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ΣΚΖΚΑ Α’ 
 

1. ΓΔΛΗΘΑ 

 

 

1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΘΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Ζ κειέηε κε ηίηιν : «ΔΠΗΘΔΤΔ - ΤΛΣΖΡΖΔΗ –ΥΟΙΗΘΩΛ ΘΣΗΡΗΩΛ (ΥΟΙΗΘΖ 
ΣΔΓΖ)» αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο επηζθεπήο - ζπληήξεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 

Σξηθθαίσλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ πιηθψλ θαη ηερλνινγηψλ. Γεληθά νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζε 
πθηζηάκελα ζρνιεία . Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε επηδηφξζσζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 
πξνθχςεη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά 

θαη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ.  
 

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΘΤΡΗΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε  Ζκεξνκελία 
Θηήζεωο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ 

όπνπ ππάξρεη 
ηδηνθηεζία 

ΓΖΚΟ ΣΡΗΘΘΑΗΩΛ  ΑΘΙΖΠΗΟΤ 18   
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3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΛΣΑΘΣΖ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Φ.Α.Τ.  

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πξνγξακκαηηζκνχ, Σκήκα  ΣερληθψλΤπεξεζηψλ 

 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΛΣΟΛΗΣΖ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Φ.Α.Τ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΛ ΤΠΔΤΘΤΛΩΛ ΔΛΖΚΔΡΩΖ / ΑΛΑΠΡΟΑΡΚΟΓΖ Φ.Α.Τ.  

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Γηεύζπλζε Ζκεξνκελία 
αλαπξνζαξκνγήο 

                     

ΓΖΚΟ   

ΣΡΗΘΘΑΗΩΛ  

Πξντζηακέλε αξρή 
(Γ.Σ.Τ.) 

ΑΘΙΖΠΗΟΤ 18  

    

    

    

 

  

    ΣΚΖΚΑ Β’ 
 

1. ΚΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε κε ζθνπφ ηελ επηδηφξζσζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη ζε πθηζηάκελα ζρνιεία κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 

πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά θαη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ. 
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 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηα ζρνιηθά θηίξηα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 Θαζαίξεζε επηθεξακψζεσλ θαη θέξνλησο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο.  

 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ. 

 επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο κνλψζεσλ ηαξαηζψλ, ζηεγψλ. 

 Σεγίδσζε, επηηεγίδσζε θαη ζαλίδσκα ζηέγεο. 

 Δπίζηξσζε κε πεηξνβάκβαθα 50 κκ θαη κε αζθαιηφπαλν.  

 αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ (φπνπ θαη αλ απαηηεζεί). 

 πνξαδηθή επηζθεπή επηρξηζκάησλ. 

 Δπηζθεπή ζνβάδσλ ή ξσγκψλ. 

 ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε απνρξψζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ.  

 επελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα group 1.  

 αθφκε ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ πνπ 

δηαξξπζκίδνληαη πξνβιέπεηαη: ε αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, δηαθφπηεο 

ρσλεπηνί φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην . 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 70.000,00 € θαη αλαιχεηαη 

φπσο παξαθάησ: 

Θαηεγνξία νηθνδνκηθώλ  

 Θαζαίξεζε επηθεξακψζεσλ θαη θέξνλησο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο.  

 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ. 

 επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο κνλψζεσλ ηαξαηζψλ, ζηεγψλ. 

 Σεγίδσζε, επηηεγίδσζε θαη ζαλίδσκα ζηέγεο. 

 Δπίζηξσζε κε πεηξνβάκβαθα 50 κκ θαη κε αζθαιηφπαλν.  

 αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ (φπνπ θαη αλ απαηηεζεί). 

 πνξαδηθή επηζθεπή επηρξηζκάησλ. 

 Δπηζθεπή ζνβάδσλ ή ξσγκψλ. 

 ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε απνρξψζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ.  

 επελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα group 1.  
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Θαηεγνξία ειεθηξνκεραλνινγηθώλ  

 Αθφκε ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ πνπ 

δηαξξπζκίδνληαη πξνβιέπεηαη: ε αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, 

δηαθφπηεο ρσλεπηνί φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην .  

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαηφπηλ δηελέξγεηαο κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (κε 

δεκνπξαζία), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία θαη ηηο Γηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ 

έξγσλ θαη έξγσλ ΟΣΑ. 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 70.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα γίλεη απφ ΑΣΑ. 

 

1) Παξαδνρέο κειέηεο 

Α) ΤΙΗΘΑ 

Τιηθά :Άκκνο, αζβέζηεο, ιεπθφ ηζηκέλην, πιαθίδηα group 
1, θφιια πιαθηδίσλ, θεξακίδηα, πεξηξνβάκβαθα 

50κκ, πδξνξξνέο, αζθαιηφπαλν, ρξψκαηα 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη 
ζσιελψζεσλ. 

Δπηζηξώζεηο                  : Κε πιαθίδηα πιαθίδηα group 1, θεξακίδηα,  
                                                                    πεξηξνβάκβαθα 50κκ. 
Θαηά ηα άιια                                    :φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ     

κειεηψλ Δθαξκνγήο . 
 

  

 

ΣΔΥΛΗΘΔ  ΔΘΘΔΖ 
 

 Θαζαίξεζε επηθεξακψζεσλ θαη θέξνλησο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο.  

 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ. 

 επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο κνλψζεσλ ηαξαηζψλ, ζηεγψλ. 

 Σεγίδσζε, επηηεγίδσζε θαη ζαλίδσκα ζηέγεο. 

 Δπίζηξσζε κε πεηξνβάκβαθα 50 κκ θαη κε αζθαιηφπαλν.  

 αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ (φπνπ θαη αλ απαηηεζεί). 

