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1.ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης σε σχολικά κτίρια, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαραθώνος.

Οι επεµβάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν στα παρακάτω σχολεία:

1. Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης

2. 1
ο
 Γυµνάσιο Νέας Μάκρης

3. 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

4. ∆ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα

Η ανάγκη για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης προέκυψε, αφενός από την παλαιότητα των 

σχολικών κτιρίων (έχουν ανεγερθεί κατά την δεκαετία του ΄80) και αφετέρου από την ραγδαία αύ

µαθητών που φοιτούν σε αυτά, κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 

µεγαλύτερη και γρηγορότερη φθορά των εγκαταστάσεων των σχολείων 

Ως εκ τούτου οι εκτεταµένες επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, προκειµένου να 

παραπάνω σχολεία ξεφεύγουν από τις δυνατότητες του ∆ήµου και των επισκευών που µπορούν να 

καλυφθούν µέσα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:23/2018 
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ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩ
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης σε σχολικά κτίρια, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαραθώνος. 

Οι επεµβάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν στα παρακάτω σχολεία: 

Λύκειο Νέας Μάκρης 

Νέας Μάκρης 

∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης 

∆ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα 

Η ανάγκη για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης προέκυψε, αφενός από την παλαιότητα των 

σχολικών κτιρίων (έχουν ανεγερθεί κατά την δεκαετία του ΄80) και αφετέρου από την ραγδαία αύ

µαθητών που φοιτούν σε αυτά, κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 

µεγαλύτερη και γρηγορότερη φθορά των εγκαταστάσεων των σχολείων  

Ως εκ τούτου οι εκτεταµένες επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, προκειµένου να 

παραπάνω σχολεία ξεφεύγουν από τις δυνατότητες του ∆ήµου και των επισκευών που µπορούν να 

καλυφθούν µέσα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ). 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

ΦΠΑ 
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Ε.: 9722.05.016) 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες αναβάθµισης σε σχολικά κτίρια, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο 

Η ανάγκη για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης προέκυψε, αφενός από την παλαιότητα των 

σχολικών κτιρίων (έχουν ανεγερθεί κατά την δεκαετία του ΄80) και αφετέρου από την ραγδαία αύξηση των 

µαθητών που φοιτούν σε αυτά, κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 

Ως εκ τούτου οι εκτεταµένες επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, προκειµένου να αναβαθµιστούν τα 

παραπάνω σχολεία ξεφεύγουν από τις δυνατότητες του ∆ήµου και των επισκευών που µπορούν να 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης 

2. 1
ο
 Γυµνάσιο Νέας Μάκρης 

3. 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης 

4. ∆ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Λυκείου & Β. Κόλλια, Ο.Τ. 638 Α) 

 

 

1
ο
  ΛΥΚΕΙΟ  ΝΕΑΣ  ΜΑΚΡΗΣ 

ΟΔΟΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ  &  ΚΟΛΛΙΑ – ΝΕΑ  ΜΑΚΡΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο τύπου ‘’ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΄΄ 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες : 

1. Αντικατάσταση παλαιάς µόνωσης δώµατος 

2. Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας στα στηθαία του δώµατος και στις υπάρχουσες από µπετόν 

στέγες (επικάλυψη κεραµιδιών). 

3. Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων αλουµινίου.  

4. Εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών (WC αγοριών-WC κοριτσιών- WC καθηγητών). 

5. Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών. 
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Πιο συγκριµένα, 

1. Για την µόνωση του δώµατος περίπου 362,00 m2, όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο 

 Α-10, απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Καθαίρεση της παλαιάς µόνωσης µεταφορά και αποµάκρυνση των υλικών. Η προς µόνωση επιφάνεια 

µετά τον πλήρη καθαρισµό της επαλείφεται µε δύο στρώσεις σε σταυροειδή µορφή µε ελαστοµερές 

ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ 6S. 

Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασµένης πολυστερόλης τύπου Roofmate SL-A πάχους 7 εκ. της Dow. 

Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφροµπετόν ρύσεων ειδικού βάρους 400kg/m3 ελάχιστου πάχους 4,00 εκ.  

Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσεως, ακολουθεί διάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2,00 εκ. 

(εξοµάλυνσης) και λούκια τσιµεντοκονίας (δώµατος). 

Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική µεµβράνη τύπου ESHADIEN SP. Η πιο πάνω 

µεµβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες, ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ. 

στερεούµενη µηχανικά µε ανοξείδωτη λάµα (πάχους 1,5 mm), βίδες και βύσµατα. Η λάµα σφραγίζεται µε 

ελαστοµερή µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης τύπου SIKAFLEX 221. Το ασφαλτόπανο στις κατακόρυφες 

επιφάνειες είναι µε έγχρωµες ψηφίδες. 

Η τελική επίστρωση γίνεται µε τσιµεντόπλακες δια τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου. ∆ηλαδή, 

υλικά επί τόπου του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε λειτουργία, 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

2. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας στα στηθαία του δώµατος και στις υπάρχουσες από 

µπετόν στέγες (επικάλυψη κεραµιδιών) απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Αποκατάσταση αρχικής διατοµής σκυροδέµατος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, µε ειδικό σύστηµα 

επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου Sika Mono Top της SIKA ή ισοδύναµου, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρµογή συστήµατος 

αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαµάτων επί εκτεθειµένων σιδηροπλισµών και 

επιφάνειας σκυροδέµατος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τµήµατα, σύµφωνα µε τη µελέτη 

και τις ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε 

διάβρωση του οπλισµού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων 

οπλισµών". Το ανωτέρω σύστηµα περιγράφεται λεπτοµερέστερα παρακάτω: 

Α) Προεργασίες: Αποµακρύνονται τα επιχρίσµατα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεµα στην περιοχή 

της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωµένος οπλισµός. Ο καθαρισµός γίνεται µε σφυρί ή καλέµι, µε 

κρουστικό πιστόλι ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο. Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος 

πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωµένου τµήµατος του οπλισµού κατά το δυνατόν 

περιµετρική. 

Η αποµάκρυνση του σκυροδέµατος γίνεται έτσι ώστε το περίγραµµα να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες 

για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Καθαρίζεται ο οπλισµός από τα οξείδια µε συρµατόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή µέσης πίεσης ή 

αµµοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί καλός καθαρισµός του στοιχείου µε σκούπισµα, βούρτσισµα, αναρρόφηση ή φύσηµα µε 

πεπιεσµένο αέρα χωρίς συµπιεστή λαδιού. 
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Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισµό του 

οπλισµού, εφαρµόζεται τσιµεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενός συστατικού, 

ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop 910Ν της SIKA ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Γίνεται εφαρµογή της πρώτης στρώσης στην κατάλληλα 

προετοιµασµένη επιφάνεια του σιδηροπλισµού και µετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρµογή 

της δεύτερης στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυµµένης 

επιφάνειας οπλισµού, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέµατος, αφού προηγηθεί διαβροχή 

υποστρώµατος µέχρι κορεσµού. 

Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα: Αµέσως µετά τη διάστρωση του 

κονιάµατος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόµα νωπό, εφαρµόζεται ινοπλισµένο 

επισκευαστικό κονίαµα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου ενδεικτικού SikaMonoTop Dynamic της 

SIKA ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της 

διατοµής του σκυροδέµατος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην µελέτη. 

Η εφαρµογή του κονιάµατος στο υπόστρωµα γίνεται µε σπάτουλα, µυστρί ή υγρή εκτόξευση. 

Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάµατος πρέπει να παραµένουν υγρές επί 48 ώρες µε τακτική 

διαβροχή ή υγρή λινάτσα. 

Σηµειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση της εν λόγω τοπικής 

βλάβης θα προσηµειωθούν και θα προµετρηθούν από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 

3. Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων αλουµινίου. 

Αντικατάσταση κουφωµάτων όλων των θυρών των παραθύρων και των φεγγιτών όπως εµφανίζονται στα 

επισυναπτόµενα σχέδια Α-1, Α-2 και Α-3. Το σύνολο των κουφωµάτων (θύρες, παράθυρα και φεγγίτες) 

είναι περίπου 483 m
2
. 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωµένη εργασία, µε υλικά 

και µικροϋλικά επί τόπου: 

• την αποξήλωση των παλαιών κουφωµάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 488,00 m2 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. 

