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ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται σε γενικά στοιχεία για τις επτά (8)
σχολικές μονάδες:
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1 3ο& 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Φλοίας 33, Ο.Τ.89

2 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Πάτμου 3

3 18ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Συγγρού & Ίωνος

4 9ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Αυτοκράτορος Ηρακλείου 42

5 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Αμαρουσίου

Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 Ο.Τ.89

6 Γυμνάσιο Λυκόβρυσης

Αγ. Γεωργίου 17

7 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Ναβαρίνου & Ύδρας

8 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Μαραθωνοδρόμων 54

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλα τα κτίρια και
τους λοιπούς χώρους των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο έργο, να
διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων του
έργου και όλων των θέσεων και μεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της
φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλα τα πραγματικά δεδομένα)
και έπειτα να συντάξουν την οικονομική τους προσφορά. Τα διαθέσιμα σχέδια
ορισμένων σχολικών μονάδων δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην σημερινή
διαμορφωμένη κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν επί τόπου διασταυρώσεις από
τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους.
Επίσης θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των
σχολικών μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε είναι ασφαλείς και
να μη ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του
ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε
ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του
όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του
κάθε διδακτηρίου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει
να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα
ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους των σχολικών
μονάδων για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
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Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης
μαθητών και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι
και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
Επισημαίνεται ότι η καθαίρεση των κουφωμάτων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή ατυχημάτων, λόγω και των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία των κτιρίων.
Για την εκτέλεση όλων των εργασιών, περιλαμβάνονται πλήρως η τοποθέτηση των
καταλλήλων ικριωμάτων ανεξαρτήτως ύψους, που θα τηρούν όλους τους
κανονισμούς ασφαλείας.
Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός και
εκτός των κτιρίων, επί των δωμάτων και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων και οι
προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς
και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις, προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά
μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με
ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και
αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την
αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων, έτσι ώστε ο χώρος να παραδίδεται όπως
παρελήφθη.
Ακόμα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών
μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του
υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού των σχολείων, μετά της απαιτούμενης κάλυψης
προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών
στα δώματα των κτιρίων. Όπου απαιτείται θα τοποθετούνται προστατευτικά
πετάσματα στις άκρες των δωμάτων για προστασία των εργαζομένων αλλά και των
χρηστών των κτιρίων.
Για την ποιότητα και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν τα
αναφερόμενα στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών Οικοδομικών
Εργασιών 2015.
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Αναλυτικότερα,
3ο & 11ο Δημοτικό Σχολείο, στο Μαρούσι επί της οδού Φλοίας 33, στο Ο.Τ. 89.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την αντικατάσταση των αλουμινίων και
την κατασκευή της μόνωσης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Την καθαίρεση
υφιστάμενων στοιχείων των w.c. (2 θέσεις) του ισογείου και την κατασκευή νέων
w.c. (2 θέσεις) σε νέα θέση, θα εξυπηρετούν τους δασκάλους και ανακατασκευή των
w.c. των δύο Διευθυντών, αλλαγή όλων των φεγγιτών του ισογείου και τοποθέτηση
ενός νέου που χρειάζεται σύμφωνα με την νέα διαρρύθμιση, κατασκευή χώρου για
κουζινάκι, εσωτερικοί χρωματισμοί σε όλο το χώρο του ισογείου και αντικατάσταση
με νέα πλακίδια του γραφείου του ενός Διευθυντή στο οποίο αλλάζει η διαρρύθμιση
καθώς και του χώρου του γραφείου των καθηγητών .
Επισυνάπτεται σχέδιο κάτοψης - όψης (Α1) της ΑΠΧ και πίνακας κουφωμάτων (Α2).

