
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 1 από 14 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Μέχρι του ποσού των 1.149.642,11€ 
που αναλύεται ως εξής: 

 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με το ποσό 
των 684.723,07 €. 

 ΤΕΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
Ν.2364/1995 (ΕΤΗ 2005-2008) – ΦΥ-
ΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, με το ποσό των 
464.919,04 €. 

 Κ.Α.: 02.30.7322.026 

Πολυετής υποχρέωση αναλυόμενη  

ως εξής: 

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2022, με το 
ποσό των 1.149.642,11€  

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2023, με το 
ποσό των 1.150.357,89€  

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2024, με το 
ποσό των 250.000,00€  

Αρ. Μελέτης: 04 / 2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.550.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 CPV: 45453000-7  

(Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνι-
σης) 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.550.00,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. προβλέπεται στο Δήμο Δέλτα, να γίνει 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των προαύλιων χώρων τους, με οικοδομικές παρεμβάσεις μικρής έκτα-
σης, όπως αυτές προβλέπονται από το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στη: 
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 Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου σε: 

 Δέκα (10) Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου 

 Εννιά (9) Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών 

 Έξι (6) Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 

 Έξι (6) Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας 

 Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας σε: 

 Εννιά (9) Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας 

 Τρία (3)  Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού 

 Δημοτική Ενότητα Αξιού σε: 

 Πέντε (5)  Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων 

 Τρία (3)  Σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων 

 Δύο (2)   Σχολεία στη Κοινοτική Κοινότητα Βραχιάς 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός της μελέτης είναι να συντηρηθούν τα σχολεία του Δήμου Δέλτα , με παρεμβάσεις, όπως αυτές προ-
βλέπονται από το τιμολόγιο της μελέτης και αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας και 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την παραμονή τους στα σχολικά 
κτίρια. 

Ενδεικτικά στα σχολεία θα εκτελεστούν, οι εξής εργασίες: 

Α.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Φορτοεκφορτώσεις προϊόντων καθαίρεσης, μεταφορές προϊόντων καθαίρεσης, εκσκαφές, καθαιρέσεις  

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 Πεζοδρόμια & ράμπες, υποβάσεις δαπέδων ασφαλείας, περιφράξεις 

Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

 Τοιχοποιίες, πετάσματα 

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Στέγες, σανιδώματα στεγών, θύρες ξύλινες ή μεταλλικές, ερμάρια, πάγκοι, κουφώματα αλουμινίου, κιγκλι-
δώματα 

Ε. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 Επιχρίσματα, επιστεγάσεις, επικεραμώσεις, επιστρώσεις, πλακοστρώσεις, επενδύσεις τοίχων 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Υαλοπίνακες, υαλόθυρες, υδροχρωματισμοί, ελαιοχρωματισμοί, χρωματισμοί εσωτερικών-εξωτερικών ε-
πιφανειών, μονώσεις, στεγανώσεις 

Ζ. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

 Φυτεύσεις θάμνων, εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Η. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αστικός εξοπλισμός (κιόσκια, παγκάκια, κάδοι), εξοπλισμός παιδικών χαρών & γηπέδων αύλειων χώρων 

Θ. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ) 

Δίκτυα ύδρευσης, αποχετευτικά δίκτυα, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά δίκτυα & φωτιστικά, δίκτυα θέρμαν-
σης & θερμαντικά σώματα 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

2.1  ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 

2.1.1   Σχολείο (1ο): 1ο ΓΕΛ Εχεδώρου στη Σίνδο (συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΣΕΚ) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικού δικτύου και αντικαταστάσεις ηλεκτρολογικών πινάκων και 
φωτιστικών σωμάτων 

 

2.1.2   Σχολείο (2ο): 1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου στη Σίνδο 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, κουφώματα,  
πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, 
υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις 
ύδρευσης, βρύσες κ.λ.π.)      