• την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών -ηχοµονωτικών - ανακλαστικών 

υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5 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. 
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• Στα παράθυρα που δεν διαθέτουν ή έχει αποκολληθεί η µαρµάρινη ποδιά, θα γίνει προµήθεια και 

τοποθέτηση νέων, από µάρµαρο λευκό, σκληρό/εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 εκ., µονοκόµµατο, µε 

κλίση προς τα έξω 3% και µε ποταµό στην εξωτερική πλευρά. 

4. Εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών (WC αγοριών-WC κοριτσιών- WC καθηγητών). 

Κάτοψη των τουαλετών εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-7. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι, 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση µε νέα των παλαιών επιδαπέδιων και επιτοίχιων πλακιδίων 

συνολικής επιφάνειας περίπου 359,00 m
2
, 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. 

• Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής επιφάνειας 

279,00 m
2
. Οι τοίχοι θα επενδυθούν µέχρι την επάνω επιφάνεια των πρεκιών ή των διαχωριστικών 

τοίχων WC . 

• Επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής 

επιφάνειας 87,00 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

• Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, 

- Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 

εξαρτήµατά του, σύνολο τεµαχίων 3 

- Λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη ¨τούρκικου¨ τύπου, µε ενσωµατωµένο επιστόµιο 

αχιβάδα Φ 1 1/4 ins, σύνολο τεµαχίων 18 

- Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη, σύνολο τεµαχίων 8 

- ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα, σύνολο τεµαχίων 18 

- Εξωτερικό φλουσόµετρο ουρητηρίου παροχής 1/2΄΄, σύνολο τεµαχίων 8 

- Νιπτήρες πορσελάνης διαστασεων 40x50 cm, σύνολο τεµαχίων 17 

- Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins, σύνολο τεµαχίων 17 

- Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm, σύνολο τεµαχίων 21 

• Καθαίρεση υφιστάµενων θυρών w.c. και αντικατάσταση τους µε νέες ξύλινες, στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

5. Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών. 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του 

τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Ρούµελης 2, Ο.Τ. 638 Α) 

 

 

1
o 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΝΕΑΣ  ΜΑΚΡΗΣ 

Ο∆ΟΣ  ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2 – ΝΕΑ  ΜΑΚΡΗ  

∆ΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο τύπου ‘’ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΄΄ 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες:  

1 Εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών (WC αγοριών-WC κοριτσιών- WC καθηγητών). 

Κάτοψη των τουαλετών εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-8. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι, 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση µε νέα των παλαιών επιδαπέδιων και επιτοίχιων πλακιδίων 

συνολικής επιφάνειας περίπου 359,00 m
2
, 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. 

• Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής επιφάνειας 

279,00 m
2
. Οι τοίχοι θα επενδυθούν µέχρι την επάνω επιφάνεια των πρεκιών ή των διαχωριστικών 

τοίχων WC . 

• Επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής 

επιφάνειας 87,00 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

• Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, 
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- Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 

εξαρτήµατά του, σύνολο τεµαχίων 3 

- Λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη ¨τούρκικου¨ τύπου, µε ενσωµατωµένο επιστόµιο 

αχιβάδα Φ 1 1/4 ins, σύνολο τεµαχίων 18 

- Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη, σύνολο τεµαχίων 8 

- ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα, σύνολο τεµαχίων 18 

- Εξωτερικό φλουσόµετρο ουρητηρίου παροχής 1/2΄΄, σύνολο τεµαχίων 8 

- Νιπτήρες πορσελάνης διαστασεων 40x50 cm, σύνολο τεµαχίων 17 

- Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins, σύνολο τεµαχίων 17 

- Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm, σύνολο τεµαχίων 21 

• Καθαίρεση υφιστάµενων θυρών w.c. και αντικατάσταση τους µε νέες ξύλινες, στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 
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1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Λ. Μαραθώνος 115, Ο.Τ. 697 Α) 

 

 

 

1
o
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ  ΜΑΚΡΗΣ 

ΛΕΩΦ.  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  115 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

∆ΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

Πρόκειται για διώροφο κτίριο τύπου ‘’ ΑΘΗΝΑ ΑΣ2-ΒΣ2 ΄΄ 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

1. Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων αλουµινίου. 

Πιο συγκριµένα, 

1. Αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων αλουµινίου. 