Πιο συγκριμένα,
1. Για την μόνωση του δώματος της ΑΠΧ στο 3ο & 11ο Δημοτικό σχολείο
περίπου 350,00 m2 απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
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Διευκρινίζεται ότι η περιοχή επεμβάσεων μονώσεων στο παρόν τμήμα
φαίνεται στο σχέδιο Α1 (Κατόψεις και Όψεις ΑΠΧ), το νέο τμήμα της
επέκτασης της ΑΠΧ δεν θα μονωθεί γιατί η μόνωση του έγινε πρόσφατα
από το Δήμο.
Πλήρης αποξήλωση όλων των υγρομονωτικών στρώσεων (πλαστικών
επικαλύψεων μεμβράνης λευκού χρώματος, επιστρώσεων ασφαλτόπανων
παντός τύπου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων)επιφανείας περίπου 350,00
m2, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία, τεμαχισμός, μεταφορά δια
χειρών των υλικών αποξήλωσης, φόρτωση άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων
και μεταφορά – απόρριψη σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
Συμπεριλαμβάνεται και η προσεκτική πλήρης αποξήλωση των μεταλλικών
διατομών
περιμετρικών
και λοιπών
στερεώσεων
των
ανωτέρω
υγρομονωτικών στρώσεων και η στεγανωτική έμφραξη όλων των οπών των
στηριγμάτων και κοχλιών.
Αποκατάσταση σαθρών τμημάτων οριζόντιων επιφανειών δώματος περίπου
50,00 m2, εξομάλυνση και πλήρωση κενών με χρήση επισκευαστικού
τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών, ινοπλισμένου μη συρρικνωμένου
όγκου (σταθερού), υψηλών αντοχών τύπου MEGA GRET-10 της ISOMAT, ή
Sika Repclassic της SIKA HELLAS A.B.E.E. κλπ.
Επάλειψη τόσο των οριζόντιων επιφανειών του δώματος όσο και των
επιφανειών των στηθαίων (εσωτερικών κατακόρυφων και οριζόντιων
απολήξεων) περίπου 380,00μ2 με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
(αστάρι) διαλύτου βενζίνης για προετοιμασία των εν λόγω επιφανειών
προκειμένου να γίνει συγκόλληση επ’ αυτών της στεγανωτικής ασφαλτικής
μεμβράνης. (Δεν θα γίνει επάλειψη στο τμήμα της οροφής του σχολείου που
έχει αντιμετωπισθεί απ’ το Δήμο Αμαρουσίου πρόσφατα).
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και
με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων επιφανείας περίπου 380,00 m2, μετά από
επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με θερμή
οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της
μεμβράνης θα αλληλεπικαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα
θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται επίσης στα σημεία που
διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακμές,
γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις, συμπεριλαμβανομένης της προμήθεια των
υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της
μεμβράνης.
Η μεμβράνη θα «γυρίζει» και θα επικολλάται στις περιμετρικές κατακόρυφες
επιφάνειες σε όλο το ύψος τους, δηλ. στις περιπτώσεις πεζουλιών ή στηθαίων
σε όλο το ύψος της εσωτερικής παρειάς αυτών και στις θέσεις των φεγγιτών
δώματος μέχρι το ύψος της ποδιάς από την κάτω πλευρά και περιμετρικά του
φεγγίτη από τις άλλες πλευρές.
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Όλες οι κάθετες επιφάνειες και περιμετρικά των ανοιγμάτων
φεγγιτών)
και σε όλο το μήκος τους, θα στερεώνονται με
γαλβανισμένη λάμα συνολικού μήκους περίπου 100,00μ. Η
στερέωση αυτή θα σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με
πολυουρεθανική μαστίχη κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και
αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 3ο & 11ο Δ Σ όλων των Θυρών και των φεγγιτών
που δεν έχουν αλλαχθεί στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων όπως εμφανίζεται στο
επισυναπτόμενο σχέδιο Α1. Το σύνολο των θυρών περίπου είναι 45m2 και των
φεγγιτών περίπου 35m2
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 80m2 μετά
προσοχής, μεταφορά και απόρριψη.
την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων ίδιου σχήματος
και μορφής και λειτουργίας με τα αποξηλούμενα, από ανοδιωμένο αλουμίνιο
από διατομές αλουμινίου (με θερμοδιακοπή) προερχόμενα από
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των
επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς και τα παρεμβύσματα
προσαρμογής των σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών ηχομονωτικών - ανακλαστικών πολλαπλών (LAMINATED)υαλοπινάκων,
συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) πλήρως τοποθετημένων με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.
Τοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας στις θύρες, σύμφωνα με τη ΛΤ
11.1.11.(σιδεριά τύπου Σ1)
Την σφράγιση των αρμών των νέων κουφωμάτων με ελαστικά παρεμβύσματα
και σιλικόνη για απόλυτη στεγάνωση.
Αποκατάσταση μερεμετιών περιγράμματος κουφώματος, εσωτερικά και
εξωτερικά.
3. Καθαίρεση υφιστάμενων w.c .(2 θέσεις) και κατασκευή νέων σε νέα
θέση (2 θέσεις) και ανακατασκευή των w.c. των δύο Διευθυντών.
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι,
Αποξήλωση
και αντικατάσταση με νέα των παλαιών επιδαπέδιων και
επιτοίχιων πλακιδίων συνολικής επιφάνειας 100,00m2, χωρίς να
καταβάλλετε προσοχή για την εξαγωγή.
Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και
αντικατάσταση τους με νέες. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια,
φρεάτια που απαιτούνται για τη σύνδεση τους και καλή λειτουργία των
υδραυλικών υποδοχέων.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.osk.gr
Πληροφορίες: Δήμητρα Δουδουμη • Τηλ.: 210-5272312 • fax: 210-5272531 • e-mail: doudoumid@osk.gr

6

Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής,
- Λεκάνες αποχωρητηρίου ‘Ευρωπαϊκού’ τύπου με το πλαστικό κάθισμα,
σύνολο τεμαχίων 4
- Δοχεία πλύσεως αποχωρητηρίων, σύνολο τεμαχίων 4
- Νιπτήρες πορσελάνης διαστασεων 40x50 cm, σύνολο τεμαχίων 4
- Κρουνοί εκροής (βρύσες), σύνολο τεμαχίων 4
- Χαρτοθήκες, σύνολο τεμαχίων 4
- Σαπουνοσπογγοθήκες, σύνολο τεμαχίων 4
- Καθρέφτες τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διατάσεων 75x75 cm, σύνολο
τεμαχίων 4
Καθαίρεση υφιστάμενων θυρών w.c. και αντικατάσταση τους με νέες ξύλινες
με σιδερένιες κάσσες, στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η πλήρης
κατασκευή, χρωματισμό, μικροϋλικά σύνδεσης.
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4. Εσωτερικοί χρωματισμοί ισογείου
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις,
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των
επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
5. Καθαίρεση υφιστάμενων κα αντικατάσταση με νέα πλακίδια των
χώρων του γραφείου Διευθυντή που αλλάζει η διαρρύθμιση και του
χώρου του γραφείου των δασκάλων.
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ),
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή
αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς
χρωστικές ή αρμόστοκο. Περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η
κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η
αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση
διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
6. Διαμόρφωση χώρου για κουζινάκι, καθαίρεση υφιστάμενων
τοιχοποιιών –πετασμάτων και αντικατάσταση με νέα χωρίσματα από
γυψοσανίδα- τοποθέτηση πετάσματος αλουμινίου με γυαλί στο χώρο
του Διευθυντή.
Σύμφωνα με την νέα διαμόρφωση του χώρου, θα πραγματοποιηθούν όλες οι
απαραίτητες καθαιρέσεις υφιστάμενων τοιχοποιών και πετασμάτων ώστε να
δημιουργηθούν οι νέοι χώροι του γραφείου του Διευθυντή, ο χώρος για το
κουζινάκι, τα w.c.. Στο κουζινάκι και στο Γραφείο του Διευθυντή 1 θα
τοποθετηθούν νέες θύρες σύμφωνα με την νέα διαμόρφωση των χώρων. Τα
νέα χωρίσματα θα είναι από γυψοσανίδα και η γυψοσανίδα που θα
χρησιμοποιηθεί για τα w.c. θα είναι διπλή ανθυγρή. Στην εργασία των
γυψοσανίδων συμπεριλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός, το σπατουλάρισμα,
ο χρωματισμός και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης. Στο
γραφείο του ενός Διευθυντή στο οποίο αλλάζει η διαμόρφωση του χώρου το
τμήμα της πλευράς που δημιουργείται με το χώρο αναμονής- γραφέιο Η/Υ θα
είναι από κατασκευή αλουμινίου με γυαλί ώστε να υπάρχει φωτισμός του
γραφείου. Στην κατασκευή αυτή θα αναρτηθούν περσίδες συσκότισης.
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7ο Δημοτικό Σχολείο, επί της οδού Πάτμου 3.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την ανακατασκευή των w.c. των
αγοριών, των κοριτσιών και των καθηγητών με την αντικατάσταση των κουφωμάτων
και την αντικατάσταση του πίνακα
καλαθοσφαίρισης στις δυο υφιστάμενες
μπασκέτες.
Επισυνάπτεται σχέδιο κάτοψης των wc και πίνακας κουφωμάτων (Α3).