 Αποκαταστάσεις περίφραξης (beton & κιγκλιδωμάτων) 

 Επικεράμωση λεβητοστασίου 

 Αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων στον αύλειο χώρο 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών 

 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων 

 Βαφές με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσης 

 

2.1.3   Σχολείο (3ο): 1ο Δημοτικό Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)      

 Αποκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Αποκαταστάσεις υδρορροών 

 Αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικού δικτύου και αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων 

 

2.1.4   Σχολείο (4ο): 2ο Δημοτικό Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Καθαίρεση κτιστών βρυσών στον αύλειο χώρο και κατασκευή νέων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επικεραμώσεων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις ασφαλτικής στρώσης αύλειου χώρου 
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 Τοπικές αποκαταστάσεις επιστρώσεων μαρμάρου 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών 

 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

 

2.1.5   Σχολείο (5ο): 3ο Δημοτικό Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Αποκατάσταση στεγάστρου εισόδου και κερκίδων με πολυκαρβωνικά φύλλα 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιστρώσεων τοίχων στους χώρους υγιεινής 

 Τοπικές αποκαταστάσεις δαπέδου  (PVC) 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών 

 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων 

 Βαφές με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσης (για την περίφραξη) 

 Αποκαταστάσεις ειδών υγιεινής και βρυσών στους χώρους των WC 

 

2.1.6   Σχολείο (6ο): 1ο Νηπιαγωγείο Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή κουζίνας (πλακοστρώσεις, επενδύσεις, ερμάρια, χρωματισμοί κ.λ.π.) 

 Αντικατάσταση δύο εσωτερικών και 2 εξωτερικών κουφωμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επικεραμώσεων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων αύλειου χώρου 

 Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας εξωτερικά  

 Αποκατάσταση επιστρώσεων δαπέδου (PVC) 

 Αποκατάσταση επενδύσεων βαθμίδων με μάρμαρο 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων στην βεράντα 

 Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών 

 Βαφές με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσης (για τα κτιστά καθιστικά και την βεράντα) 

 Προμήθεια καθιστικών 

 Αποκαταστάσεις ειδών υγιεινής και βρυσών στους χώρους των WC 

 

2.1.7   Σχολείο (7ο): 2ο Νηπιαγωγείο Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Καθαίρεση υπάρχουσας περίφραξης από συρματόπλεγμα και κατασκευή νέας με βάση από 
beton και κιγκλιδώματα 

 Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων 
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 Ανακατασκευή αύλειου χώρου και παιδικής χαράς (δάπεδο ασφαλείας πλάκες 500mm*500mm, 
θεματικό σύνθετο, 2-δίσκοι ισορροπίας με ελατήρια, παιχνίδι ελατηρίου «διαστημόπλοιο’ και 
«εξωγήινος, δενδροδόχοι, μεταλλικές σχάρες)   

 Τοπικές αποκαταστάσεις επικεραμώσεων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιστρώσεων μαρμάρου 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών 

 Προμήθεια καθιστικών και κάδων απορριμμάτων 

 Αποκαταστάσεις κατακόρυφων υδρορροών 

 

2.1.8   Σχολείο (8ο): 3ο Νηπιαγωγείο Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επικεραμώσεων 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Ελαιοχρωματισμοί 3 μεταλλικών θυρών 

 

2.1.9   Σχολείο (9ο): 4ο Νηπιαγωγείο Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, και κυβόλιθους στον αύλειο χώρο 

 Τοπικές αποκαταστάσεις στέγης, μονώσεων και επικεραμώσεων 

 Ανακατασκευή αύλειου χώρου με νέο σχέδιο και παιδική χαρά (νέο χυτό δάπεδο ασφαλείας, 
εγκατάσταση χλοοτάπητα, νέο κιόσκι σε αντικατάσταση του υπάρχοντος, παγκάκια, κάδοι 
απορριμμάτων, 2 τραμπάλες ξύλινες, τραμπάλα ελατηρίου τεσσάρων θέσεων, τρενάκι ξύλινο και 
αμμοδόχος)  

 

2.1.10   Σχολείο (10ο): 5ο Νηπιαγωγείο Σίνδου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.2.  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

2.2.1   Σχολείο (11ο): Γυμνάσιο Διαβατών 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου σε μια αίθουσα με κεραμικά πλακίδια 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις υδροχρωματισμών  