Αντικατάσταση κουφωµάτων όλων των θυρών των παραθύρων και των φεγγιτών όπως εµφανίζονται στα 

επισυναπτόµενα σχέδια Α-4, Α-5 και Α-6. Το σύνολο των κουφωµάτων (θύρες, παράθυρα και φεγγίτες) 

είναι περίπου 281,00 m
2
. 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην οµάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωµένη εργασία, µε υλικά 

και µικροϋλικά επί τόπου: 

• την αποξήλωση των παλαιών κουφωµάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 281,00 m2 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 
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διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς και τα παρεµβύσµατα 

προσαρµογής των σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

• την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών -ηχοµονωτικών - ανακλαστικών 

υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5 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. 

• Στα παράθυρα που δεν διαθέτουν ή έχει αποκολληθεί η µαρµάρινη ποδιά, θα γίνει προµήθεια και 

τοποθέτηση νέων, από µάρµαρο λευκό, σκληρό/εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 εκ., µονοκόµµατο, µε 

κλίση προς τα έξω 3% και µε ποταµό στην εξωτερική πλευρά. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Σλίµαν 62-Τύµβος Μαραθώνα) 

 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Ο∆ΟΣ: ΣΛΙΜΑΝ 62-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

1. Αντικατάσταση παλαιών στεγών. 

2. Τοποθέτηση καινούργιου αλεξικέραυνου. 

Πιο συγκριµένα, 

1. Αντικατάσταση παλαιών στεγών. 

• Καθαρισµός της πλάκας και οριζοντίωση µε τσιµεντοκονία 
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• Κατασκευή αεριζόµενης ξύλινης στέγης τµήµατος Α, κλίσεις 35%, όπως εµφανίζονται στα 

επισυναπτόµενα σχέδια Α-9 και Α-11.  

Η στέγη προβλέπεται πλήρως αεριζόµενη. Η κατασκευή της θα γίνει από ξυλεία πριστή, εµποτισµένη 

εγχώρια ή ξένης προέλευσης από σκελετό (αµείβοντες-µηκίδες-ορθοστάτες-αντιανέµιοι κτλ.) που 

εδράζεται στην οριζόντια πλάκα σκυροδέµατος οροφής ισογείου. Οι αµείβοντες 8Χ14 εκ., 

τοποθετούνται µέγιστα ανά 1,20 µ. αξονικά.  

Επάνω στους αµείβοντες στερεώνονται οι τεγίδες διαστάσεων 5Χ5 εκ. Στην συνέχεια κατασκευάζεται 

"πέτσωµα" από λεπτοσανίδες, τελικού πάχους 1,8 εκ. και καλύπτεται µε µεµβράνη διαπνέουσα µή 

υδατοπερατή (βάρους 0,5 kg/m²), σε στρώσεις παράλ-ληλες µε τα κεραµίδια, από κάτω προς την 

κορυφή, µε ελάχιστη αλληλοκάλυψη 10 εκ. Ο αερισµός της στέγης σε αυτό το επίπεδο εξασφαλίζεται 

στην άνω παρειά της µεµβράνης. Επί του πετσώµατος καρφώνονται πήχεις εγκάρσιας δοκίδωσης για 

την στερέωση των κεραµιδιών (καρφωτά κάθε 2 σειρές). 

Οι εργασίες καθαιρέσεων θα εκτελεσθούν µε εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε να µη 

προκαλούν ενόχληση στο υπόλοιπο Σχολικό Συγκρότηµα. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό που 

να εξασφαλίζουν ηχοµόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείµενων τµηµάτων καθώς και 

τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις µε ή χωρίς εντολή της επίβλεψης βαρύνουν τον 

εργολήπτη, ο οποίος και έχει την ευθύνη. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκοµιδή των 

προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η καθαίρεση τοίχων σε µεγάλες επιφάνειες 

και η συσσώρευση των υλικών σε ύψος µεγαλύτερο των 25 cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα 

αποµακρύνονται αµέσως από τους χώρους εργασίας. 

2 Τοποθέτηση καινούργιου αλεξικέραυνου. 