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες,
1. Ανακατασκευή w.c.
Αποξήλωση – καθαίρεση των παλαιών πλακιδίων του δαπέδου συνολικής
επιφάνειας 59,00m2 , χωρίς να καταβάλλετε προσοχή για την εξαγωγή.
Αποξήλωση – καθαίρεση των παλαιών πλακιδίων των τοίχων συνολικής
επιφάνειας 240,00m2, χωρίς να καταβάλλετε προσοχή για την εξαγωγή.
Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και
αντικατάσταση τους με νέες. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια,
φρεάτια που απαιτούνται για τη σύνδεση τους και καλή λειτουργία των
υδραυλικών υποδοχέων.
Επένδυση των τοίχων με πλακίδια πορσελάνης διαστάσεων 15x15 cm,
συνολικής επιφάνειας 240,00m2 κατηγορίας 4 ως προς την αντοχή τους
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σε τριβή. Οι τοίχοι θα επενδυθούν μέχρι την επάνω επιφάνεια των
πρεκιών ή των διαχωριστικών τοίχων WC .
Επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα,
συνολικής επιφάνειας 59,00m2
έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.
Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής,
- Λεκάνες αποχωρητηρίου ‘Ευρωπαϊκού’ τύπου με το πλαστικό κάθισμα,
σύνολο τεμαχίων 17
- Ουρητήρια τοίχου από πορσελάνη, σύνολο τεμαχίων 8
- Καζανάκια ουρητηρίων, σύνολο τεμαχίων 8
- Δοχεία πλύσεως αποχωρητηρίων, σύνολο τεμαχίων 17
- Νιπτήρες πορσελάνης διαστασεων 40x50 cm, σύνολο τεμαχίων 8
- Κρουνοί εκροής (βρύσες), σύνολο τεμαχίων 8
- Χαρτοθήκες, σύνολο τεμαχίων 8
- Σαπουνοσπογγοθήκες, σύνολο τεμαχίων 8
- Καθρέφτες τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διατάσεων 75x75 cm, σύνολο
τεμαχίων 8
Οι νιπτήρες προβλέπονται από υαλώδη πορσελάνη και οι σιφωνοπαγίδες
επιχρωμιωμένες με ροζέττα στον τοίχο. Σε κάθε νιπτήρα θα τοποθετηθεί,
σαπουνοθήκη, χωνευτή από λευκή πορσελάνη, και εταζέρα πορσελάνης με
κρύσταλλο και καθρέπτη 6 mm μπιζουτέ.
Οι αναμικτήρες θερμού και ψυχρού νερού των νιπτήρων θα είναι ορειχάλκινοι
επιχρωμιωμένοι με βαλβίδα ρυθμιζόμενου χρόνου ροής, κατάλληλοι για τοποθέτηση
στον νιπτήρα .
Οι λεκάνες αποχωρητηρίου προβλέπονται ευρωπαικού τύπου, λευκές από πορσελάνη
(υαλώδη) και με πλαστικό κάλυμμα βαρέως τύπου. Το πλύσιμο των λεκανών θα
γίνεται με βαλβίδες ντάλ . Σε κάθε λεκάνη αποχωρητηρίου θα τοποθετηθεί χωνευτή
θήκη για χαρτί καθαριότητας από λευκή πορσελάνη.
Επίσης θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα, φωτιστικά σώματα
τύπου πλαφονιέρας, με ένα λαμπτήρα φθορισμού 1Χ10W FLC με όλα τα απαραίτητα
όργανα έναυσης και εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία, σύνολο 26 τεμάχια.
2. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου στα WC
Αντικατάσταση κουφωμάτων, όλων των φεγγιτών στα w.c. όπως εμφανίζεται στην
επισυναπτόμενη κάτοψη επί συνόλου περίπου 6,40m2. Οι εργασίες που
περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη εργασία, με
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 6,40m2,
μεταφορά και απόρριψη.
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την