 Τοπικός χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών 

 Αντικαταστάσεις 10 φωτιστικών σημείων και φωτιστικών σωμάτων 

 

2.2.2  Σχολείο (12ο): 1ο Δημοτικό Διαβατών 
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Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Αντικατάσταση 3 θυρών στις αίθουσες ΚΙΒΟ και 2 θυρών εισόδου στο κυρίως κτίριο του σχολείου 

 Πλήρης κατασκευή βρύσης αύλειου χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα με στέψη και λεπτομέρειες 
από οπτόπλινθους και μαρμάρινη σκάφης 

 Αντικατάσταση 11 θερμαντικών σωμάτων (4 στον όροφο και 7 στο ισόγειο) 

 

2.2.3  Σχολείο (13ο): 2ο Δημοτικό Διαβατών (συστγάζεται με το 3ο Δημοτικό) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, πλακοστρώσεις δαπέδων 
με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, 
χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες κ.λ.π.)    

 Καθαίρεση υπάρχουσας κατασκευής βρύσης και πλήρης κατασκευή νέας βρύσης αύλειου χώρου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με στέψη και λεπτομέρειες από οπτόπλινθους και μαρμάρινη σκάφης 

 Τοπικές αποκαταστάσεις εσωτερικών επιχρισμάτων 

 Επιδιόρθωση εγκιβωτισμένης κεραμοσκεπής σε περιμετρικό στηθαίο, επί πλάκας σκυροδέματος 

 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία των προστεγασμάτων των εισόδων, με 
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 Ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης (μετατόπιση εντός τοιχοποίας) 

 

2.2.4  Σχολείο (14ο): 1ο Νηπιαγωγείο Διαβατών (συστγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη και 
τοιχοποιίες, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Πλήρης ανακατασκευή κουζίνας (κουφώματα, πλακοστρώσεις, επενδύσεις, ερμάρια, 
υδροχρωματισμοί, χρωματισμοί, σωληνώσεις ύδρευσης, νεροχύτης, βρύση κ.λ.π.) 

 Αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων 

 Προμήθεια και εγκατάσταση θυροτηλεφώνου 

 

2.2.5  Σχολείο (15ο): 3ο Νηπιαγωγείο Διαβατών 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Αποκαταστάσεις σοβατεπί στο χώρο φαγητού 

 Τοπικές αποκαταστάσεις δαπέδου  (PVC) 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών 

 

2.2.6  Σχολείο (16ο): 4ο Νηπιαγωγείο Διαβατών 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   
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2.2.7  Σχολείο (17ο): 5ο Νηπιαγωγείο Διαβατών (μεταφέρθηκε στο παλιό κτίριο του 2ου Νηπ. Ν.Μαγνησίας) 

Δεν έγινε καταγραφή των οικοδομικών προβλημάτων του κτιρίου καθώς το σχολείο μεταφέρθηκε στο 
παλιό κτίριο του 2ου Νηπιαγωγείου Ν.Μαγνησίας   

 

2.2.8  Σχολείο (18ο): 6ο Νηπιαγωγείο Διαβατών 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 

 Βαφές με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσης 

 Εξοπλισμός παιδικής χαράς (πανέλο δραστηριοτήτων νηπίων, παιχνίδι ελατηρίου “πεταλούδα” 
και “ακρίδα”, τραμπάλα ελατηρίου οκτώ θέσεων) 

 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης και προμήθεια μια βρύσης εξωτερικά του κτιρίου 

 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου 

 

2.2.9  Σχολείο (19ο): Νηπιαγωγείο στον οικισμό «Αγίας Σοφίας» Διαβατών 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες : 

 Πλήρης ανακατασκευή της περιμετρικής περίφραξης του σχολείου  ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

2.3  ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

2.3.1   Σχολείο (20ο): ΓΕΛ Καλοχωρίου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.3.2   Σχολείο (21ο): Γυμνάσιο Καλοχωρίου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, κουφώματα,  
πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, 
υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις 
ύδρευσης, βρύσες κ.λ.π.)      