 πνξαδηθή επηζθεπή επηρξηζκάησλ. 

 Δπηζθεπή ζνβάδσλ ή ξσγκψλ. 

 ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε απνρξψζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
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 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ.  

 επελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα group 1.  

Θαηεγνξία ειεθηξνκεραλνινγηθώλ  

 Αθφκε ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ πνπ 

δηαξξπζκίδνληαη πξνβιέπεηαη: ε αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, 

δηαθφπηεο ρσλεπηνί φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Γίθηπα – χλδεζε κε ΟΘΩ 

   Τινπνίεζε ηεο κειέηεο 

 
Αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηέρνληαη ζην ηεχρνο ηεο  κειέηεο. 

1.1. ΤΛΣΑΥΘΔΗΔ ΚΔΙΔΣΔ 

 
Αληηθείκελν 

 Κειέηε ΔΠΗΘΔΤΩΛ ΤΛΣΖΡΖΔΗ ΥΟΙΗΘΩΛ ΘΣΗΡΗΩΛ (ΥΟΙΗΘΖ ΣΔΓΖ) 

 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο 

 

 

ΣΚΖΚΑ Γ’ 
 

1. ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ 

Αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο 

ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ. 

Οη επηζεκάλεηο αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη σο είλαη γλσζηά ζην 

ζηάδην ηεο κειέηεο) : 

1) Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

Γελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 
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2) Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή 

Θα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα επηιπζνχλ. 

3) Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Γελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

 

4) Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Γελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

5) Τθηζηάκελα δίθηπα Ο.Θ.Ω. 

Δξγαζίεο ζχλδεζεο κε ΟΘΩ 

 

6) Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Γελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ.  

7) Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Θα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε κε εηδηθεπκέλα άηνκα ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο. 

10)  Θαζνξηζκόο ζπζηεκάηωλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία  

Θα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

              ΣΚΖΚΑ Γ’ 
 

 

 
 



ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: « ΕΠΙΚΕΤΕ – ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΥΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ) » 
  ελ. 9 

1. ΟΓΖΓΗΔ ΘΑΗ ΥΡΖΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1.1 Αζθάιεηα εξγαδνκέλωλ 

Ζ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πξνζπάζεηα φισλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα παξέρνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φια ηα εθφδηα θαη 
εμνπιηζκφο γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ. ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο  ηνπ 
εξγνηαμίνπ θάζε εξγαδφκελνο ζα παξαιακβάλεη ηα εθφδηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθαιείαο θαη ζα 

ηνπ γλσζηνπνηνχληαη νη νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 
Όινη νη εξγαδφκελνη ζην εξγνηάμην ππνρξενχληαη λα θνξνχλ θξάλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 

Αλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πηζαλφο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζηνλ εξγνδεγφ. 
Αλ θζαξεί ν πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο (θξάλε, γάληηα θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα 

αληηθαζίζηαηαη άκεζα. 
Οπνηαδήπνηε θζνξά εμνπιηζκνχ δηαπηζησζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο 
ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζηνλ εξγνδεγφ. 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 
Θάζε εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηνλ ίδην ή άιινπο εξγαδφκελνπο. 
Θαηά ηελ δηάξθεηα αλχςσζεο θνξηίσλ απφ ηνπο γεξαλνχο ή άιια κεραλήκαηα θαλέλαο  

εξγαδφκελνο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ζα βξίζθεηαη θάησ απφ αησξνχκελν θνξηίν. 
Ο εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα επηζθεπάδνληαη κφλν απφ εηδηθεπκέλα 
άηνκα. 

Όζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 
ζπζθεπψλ θαη ησλ θαισδίσλ ηνπο. Θάζε θζνξά ζα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ 
ζπλεξγείνπ, ψζηε λα δηνξζψλεηαη άκεζα. 

Θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή εξγαιείν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηα πξνζηαηεπηηθά ηεο 
κεραλήκαηα. 
 

 Εψλεο αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά φπνπ πξνβιέπεηαη θαη εάλ ν 

εξγαδφκελνο επξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ ελφο κέηξνπ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

 Γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε ή επέκβαζε ζε κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ ελψ 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Οπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο, επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο θηλεηήξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 Όζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ νμπγφλν ζα πξέπεη : 

1. λα κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιαδσκέλα ή θζαξκέλα γάληηα 

2. λα έρνπλ ηηο θηάιεο θεθιηκέλεο – φρη νξηδφληηεο 

3. λα κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ πηζαλά έξζνπλ ζε επαθή κε πξντφληα 

πεηξειαίνπ ή νμεηδσκέλα αληηθείκελα θαη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο βαιβίδεο αζθαιείαο . 
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ΣΚΖΚΑ Δ’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΛΑΓΘΑΗΩΛ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΛ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΛΑΓΘΑΗΩΛ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΛ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΔΩΛ ΔΡΓΩΛ  

ε θάζε ηαθηηθή επηζεψξεζε ζα επηζεκαίλνληαη ηπρφλ αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

ή βειηίσζεο. 

 

Ζκεξνκελία 

ζπληήξεζεο 

Σκήκα πνπ 

ζπληεξήζεθε 

Σχπνο 

ζπληήξεζεο 

ηνηρεία 

ππεχζπλνπ 

ζπληήξεζεο 

Τπνγξαθή 

αξκνδίνπ 

 

 

 

 

 

      Τρίκαλα,    14/02/2018 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊσταμένη 

Τ.Τ.Υ. 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
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Πολ/κόσ  Μηχ/κόσ 

(Τ.Ε.) με Α 

Πολ/κόσ  Μηχ/κόσ με 

Α 

Αρχ/των Μηχ/κόσ  με Α 