προμήθεια,
μεταφορά
και
τοποθέτηση
νέων
κουφωμάτων
ηλεκτροστατικής βαφής, με συρόμενα φύλλα (επάλληλα) με σήτες ίδιου
σχήματος και μορφής και λειτουργίας με τα αποξηλούμενα, από διατομές
αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της
σειράς και τα παρεμβύσματα προσαρμογής των σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών ηχομονωτικών - ανακλαστικών πολλαπλών (LAMINATED)υαλοπινάκων,
συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό
12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) πλήρως τοποθετημένων
με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.
Την σφράγιση των αρμών των νέων κουφωμάτων με ελαστικά παρεμβύσματα
και σιλικόνη για απόλυτη στεγάνωση.
Αποκατάσταση μερεμετιών περιγράμματος κουφώματος, εσωτερικά και
εξωτερικά.
3. Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων
Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, όλων των θυρών στα w.c. όπως
εμφανίζεται στην επισυναπτόμενη κάτοψη επί συνόλου περίπου 33,00m2. Οι
εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 33,00m2,
μεταφορά και απόρριψη.
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων (κάσες, θύρες).
Οι κάσες θα είναι από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 2mm.
Αποτελείται από 2 μπόγια που στερεώνονται σε μεγάλες φρεζάτες
ξυλόβιδες ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες 24/70 (τουλάχιστον 5 καθ' ύψος)
στους υπενδεδυμένους με πλακίδια πορσελάνης τοίχους. Βύσματα
αγκύρωσης ξυλόβιδων πλαστικά. Τα μπόγια της κάσσας απέχουν 10cm
από το δάπεδο, το ίδιο και το θυρόφυλλο.
Οι Θύρες θα είναι όπως περιγράφονται παρακάτω:
Πλαίσιο περιμετρικό 65/20 m
Φύλλα κόντρα πλακέ οκουμέ 5mm
Επένδυση φύλλων κόντρα πλακέ με φορμάικα πάχους 0,8 έως 1mm
Περιμετρική ενίσχυση του φύλλου με πηχάκι οξιάς 40/30 που να έχει εντορμία
κεντρική προς την πλευρά του πλαισίου πλάτους 3cm και βάθους 1cm
ώστε να αγκαλιάζει το πλαίσιο και την φορμάικα για προστασία.
Μεντεσέδες ορειχάλκινοι χρωμέ (2 καθ' ύψος).
Σύρτης ορειχάλκινος
χρωμέ εσωτερικά. Μοχλός σύρτη Φ10 mm ή
τετράγωνο, πλευράς 6mm. Εξωτερικά χειρολαβή
και χωνευτός
μηχανισμός με βαρελάκι ορειχάλκινο στο θυρόφυλλο.
Άγκιστρο ορειχάλκινο χρωμέ ή αλουμινίου στην εσωτερική πλευρά
θυρόφυλλου.
Ελαιοχρωματισμοί των κουφωμάτων
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4. Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
Αντικατάσταση του πίνακα καλαθοσφαίρισης (2 τεμάχια). Οι εργασίες που
περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη εργασία, με
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο
Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για χρήση σε στυλοβάτη
μεταλλικό με την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρησης, τα εγκάρσια στοιχεία
ακαμψίας, τις ταινίες σήμανσης του πίνακα, τα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά που
απαιτούνται γενικά την στήριξη στο στυλοβάτη και την πλήρη σύνθεση του στην
τελική του μορφή και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο
στρώσεις χρώματος ντούκο με πινέλλο ή πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών στην
προβλεπόμενη απόχρωση.
18ο Δημοτικό Σχολείο, επί της οδού Συγγρού και Ίωνος.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την ανακατασκευή, της μόνωσης σε τμήμα
του κτιρίου και τον αύλειο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα την κατασκευή
γηπέδου 5x5 διαστάσεων 18,00Χ28,00μ και γηπέδου βόλεϊ διαστάσεων
13,00Χ22,00μ.
Επισυνάπτεται σχέδιο διαμόρφωσης αύλειου χώρου και κάτοψης του κτιρίου (Α5).
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Πιο συγκεκριμένα,
1. Μόνωση του δώματος σε τμήμα του 18ο Δημοτικού σχολείου με βατό
δώμα περίπου 155,00 m2 απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Διευκρινίζεται ότι η περιοχή επεμβάσεων μονώσεων στο παρόν τμήμα
φαίνεται στο σχέδιο Α5 (κάτοψη κτιρίου) , στα υπόλοιπα τμήματα η
μόνωση του έγινε πρόσφατα από το Δήμο.
Πλήρης αποξήλωση των θερμομονωτικών πλακών και όλων των
υγρομονωτικών στρώσεων (πλαστικών επικαλύψεων μεμβράνης λευκού
χρώματος, επιστρώσεων ασφαλτόπανων παντός τύπου και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων)επιφανείας περίπου 155,00 m2, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση
της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά
εργαλεία, τεμαχισμός, μεταφορά δια χειρών των υλικών αποξήλωσης,
φόρτωση άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων και μεταφορά – απόρριψη σε
χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
Αποκατάσταση σαθρών τμημάτων οριζόντιων επιφανειών δώματος και
διαμόρφωση κλίσεων περίπου 150,00 m2, εξομάλυνση και πλήρωση κενών
με χρήση επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών, ινοπλισμένου
μη συρρικνωμένου όγκου (σταθερού), υψηλών αντοχών τύπου MEGA GRET10 της ISOMAT, ή Sika Repclassic της SIKA HELLAS A.B.E.E. κλπ.
Επάλειψη τόσο των οριζόντιων επιφανειών του δώματος όσο και των
επιφανειών των στηθαίων (εσωτερικών κατακόρυφων και οριζόντιων
απολήξεων) περίπου 186,00μ2 με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
(αστάρι) διαλύτου βενζίνης για προετοιμασία των εν λόγω επιφανειών
προκειμένου να γίνει συγκόλληση επ’ αυτών της στεγανωτικής ασφαλτικής
μεμβράνης. (Δεν θα γίνει επάλειψη στο τμήμα της οροφής του σχολείου που
έχει αντιμετωπισθεί απ’ το Δήμο Αμαρουσίου πρόσφατα).
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα, με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων επιφανείας περίπου 186,00μ2, μετά από
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επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με θερμή
οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της
μεμβράνης θα αλληλεπικαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα
θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται επίσης στα σημεία που
διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακμές,
γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις, συμπεριλαμβανομένης της προμήθεια των
υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της
μεμβράνης.
Η μεμβράνη θα «γυρίζει» και θα επικολλάται στις περιμετρικές κατακόρυφες
επιφάνειες σε όλο το ύψος τους, δηλ. στις περιπτώσεις πεζουλιών ή στηθαίων
σε όλο το ύψος της εσωτερικής παρειάς αυτών και στις θέσεις των φεγγιτών
δώματος μέχρι το ύψος της ποδιάς από την κάτω πλευρά και περιμετρικά του
φεγγίτη από τις άλλες πλευρές.
Όλες οι κάθετες επιφάνειες και περιμετρικά των ανοιγμάτων
φεγγιτών)
και σε όλο το μήκος τους, θα στερεώνονται με
γαλβανισμένη λάμα συνολικού μήκους περίπου 70,00μ. Η στερέωση
αυτή θα σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με πολυουρεθανική
μαστίχη κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και αντοχή στις καιρικές
συνθήκες.
Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών θα γίνει από το Δήμο.
2. Κατασκευή γηπέδων volley και ποδοσφαίρου 5Χ5
Πλήρης κατασκευή γηπέδων, volley διαστ. 13,00Χ22,00μ., μετά των αναγκαίων
περιθωρίων γύρω από τις ακραίες γραμμές, συνολικής επιφανείας περίπου 286,00
m2 και γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 διαστ. 18,00Χ28,00μ μετά των αναγκαίων
περιθωρίων γύρω από τις ακραίες γραμμές, συνολικής επιφανείας περίπου 504,00
m2.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με τα υλικά της ενσωματουμένης ασφάλτου και μικροϋλικά επί τόπου,
Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής,
Αποξήλωση της υφιστάμενης επιφάνειας του αυλείου χώρου συνολικής
περίπου επιφάνειας 940μ2
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας
c20/25, διατομής 15x20x100
Κατασκευή υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20
Επίστρωση με τσιμεντοκονία πάχους 2cm
Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάλληλες
διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί
πάχος 1,8-2 χιλ. και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή και
αντιολισθηρή.
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Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά
στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα
και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης
ελαστικοσυνθετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών.
Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση,
στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων.
3. Λυόμενο συγκρότημα πετοσφαίρισης
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης
(βόλεϊ), (η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί και στο 2ο Γυμνάσιο Λύκειο,
και στο 18ο Δημοτικό Σχολείο).
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης
(βόλεϋ), μετά του φιλέ, αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από
σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν
διαφορετικής διατομής που συνδέονται όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και
εγκιβωτίζονται μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα των 300 χγρ. τσιμέντου,
με σταθερή υποδοχή και λυόμενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν). Η
σταθερή αυτή υποδοχή και το μανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν.
Στο άκρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλέον α) Το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ,
μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό. β) Το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και
οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες γ) Δύο πώματα ισόπεδης
απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών και δ) ο χρωματισμός των
μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις
χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο).
4. Εστίες ποδοσφαίρου 5x5
Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου 5x5, (η συγκεκριμένη εργασία θα
πραγματοποιηθεί και στο 2ο Γυμνάσιο Λύκειο, και στο 18ο Δημοτικό Σχολείο).
Εστίες μίνι ποδοσφαίρου, διαστάσεων 3,00χ2,00 μετρά. Μεταλλική πακτωμένη
κατασκευή. Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες θερμής
εξέτασης ποιότητας St37-2 DIN 17100.
Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών εστιών με τα δίχτυα γηπέδου ποδοσφαίρου,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο
πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και ακλόνητα εγκατεστημένα σε βάση
από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο στα
πέδιλα πλαίσια υποδοχής των εστιών και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και
μικρούλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση των εστιών με τα δίχτυα
τους, κατά τρόπο που να μην απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά
και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των
επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή πινέλο των ορατών.
Δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής,
εγκατάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο, όλα σύμφωνα με το αντίστοιχο
πρότυπο σχέδιο και την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α.
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5. Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένους συμπαγείς
κυβόλιθους
Η πλήρης τοποθέτηση κυβόλιθων περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου και volley,
επιφανείας περίπου 200μ2. Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με προκατασκευασμένους συμπαγείς κυβόλιθους, διαστάσεων
10x20x6 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η
εφαρμογή στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση
τοποθέτησης επί εδάφους η επίστρωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και
η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.

6. Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-ποδοσφαίρου)
Περίφραξη γηπέδων (η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί και στο 2ο
Γυμνάσιο Λύκειο, και στο 18ο Δημοτικό Σχολείο) όπως εμφανίζεται στα
επισυναπτόμενα σχέδια συνολικού περίπου μήκους 80μμ και 50μμ αντίστοιχα
σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης Λ.Τ. 11.1.7.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
Περίφραξη από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45Χ45 χιλ.στερεούμενο σε ορθοστάτες
από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2", βαρέως τύπου (πράσινη ταινία)
πακτωμένους σε αποστάσεις 2,00 Μ σε τοιχείο από σκυρόδεμα σε βάθος 60 εκ.
Δηλαδή υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης
κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

9ο Δημοτικό Σχολείο, στο Μαρούσι επί της οδού Αυτοκράτορος Ηρακλείου 42.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ - βόλεϊ
διαστάσεων 19,00Χ32,00μ στην κάτω αυλή του Νηπιαγωγείου, την κατασκευή
γηπέδου χειροσφαιρισης (handball) 12,00Χ24,00μ στην επάνω αυλή του Δημοτικού
και την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου επάνω από την ήδη κατασκευασμένη
μόνωση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Κτ.Υπ.
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Πιο συγκεκριμένα,
1. Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ
Πλήρης ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ διαστ. 19,00Χ32,00μ., μετά των αναγκαίων
περιθωρίων γύρω από τις ακραίες γραμμές, δηλ. επιφανείας περίπου 608,00 m2. Οι
εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,
α/ για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας σε όλη την απαιτούμενη έκταση του
υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα για την εφαρμογή του ελαστικοσυνθετικού τάπητα του
γηπέδου.
Περιλαμβάνεται η επισκευή των τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που έχει υποστεί
φθορά ή καθιζήσεις, καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα από σκόνες, επάλειψη με
ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο – σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 201 του Υ.Δ.Ε.,
επίστρωση 2εκ. αμμάσφαλτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.
Επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης αφαίρεση (με χρήση κατάλληλων εργαλείων και
χημικών διαβρωτικών υλικών) όλων των υπολειμμάτων του προηγούμενου τάπητα,
σύμφωνα και με τις οδηγίες του παρασκευαστικού οίκου για την εφαρμογή και χρήση
των ανωτέρω υλικών.
β/ Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1 , 8 - 2 χιλ., απόχρωσης
πρασίνου, κόκκινου ή καφέ ή συνδιασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα
ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, σύμφωνα με την τεχνική
προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικό- συνθετικού τάπητα.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα
για να έχουν στεγνώσει πλήρως όλα τα πτητικά της αμμασφάλτου στις περιοχές
επισκευών, για την αποφυγή αποκολλήσεων του νέου ελαστοσυνθετικού τάπητα.
Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής.
α. Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να
απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες όπως σκόνη. Λάδια
κλπ.
β. Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού
μίγματος ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένο από
άργιλλο, τσιμέντο κλπ.
γ. Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και
καθαρισμός της ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη
κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα.
δ. Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον
αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών
ώστε να επιτευχθεί πάχος 1 , 8 - 2 χιλ. και να προκύψει ομοιόμορφη
επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή.
ε. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και
ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Προμήθεια μπασκέτας με ενσωματωμένο μηχανισμό αυξομείωσης
ύψους στεφάνης από 2,65 έως 3,05μ, συνολικά 2 τεμάχια.
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Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του
συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική
προδιαγραφή
διάστρωσης
ελαστικοσυνθετικού
τάπητα
και
τις
προδιαγραφές των υλικών.

2. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Επίστρωση με αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και
μέγιστου πάχους μέχρι 3 εκ. καλά αρμολογημένη, επάνω από την υφιστάμενη
μόνωση επιφανείας περίπου 297,00 μ2.
Στον αύλειο χώρου του σχολείου, ο οποίος είναι τμήμα της πλάκας οροφής του
Νηπιαγωγείου έχει γίνει μόνωση ώστε να προστατεύουν οι τάξεις του νηπιαγωγείου
από την υγρασία. Προκειμένου να προστατευτεί το ασφαλτόπανο επάνω από ατό θα
τοποθετηθούν πλάκες αντιολισθητικές.
Η βαθμίδα που θα δημιουργηθεί κατά μήκος του αυλείου χώρου θα πρέπει να
εξομαλυνθεί (δημιουργία κεκλιμένη ομαλής επιφάνειας από σκυρόδεμα), για να
αποφευχθούν ατυχήματα των μαθητών. Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα
πραγματοποιηθεί και έλεγχος και καθαρισμός τον φρεατίων της αυλής.

3. Κατασκευή γηπέδου Χειροσφαιρισης (handball)
Κατασκευή γηπέδου χειροσφαιρισης (handball) διαστ. 12,00Χ24,00μ., μετά των
αναγκαίων περιθωρίων γύρω από τις ακραίες γραμμές, δηλ. επιφανείας περίπου
288,00 m2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν
πλήρη περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,
Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1 , 8 - 2 χιλ., απόχρωσης
πρασίνου, κόκκινου ή καφέ ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχουσα άσφαλτο,
σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικό- συνθετικού τάπητα.
Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής,
α. Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να
απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες όπως σκόνη. Λάδια
κλπ.
β. Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας
γ. Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και
καθαρισμός της ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη
κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα.
δ. Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον
αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών
ώστε να επιτευχθεί πάχος 1,8-2 χιλ. και να προκύψει ομοιόμορφη
επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή.
ε. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και
ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Προμήθεια τερμάτων (handball)
Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του
συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική
προδιαγραφή
διάστρωσης
ελαστικοσυνθετικού
τάπητα
και
τις
προδιαγραφές των υλικών.
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2ο Γυμνάσιο/Λύκειο, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 στο Ο.Τ. 89.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν τον αύλειο χώρο του σχολείου και
συγκεκριμένα την κατασκευή γηπέδου 5x5 διαστάσεων 18,00Χ28,00μ και ανοιχτού
γηπέδου μπάσκετ - βόλεϊ διαστάσεων 20,00Χ32,00μ. Το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ
περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ με κανονικές διαστάσεις και 2 κάθετα με
μικρότερες διαστάσεις. Περίφραξη των γηπέδων.
Επισυνάπτεται σχέδιο διαμόρφωσης αυλείου χώρου (Α4).

Πιο συγκεκριμένα, (εργασίες που θα εκτελεστούν στο συγκεκριμένο σχολείο
αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 6 στις σελίδες 15 και 16 της παρούσας)
1. Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ - volley και ποδοσφαίρου 5Χ5
Πλήρης κατασκευή γηπέδων:
Α. ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ- volley διαστ. 21,00Χ32,00μ., μετά των αναγκαίων
περιθωρίων γύρω από τις ακραίες γραμμές, συνολικής επιφανείας περίπου 672,00
m2. Το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ με κανονικές
διαστάσεις και 2 κάθετα με μικρότερες διαστάσεις. Τοποθετούνται 6 μπασκετες, οι
δυο θα είναι τοποθετημένες κατά μήκος του γηπέδου και οι άλλες τεσσερις (κινητές)
κάθετα έξω από τις πλαγιές γραμμές.
Β. γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 διαστ. 18,00Χ28,00μ μετά των αναγκαίων περιθωρίων
γύρω από τις ακραίες γραμμές, συνολικής επιφανείας περίπου 504,00 m2.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με τα υλικά της ενσωματουμένης ασφάλτου και μικροϋλικά επί τόπου.
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Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής,
Αποξήλωση όλης της υφιστάμενης επιφάνειας του αυλείου χώρου
συνολικής περίπου επιφάνειας 1.640μ2
Υπόβαση, Βάση οδοστρωσίας
Ασφαλτική προεπάλειψη
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με
χρήση κοινής ασφάλτου συνολικής περίπου επιφάνειας 1.640μ2
Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον
αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών
ώστε να επιτευχθεί πάχος 1 , 8 - 2 χιλ. και να προκύψει ομοιόμορφη
επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή.
Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και
ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Προμήθεια, του λυόμενου συγκροτήματος πετοσφαίρισης, εστίες
ποδοσφαίρου και 6 μπασκέτες
με ενσωματωμένο μηχανισμό
αυξομείωσης ύψους στεφάνης από 2,65 έως 3,05μ. Οι δυο μπασκέτες
θα είναι σταθερές και οι υπόλοιπες 4 κινητές.
Περίφραξη γηπέδων, (ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας, αναφέρεται
στην συμπληρωματική τεχνική περιγραφή εργασιών, παράγραφος 6
σελ. 16)
Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού
τάπητα και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή
διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών.
Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση,
στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων.
2. Σταθερή μπασκέτα με ενσωματωμένο μηχανισμό αυξομείωσης ύψους
στεφάνης από 2,65 έως 3,05μ
3.
Τοποθέτηση σταθερής μπασκέτας, (η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί
και στο 2ο Γυμνάσιο/Λύκειο θα τοποθετηθούν 2 τεμάχια, και στο 9ο Δημοτικό
Σχολείο θα τοποθετηθούν 2 τεμάχια).
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
Σταθερή μπασκέτα με ενσωματωμένο μηχανισμό αυξομείωσης ύψους στεφάνης
από 2,65 έως 3,05μ. ο στυλοβάτης της μπασκέτας είναι διατομής τραπεζίου
παραλληλογράμμου και δημιουργείται από φύλλο λαμαρίνας πάχους 3mm
κατάλληλα διαμορφωμένο. Οι διαστάσεις του στυλοβάτη είναι 200x350 mm στη
βάση και 200x120mm στη κορυφή, όπου εδράζεται το ταμπλό. Στο κάτω μέρος
έχει δυο πλαίσια από γωνίες 70x70x7mm τα οποία το ένα ηλεκτροσυγκολλείται
στον στυλοβάτη και το άλλο στο ειδικό μεταλλικό πέδιλο που πακτώνεται στο
έδαφος. Οι πινάκες κατασκευάζονται από plexi-glass διαστάσεων 1,05χ1,80m και
12mm πάχος και στηρίζονται σε πλαίσιο από κοιλοδοκό 50x30χ2mm, ενώ
ενδιάμεσα τοποθετείται παρέμβυσμα από ελαστικό πάχους 3mm για να
εξασφαλίζεται η αντοχή του πίνακα. Η στήριξη του plexi-glass στο κοιλοδοκο
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γίνεται με ειδικά φρεζαρισμένες γαλβανισμένες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.
Το στεφάνι κατασκευάζεται από μασίφ σίδηρο 20mm και γαντζάκια για τη στήριξη
του δικτύου. Το ακριβές ύψος από το έδαφος είναι 3,05m και η διάμετρος του
εσωτερικά 45cm.
Γυμνάσιο Λυκόβρυσης, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 17.
Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων
και των υαλοπινάκων, καθώς και στην επισκευή φθορών που ενδέχεται να
προκύψουν από την εν λόγω εργασία.
Επισυνάπτεται πίνακας κουφωμάτων (Α6).

