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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

1.   ANTIKEIMENO 

 
 Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές και συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πε-

τρούπολης, διαμορφώσεις στους αύλειους χώρους τους, καθώς και παρεμβάσεις που αποσκο-

πούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσπέλαση και πρόσβαση στα 

σχολικά κτήρια. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύ-

πτουν από την εντατική χρήση των σχολικών κτιρίων μέσω των επισκευών τους, αλλά και προ-

βλήματα που εμφανίζονται λόγω παλαιότητας των υλικών κατασκευής και επιπρόσθετα, η βελτίω-

ση της χρηστικότητας των αύλειων χώρων. Οι επεμβάσεις αφορούν τα εξής σχολικά κτίρια : 1
ο
 – 
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ο
 Νηπιαγωγείο, 3

ο
 Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 18

ο
 Νηπιαγωγείο, 1

ο
 Δημοτικό, 2

ο
 Δημοτικό, 

3
ο – 

6
ο 

 Δημοτικό, 7
ο
 Δημοτικό, 8

ο
 Δημοτικό, 9

ο
 Δημοτικό, 10

ο
 Δημοτικό, 12

ο
 Δημοτικό, 2

ο
 – 5

ο
 

Γυμνάσιο, 3
ο
 Γυμνάσιο, 6

ο
 Γυμνάσιο, 1

ο
 Λύκειο, 2

ο
 Λύκειο, 3

ο
 Λύκειο, 4

ο
 Λύκειο, 5

ο
 Λύκειο – 1

ο
 ΤΕΛ. 

Η μελέτη εκπονήθηκε με γνώμονα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποκατάσταση των 

φθορών που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία των κτηρίων, καθώς και τη φιλικότερη και 

ασφαλέστερη λειτουργία προς τους χρήστες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και των 

διδασκόντων. 

 

2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Η μελέτη προβλέπει συνοπτικά τις εξής εργασίες: 

 Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθητικά πλακίδια. 

 Επιστρώσεις αυλείων χώρων με συνθετικό τάπητα τύπου SPORTSOL πάχους 1,6-2 

χιλ., απόχρωσης πράσινου ή κόκκινου ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα 

ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών.      

 Ανακατασκευή δαπέδου συνθετικού τάπητα κλειστού γυμναστηρίου 1
ου

 Λυκείου 

 Χωματουργικές εργασίες με σκοπό την εξάλειψη των ανισοσταθμιών και μεγάλων 

κλίσεων που υφίσταται σήμερα ανά επίπεδο σε αύλειους χώρους και κατασκευή ρα-

μπών ΑΜΕΑ σε ανισοσταθμίες αύλειων χώρων. 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» 



 

 Συντήρηση ή ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων W.C. 

 Ανακατασκευή αποχέτευσης σε δύο νηπιαγωγεία. 

 Συντήρηση ή ανακατασκευή μονώσεων.  

 Χρωματισμοί επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών. 

 Συντήρηση ή ανύψωση εξωτερικών περιφράξεων. 

 Αντικατάσταση πορτών διδασκαλίας και W.C. 

 Συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών στεγάστρων. 

 Κατασκευή υπαίθριων βρυσών για εξυπηρέτηση Δημοτικών σχολείων. 

 •Αντικατάσταση όλων των εσωτερικών φωτιστικών του 3
ου

 Γυμνασίου  με νέα ίδιου 

μήκους, τεχνολογίας LED, 6200 Lumen. 

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο 

ποιότητας και την επιμέτρηση με τις αντίστοιχες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τους 

ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και τους όρους της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων, τα οριζόμενα τεύχη δημοπράτησης, των άρθρων του τιμολογίου και τις οδηγίες της 

επίβλεψης.  

Η δαπάνη του πιο πάνω έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #904.333,00# € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και 

τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πετρούπολης.  

Το ανωτέρω έργο, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το 

ποσόν των 271.300,00 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων Δήμου για το ποσόν των 

633.033,00 €. Είναι δε εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πετρούπολης ως πολυετές, με Κ.Α. 64-7331.0010, ενώ θα 

ενταχθεί ως συνεχιζόμενο στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού 

έτους 2020. Για το έτος 2019, προβλέπεται να διατεθεί το ποσό των 427.193,91 € Το 

υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος υπογραφής της σχετικής σύμβασης, θα προβλεφθεί να 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020, με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ Σχολείων Δήμου. 
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