 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους εγκατάστασης WC ΑΜΕΑ 

 Θύρες πυρασφάλειας (2 είσοδοι) 

  Στεγάνωση δώματος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (4 παγκάκια) 

 Μερικές αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων 

 

2.3.3   Σχολείο (22ο): 1ο Δημοτικό Καλοχωρίου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 
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 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Μερικές αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων 

 

2.3.4   Σχολείο (23ο): 2ο Δημοτικό Καλοχωρίου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Μερική αντικατάσταση κουφωμάτων  

 Μερική αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων  

 

2.3.5   Σχολείο (24ο): 1ο Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Τοπικές αποκαταστάσεις δαπέδου  (PVC) 

 Μερική αντικατάσταση ερμαρίων και πάγκου κουζίνας  

 Ανακατασκευή αύλειου χώρου και παιδικής χαράς (αποξηλώσεις, πλακόστρωση με κυβόλιθους, 
νέο χυτό δάπεδο ασφαλείας, κιόσκι, σύνθετο πολλαπλών αναρριχήσεων παιδιών με τσουλήθρα, 
τραμπάλα ελατηρίου 8 θέσεων, κούνια νηπίων τριών θέσεων) 

 

2.3.6   Σχολείο (25ο): 2ο Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου (παλιό και νέο κτίριο) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.4  ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

2.4.1   Σχολείο (26ο) : ΓΕΛ Ν. Μαγνησίας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου(καθαιρέσεις, κουφώματα,  
πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, 
υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις 
ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)      

 Πλήρης ανακατασκευή πλακοστρώσεων βορινής πλευράς του κτιρίου (καθαιρέσεις, εκσκαφές, 
υποβάσεις, πλακοστρώσεις, κανάλι απορροής ομβρίων, σχάρες, αποχέτευση ομβρίων κ.λ.π.) 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων 

 Μερική αποκατάσταση κουφωμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάεις επιστρώσεων στηθαίων με μάρμαρο 

 Αποκαταστάσεις αρμών διαστολής 

 Υδροχρωματισμοί οροφών  

 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών 

 Επάλειψη με στεγανωτικά και μονωτικά υλικά στη βορινή πλευρά του κτιρίου    

 

2.4.2   Σχολείο (27ο): Γυμνάσιο Ν. Μαγνησίας 
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Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.4.3   Σχολείο (28ο): 1ο Δημοτικό Ν. Μαγνησίας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Μερική αντικατάσταση κουφωμάτων WC 

 Κατασκευή προστεγάσματος εισόδου νέου κτιρίου 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις γυψοσανίδων σε εσωτερικό διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο 

 Αποκαταστάσεις αθλητικού εξοπλισμού αύλειου χώρου (plexi glass, στεφάνι και δίχτυα μπάσκετ 
κ.λ.π.) 

 Αποκαταστάσεις σχαρών καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο 

 

2.4.4   Σχολείο (29ο): 2ο Δημοτικό Ν. Μαγνησίας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.4.5   Σχολείο (30ο): 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαγνησίας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Συμπλήρωση περίφραξης με κιγκλιδώματα σε υπάρχον τοιχίο, με νέα επιχρίσματα, νέα μεταλλική 
θύρα εισόδου 

 Πλήρης ανακατασκευή κουζίνας (επενδύσεις, ερμάρια, υδροχρωματισμοί, χρωματισμοί, 
σωληνώσεις ύδρευσης, νεροχύτης, βρύση κ.λ.π.) 

 Μερική αντικατάσταση ειδών υγιεινής 

 Τοπική αποκατάσταση επικεραμώσεων 

 Υδροχρωματισμοί οροφών 

 Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 

 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων 

 Βαφές με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσης 

 Εργασίες θερμομόνωσης 

 Φυτεύσεις 

 

2.4.6   Σχολείο (31ο): 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαγνησίας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

Στο παλαιό κτίριο [όπου μεταφέρθηκε το 5ο Νηπιαγωγείο Διαβατών] 

 Εξοπλισμός παιδικής χαράς (θεματικό σύνθετο, πανέλο δραστηριοτήτων νηπίων “εξοχή”, 
παιχνίδι ελατηρίου “πεταλούδα” και “ακρίδα” 