Πιο συγκεκριμένα,
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και των υαλοπινάκων, καθώς και στην
επισκευή φθορών που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω εργασία, στο
Γυμνάσιο Λυκόβρυσης, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο πίνακα κουφωμάτων
Α6.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου:
την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 355m2
μετά προσοχής, μεταφορά και απόρριψη.
την αποξήλωση των παλαιών κιγκλιδωμάτων 2.792kg, μεταφορά και
απόρριψη
Στα παράθυρα που δεν διαθέτουν ή έχει αποκολληθεί η μαρμάρινη ποδιά, θα
γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέων, από μάρμαρο λευκό, σκληρό, πάχους
2 εκ., μονοκόμματο, με κλίση προς τα έξω 3% και με ποταμό στην
εξωτερική πλευρά, συνολικής επιφανείας 12μ2.
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την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων ίδιου σχήματος
και μορφής και λειτουργίας με τα αποξηλούμενα, από ανοδιωμένο αλουμίνιο
από διατομές αλουμινίου (με θερμοδιακοπή) προερχόμενα από
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των
επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς και τα παρεμβύσματα
προσαρμογής των σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών ηχομονωτικών - ανακλαστικών πολλαπλών (LAMINATED)υαλοπινάκων,
συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) πλήρως τοποθετημένων με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.
Τοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας στα παραθυρα, σύμφωνα με τη ΛΤ
11.1.11.(σιδεριά τύπου Σ1) συνολικής επιφάνειας 120,00 μ2
Την σφράγιση των αρμών των νέων κουφωμάτων με ελαστικά παρεμβύσματα
και σιλικόνη για απόλυτη στεγάνωση.
Αποκατάσταση μερεμετιών περιγράμματος κουφώματος, εσωτερικά και
εξωτερικά.
3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, επί της οδού Ναβαρίνου & Ύδρας
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν την επισκευή μόνωσης του αρμού του
δώματος.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι,
Ο αρμός διαστολής του δώματος είναι καλυμμένος με γαλβανιζέ λαμαρίνα.
Από τον αρμό περνούν νερά στον υποκείμενο όροφο.
Αποξήλωση της υπάρχουσας προστατευτικής λαμαρίνας.
Καλός καθαρισμός της περιοχής από υγρασία και σκουπίδια.
Πλήρωση όλου του μήκους του αρμού με υδροδιαστελλόμενο μπετονικό
κορδόνι, ελαστομερή μαστίχα.
Εφαρμογή σε όλο το μήκος του αρμού και σε σχήμα Π καθώς και σε
απόσταση 1,00μ εκατέρωθεν του μήκους του, ασφαλτικής μεμβράνης τύπου
VERAL 4kg/m2. Η μεμβράνη αυτή θα στερεωθεί με προφίλ γαλβανισμένης
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λάμας και η στερέωση αυτή θα σφραγίζεται παντού και σε όλο το μήκος των
ελεύθερων ακμών με πολυουραιθανική μαστίχη κατάλληλη για εξωτερικούς
χώρους και με αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Κάλυψη του αρμού, με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα σχήματος Π
με αλληλεπικάλυψη των συνεχόμενων φύλλων της κατά 60 cm, πράγμα που
θα απαγορεύει την εισροή ύδατος.
Συγκομιδή και άπλωμα ομοιόμορφα των υφιστάμενων αδρανών υλικών.
Προμήθεια και εγκατάσταση προπλάσματος σκελετού με βάση στήριξης
(2τεμ.) και πρόπλασμα κορμιού (2 τεμ.) σε σχολικές μονάδες.

8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, επί της οδού Μαραθωνοδρόμων 54
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν τμήμα του αύλειου χώρου περίπου 100τ.μ.
Η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζει σκάμμα στο οποίο εδράζονται παιχνίδια
νηπίων. (βλ. φωτο)

