοιχοποιίας στις τουαλέτες του 1ου ορόφου της σχολής  
2,90 Χ 4,00 = 11,60 τ.μ.  

➢ Υδραυλικές εργασίες στις τουαλέτες του 1ου ορόφου 
➢ Ηλεκτρολογικές εργασίες στις τουαλέτες του 1ου ορόφου και συμμάζεμα των 

ηλεκτρολογικών καλωδίων στον χώρο της αίθουσας των πολλαπλών εκδηλώσεων. 
➢ Κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα στις τουαλέτες έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

μια τουαλέτα ΑΜΕΑ και άλλα δύο wc στον υπάρχοντα χώρο της τουαλέτας. Τα 
τετραγωνικά είναι (2,90+1,20+2,50) x 3,00= 19,80τ.μ. (με τις πόρτες). Τα 
ανοίγματα των θυρών είναι 1,10 x 2,20 – 0,90 x 2,20 – 0,90 x 2,20 

➢ Κατασκευή ψευδοροφής στις τουαλέτες σε ύψος τριών μέτρων και εμβαδού 
4,40x2,90=12,76 τ.μ. 

➢ Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου στις τουαλέτες εμβαδού 12,76τ.μ.  
➢ Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου στις τουαλέτες με ύψος 2,50 μ. και εμβαδού 

4,30+4,30+2,90+2,90+2,90+2,90+1,20+1,20+2,50+2,50= 63,48τ.μ.  
➢ Αφαιρούμε τα τετραγωνικά των θυρών: 1,10 x 4 + 0,90 x 2,20 x 4= 17,60 τ.μ.                       

Άρα πλακίδια τοίχου 45,88 τ.μ. 
➢ Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου στην κουζίνα – τραπεζαρία εμβαδού 50,00 τ.μ. 
➢ Τοποθέτηση τριών λεκανών wc (μία για ΑΜΕΑ και δύο κανονικές)  
➢ Τοποθέτηση τριών νιπτήρων και καθρεφτών 
➢ Εξαρτήματα για τα wc (χαρτί, καθαριστικά, λεκάνη κ.λ.π. 
➢ Πέντε εσωτερικές πόρτες διαστάσεων: 1,10 x 2,20 (x2 τμχ.) & 0,90 x 2,20 (x3 τμχ.) 
➢ Τοποθέτηση στην κουζίνα – τραπεζαρία, στον χώρο της εισόδου, στην αίθουσα 

πολλαπλών εκδηλώσεων και στο κλιμακοστάσιο ειδικό υλικό δαπέδου από χλωριούχο 
πολυβινύλιο. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται είναι περίπου 250,00 τ.μ. με τα 
γυρίσματα στους τοίχους ύψους 15 εκ. 

➢ Βαφές με πλαστικό εσωτερικών χώρων στην κουζίνα – τραπεζαρία, στον χώρο της 
εισόδου, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων και τις τουαλέτες περίπου 400,00 
τ.μ. Σε μερικά σημεία θα χρειαστεί λίγα μερεμέτια (σοφάδες – σπατουλάρισμα κλπ 
πριν τον χρωματισμό. 

Οι παραπάνω εργασίες έχουν κοστολογηθεί και περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό 
τιμολόγιο καθενός άρθρου που ακολουθεί και είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  
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