Πιο συγκριµένα, 

• Συλλεκτήριο σύστηµα 

Το συλλεκτήριο σύστηµα σχεδιάστηκε εφαρµόζοντας τη µέθοδο των βρόχων και τη µέθοδο της 

γωνίας προστασίας για την στάθµη προστασίας IV. 

Περιµετρικά της στέγης και στους κορφιάδες θα κατασκευαστεί συλλεκτήριο σύστηµα από 

στρογγυλούς  αγωγούς αλουµινίου Φ8mm κατά IEC/EN62561-2 (ενδεικτικού κωδικού  

ΕΛΕΜΚΟ 64 40 008). 

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών θα γίνει µε κατάλληλα στηρίγµατα ανά 100cm περίπου και 

οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα στήριγµα προ της αλλαγής και ένα 

µετά. Τα στηρίγµατα θα είναι  εργαστηριακά δοκιµασµένα κατά IEC/EN62561– 4.  

Ειδικότερα για στήριξη σε κεραµίδι θα χρησιµοποιηθεί:  

∆ιµερές στήριγµα (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 61 02 121) το οποίο θα αποτελείται από πλαστική 

βάση κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και χαλύβδινη  επιψευδαργυρωµένη εν θερµώ 

υποδοχή για την τοποθέτηση του συλλεκτήριου αγωγού. Το στήριγµα παράλληλα µε τη στήριξη του 

αγωγού θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη στεγανοποίηση. 

Όπου απαιτείται επιµήκυνση των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήµατος χρησιµοποιείται ο 

σφιγκτήρας επιµήκυνσης (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 08 308). Στα σηµεία διασταυρώσεως 

των συλλεκτηρίων αγωγών θα τοποθετηθούν χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι σφιγκτήρες 

διασταυρώσεως στρογγυλών αγωγών εξωτερικών διαστάσεων 50x50mm κατά IEC/EN62561-1 

(ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 01 810). 
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• Αγωγοί καθόδου 

Οι αγωγοί καθόδου θα  είναι ορατοί και θα κατασκευασθούν στις 4 γωνίες του κάθε κτιρίου. Θα 

οδεύουν επίτοιχα και θα στερεώνονται επί  της τοιχοποιίας µε κατάλληλα στηρίγµατα, ενδεικτικού 

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100, ανά 1m.  

Οι αγωγοί καθόδου θα κατασκευαστούν µε αγωγό ιδίου υλικού και διατοµής µε τον αγωγό του 

συλλεκτηρίου συστήµατος µέχρι και δύο µέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους.  

Σε εκείνο το σηµείο σε κάθε αγωγό καθόδου θα τοποθετηθεί λυόµενος διµεταλλικός σύνδεσµος 

ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6225041 έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποµόνωση του συστήµατος 

γείωσης και να πραγµατοποιούνται οι µετρήσεις.  

Από τον λυόµενο σύνδεσµο  και µέχρι το σύστηµα γείωσης οι  αγωγοί  καθόδου κατασκευάζονται 

από χάλκινο επικασσιτερωµένο αγωγό Φ8mm κατά IEC/EN62561-2 (ενδεικτικού κωδικού  

ΕΛΕΜΚΟ 6422008), εκτός εάν διαπιστωθεί ότι η ταινία γείωσης δεν είναι χάλκινη. Στην περίπτωση 

αυτή θα συνεχίσει ο ίδιος αγωγός αλουµινίου. Οι αγωγοί καθόδου θα προστατεύονται στην απόληξή 

τους µε το έδαφος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διαµέτρου ¾ της ίντσας µέχρι ύψος 

µέχρι δύο µέτρων από το έδαφος. 

• Σύστηµα γείωσης  

Το υπάρχον σύστηµα γείωσης έχει κατασκευασθεί µε ταινία γείωσης. Οι αγωγοί καθόδου θα ενωθούν 

µε την γείωση µε σφιγκτήρες σύνδεσης της ταινίας γείωσης µε τον αγωγό, που έρχεται από τον 

λυόµενο σύνδεσµο (χάλκινο ή αλουµινίου). 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εργαστηριακών δοκιµών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο  IEC/EN 62561-2 που θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 

διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι 

δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς  IEC/EN 62561. 
 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ                           12/10/2018 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ                           12/10/2018 

Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Αφένδρα Φωτεινή Τσαγλιώτης Μιχάλης 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ                           12/10/2018 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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