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
1. Στην υφιστάμενη περιοχή του σκάμματος, στην οποία εδράζονται τα
πολυόργανα – παιχνίδια στο χωμάτινο τμήμα της αυλής, η επιφάνεια που θα
επιστρωθεί με πλάκες ασφαλείας θα έχει εμβαδό περίπου 100,00 μ2. Θα
προηγηθεί εξομάλυνση – οριζοντίωση της επιφανείας, συμπύκνωση,
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επίστρωση σκυροδέματος C12/15 ελάχιστου πάχους 10 εκ. με οπλισμό ένα
πλέγμα Τ131 και δημιουργία λείας επιφανείας για την επικόλληση των πλακών
ασφαλείας.
2. Επίστρωση δαπέδου με πλάκες ασφαλείας διαστάσεων 50x50x4εκ.Κατασκευή
δαπέδου με πλάκες ασφαλείας που αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από έγχρωμο
ανακυκλωμένο καουτσούκ σε κεραμιδί ή πράσινη απόχρωση και συγκολλητικά
πολυουρεθάνης, με ενισχυμένη σύσταση που θα παρέχει στις πλάκες
εξέχουσα αντοχή στην τριβή. Στο κάτω μέρος των πλακών θα υπάρχουν
αυλακώσεις για την δίοδο των υδάτων.Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει
απαραιτήτως να είναι λεία, επίπεδη και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ξένη
ουσία (π.χ. σκόνη, λάδι, χώμα, οικ.υλικά κ.λπ).Οι διαστάσεις των πλακών θα
είναι 50x50x4εκ., η εφαρμογή τους θα γίνει με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης
και η μεταξύ τους συναρμογή με ειδικούς γαλβανισμένους πύρους σύμφωνα
με τις οδηγίες των προμηθευτών και παρασκευαστών.Τα υλικά των πλακών
δεν πρέπει να έχουν προσμίξεις αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων
υλικών κ.λπ. Οι πλάκες θα είναι κατάλληλες για μεγάλη απορρόφηση
κραδασμών και θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του EN1177 του
ΕΛΟΤ, θα έχουν μεγάλη αντίσταση στις υπεριώδης ακτίνες, θα περιλαμβάνουν
τα ειδικά τεμάχια απόληξης (γωνιακό τελείωμα για αποφυγή δημιουργίας
αναβαθμού). Περιλαμβάνονται οι επί τόπου εργασίες προσαρμογής γύρω από
τα στοιχεία στήριξης των παιχνιδιών ή άλλων κατασκευών στην περιοχή
τοποθέτησης τους, ), ήτοι εν γένει υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου
και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
3. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση 2 περγκολών σύμφωνα με την
λεπτομέρεια Λ14.18.α, η μια θα είναι τετραγωνική και θα αποτελείτε από
τέσσερα κομμάτια διαστάσεων 3,30x3,30 ενώ η άλλη θα είναι Γ και θα
αποτελείται από 5 κομμάτια ίδιων διαστάσεων. Στην εργασία περιλαμβάνεται
η πλήρης αποπεράτωση δηλ, εκσκαφή – επίχωση πεδίλων υποστυλωμάτων
πέργκολας, σκυρόδεμα - οπλισμός – ξυλότυπος υποστυλωμάτων πέργκολας
καθώς και η επικάλυψη της πέργκολας όπως περιγράφεται παρακάτω
αναλυτικά,
Επικάλυψη πέργκολας από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ξύλινα πηχάκια από
αντικολλητή σύνθετη ξυλεία, διατομής 2,50Χ0,8 cm, τοποθετούμενα κατά
άξονα Χ (οριζόντια) και Υ (κάθετα), τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά 5,50
cm, δημιουργώντας τετράγωνα κενά, διαστάσεων 5,50Χ5,50 cm. Τα πηχάκια
πακτώνονται ενδιάμεσα σε διπλή ξύλινη δοκίδωση (πάνω – κάτω), διατομής
6Χ6 cm η κάθε μία, οι οποίες στερεώνονται στα περιμετρικά δοκάρια της
πέργκολας από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αποτιμάται ιδιαίτερα.
Περιλαμβάνονται το σύνολο των υλικών ξυλείας και υλικών στερέωσης επί
τόπου του έργου, τα ικριώματα, η εργασία τοποθέτησης, στερέωσης και της
προστασίας με ειδικό αντιμυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό βερνίκι σε δύο
στρώσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια
(Λ.14.18.α).
4. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση 2 σετ πάγκων με τραπεζάκι (Λ.14.20) τα
οποία θα τοποθετηθούν κάτω από τις πέργκολες. Πιο συγκεκριμένα,
Σετ από 4 καθιστικούς πάγκους και ενός τραπεζιού, κατασκευασμένο από
σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και όπως αναλυτικά παρακάτω
περιγράφεται. Οι πάγκοι θα έχουν σχήμα Πι διαστάσεων έκαστος 120Χ40 cm
και ύψος 35 cm από το τελικό δάπεδο της αυλής. Το πάχος των πλαϊνών
ποδιών και του καθίσματος θα είναι 10 cm. Το τραπέζι θα είναι τετράγωνο
διαστάσεων 120Χ120 cm και πάχος 10 cm, το οποίο θα έχει στο κέντρο βάση
από δύο κολωνάκια διαστάσεων 50Χ20 cm, τα οποία θα σχηματίζουν σταυρό
μεταξύ τους. Το ύψος του τραπεζιού από το τελικό δάπεδο να είναι 35 cm.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, οι εκσκαφές και οι επιχώσεις των θεμελίων του
τραπεζιού και των πάγκων, οι ξυλότυποι κάθε είδους, οι οποίοι στις εμφανείς
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επιφάνειες θα είναι από μπετοφόρμ ή πλανισμένες σανίδες μετά της
επάλειψής τους με αντικολλητικό υλικό και των φαλτσογωνιών, το σκυρόδεμα
κατασκευής των πάγκων και τραπεζιού θα είναι κατηγορίας C16/20 μετά του
απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού από στρεπτό χάλυβα κατηγορίας S500, η
επίπαση με τσιμέντο και λείανση στις οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων και
τραπεζιών, ο χρωματισμός των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος με αστάρι
& τσιμεντόχρωμα. Δηλαδή, όλα τα υλικά και μικροϋλικά επιτόπου του έργου
και εργασία πλήρους κατασκευής του σετ των 4 καθιστικών πάγκων και 1
τραπεζιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου μελέτης και τις
ΕΤΕΠ01-01-(01έως05,07)-00,01-04-00-00,01-02-01-00, 01-05-00-00 και 0310-01-000, αντίστοιχες για σκυροδέματα, ξυλοτύπους, οπλισμούς, εμφανείς
επιφάνειες σκυροδέματος και αστάρι & υδροχρωματισμούς,.
Το κάθε σετ αποτελείτε, από τέσσερεις (4) καθιστικούς πάγκους & (1) ένα
τραπέζι.
Για την ποιότητα και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν τα
αναφερόμενα στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών Οικοδομικών
Εργασιών 2015.

Η Συντάξασα

Δ. Δουδούμη
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
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