Στο νέο κτίριο 

 Ανακατασκευή αμμοδόχου τσουλήθρας (εκσκαφές και αντικατάστασή της με υπόβαση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και χυτό δάπεδο ασφαλείας) 
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 Μερική αντικατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς (αποξήλωση και προμήθεια και τοποθέτηση 
2 νέες τραμπάλες ξύλινες) 

 

2.5  ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

2.5.1   Σχολείο (32ο): ΕΠΑΛ Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Τοπικές αντικαταστάσεις υδρορροών 

 

2.5.2   Σχολείο (33ο): ΓΕΛ Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Αποκαταστάσεις σχαρών καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο 

 Αποκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης και προμήθεια κυκλοφορητή ζεστού νερού κατάλληλου 
μανομετρικού 

 

2.5.3   Σχολείο (34ο): Γυμνάσιο Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Αποκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης και προμήθεια κυκλοφορητή ζεστού νερού κατάλληλου 
μανομετρικού 

 

2.5.4   Σχολείο (35ο): 1ο Δημοτικό Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.5.5   Σχολείο (36ο): 2ο Δημοτικό Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, πλακοστρώσεις δαπέδων 
με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, 
χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά 
σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.5.6   Σχολείο (37ο): 3ο Δημοτικό Χαλάστρας 
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Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, πλακοστρώσεις δαπέδων 
με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, 
χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά 
σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.5.7   Σχολείο (38ο): 1ο Νηπιαγωγείο Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Μερική αποκατάσταση των χώρων υγιεινής του σχολείου (αποκαταστάσεις επενδύσεων τοίχων 
με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, 
αποξήλωση και επανατοποθέτηση είδώνυγιεινής, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.5.8   Σχολείο (39ο): 2ο Νηπιαγωγείο Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, φωτιστικά, κ.λ.π.)    

 

2.5.9   Σχολείο (40ο): 3ο Νηπιαγωγείο Χαλάστρας 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου δεν καταγράφηκαν οικοδομικά προβλήματα και δεν θα γίνουν 
εργασίες   

 

2.6  ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

2.6.1   Σχολείο (41ο): Γυμνάσιο Ανατολικού 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.6.2   Σχολείο (42ο): 1ο Δημοτικό Ανατολικού «Η Βαλμάδα» 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέες τοιχοδομές, 
επιχρίσματα, νέα διάταξη με συμπαγή πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, 
χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά 
σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης 

 

2.6.3   Σχολείο (43ο): 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολικού (Συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 
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Σελίδα 12 από 14 

 

Στο παλαιό κτίριο 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα  κ.λ.π.)    

 Τοπικές αντικαταστάσεις εξωτερικών κουφωμάτων 

 

2.7  ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΥΜΙΝΩΝ 

2.7.1   Σχολείο (44ο): ΓΕΛ Κυμίνων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων 

 

2.7.2   Σχολείο (45ο): Γυμνάσιο Κυμίνων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με νέες 
τοιχοποιίες, επιχρίσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, 
επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών 
επιφανειών, είδη υγιεινής, βρύσες, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Αντικατάσταση εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων 

 Αντικατάσταση μεταλλικών κουφωμάτων με Θύρες πυρασφάλειας 

 Αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου 

 Θύρες πυρασφάλειας 

 Αποκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης και προμήθεια δύο κυκλοφορητών ζεστού νερού 
κατάλληλου μανομετρικού 

 Προμήθεια 2 μπασκετών για τον αύλειο χώρο 

 

2.7.3   Σχολείο (46ο): 1ο Δημοτικό Κυμίνων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με νέες 
τοιχοποιίες και συμπαγή πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί 
εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, 
φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Προμήθεια και εγκατάσταση τουαλέτας ΑΜΕΑ, πλήρης και νέα θύρα WC AMEA 

 Μερικές αντικαταστάσεις θυρών αλουμινίου 

 Εξωτερικά επιχρίσματα γυμναστηρίου με έτοιμο κονίαμα υδαταποθητικό 

 Αποκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης και προμήθεια δύο κυκλοφορητών ζεστού νερού 
κατάλληλου μανομετρικού 

 

2.7.4   Σχολείο (47ο): 2ο Δημοτικό Κυμίνων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 13 από 14 

 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με νέες 
τοιχοποιίες και συμπαγή πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί 
εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, 
φωτιστικά κ.λ.π.)   

 Αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης στην είσοδο 
και αντικατάστασή τους 

 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 

 Προμήθεια και εγκατάσταση τουαλέτας ΑΜΕΑ, πλήρης και νέα θύρα WC AMEA 

 Τοπικές αποκαταστάσεις συλλεκτήρων υδάτων και υδρορροών της στέγης 

 

2.7.5   Σχολείο (48ο): 1ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων (Συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο) 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επικεραμώσεων 

 Τοπικές παρεμβάσεις και προμήθεια - τοποθέτηση συλλεκτήρων υδάτων και υδρορροών στη 
στέγη 

 

2.8  ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ 

2.8.1   Σχολείο (49ο): Δημοτικό Ν. Μαλγάρων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με νέες 
τοιχοποιίες και συμπαγή πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί 
εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, 
φωτιστικά κ.λ.π.)   

 Αντικατάσταση θυρών αλουμινίου (2 θύρες στο ισόγειο και 1 έξοδος κινδύνου) 

 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα  

 

2.8.2   Σχολείο (50ο): 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαλγάρων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέες τοιχοποιίες, 
κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, 
σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 Αποξήλωση και αντικατάσταση πλαστικού δαπέδου (PVC) σε μια αίθουσα 

 Τοπικές αντικαταστάσεις εξωτερικών κουφωμάτων 

 Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων 

 Αποκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης και προμήθεια κυκλοφορητή ζεστού νερού κατάλληλου 
μανομετρικού 

 

2.8.3   Σχολείο (51ο): 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαλγάρων 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 14 από 14 

 

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

 

2.9  ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΡΑΧΙΑΣ 

2.9.1   Σχολείο (52ο): Δημοτικό Βραχιάς 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, πλακοστρώσεις δαπέδων 
με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, 
χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη υγιεινής, θερμαντικά σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

 

2.9.2   Σχολείο (53ο): Νηπιαγωγείο Βραχιάς 

Στις κτιριακές υποδομές του σχολείου καταγράφηκαν τα οικοδομικά προβλήματα και θα γίνουν οι 
εργασίες: 

 Πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολείου (καθαιρέσεις, νέα διάταξη με συμπαγή 
πετάσματα, κουφώματα, πλακοστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια, υδροχρωματισμοί οροφής, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις ύδρευσης, βρύσες, θερμαντικά σώματα, φωτιστικά κ.λ.π.)    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Οι παραπάνω εργασίες, στα σχολικά κτίρια, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη 
και με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης. 

Το έργο: 

 Είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 και στον εγκεκριμένο Προϋπολογι-
σμό έτους 2022 του Δήμου στον οποίο υπάρχει πίστωση στον κωδικό: 02.30.7322.026 και χρηματο-
δότηση μέχρι του ποσού των 1.149.642,11€ που αναλύεται ως εξής: 

 ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με το ποσό των 684.723,07 €. 

 Τέλος άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.2364/1995 (έτη 2005-2008) – Φυσικό αέριο, με το ποσό των 
464.919,04 €. 

Θα είναι πολυετής η υποχρέωση αναλυόμενη ως εξής: 

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2022, με το ποσό των 1.149.642,11€  

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2023, με το ποσό των 1.150.357,89€  

 Στον Προϋπολογισμό έτους 2024, με το ποσό των 250.000,00€ 

 
 Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στην ανάθεση και εκτέλεση 

των Δημοσίων Έργων. 

 

 Σίνδος, 01 - 08 - 2022 

Η Συντάξασα 

  

 

 

 

 Πολυεύκτη Κουϊμτζή 

Πτυχ. Μηχανικός Δομικών Έργων, BSc 
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