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                                ΤΜΗΜΑ Α’ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων έργων οικοδοµικών και αφορά σε εργασίες 
ανάπλασης πεζοδροµίων κεντρικών δρόµων της πόλης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18   

    

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

∆ΗΜΟΣ   

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

Προϊσταµένη αρχή 
(∆.Τ.Υ.) 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18  
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      ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η  εκτέλεση έργων επισκευής, συντήρησης 

σχολικών κτιρίων και των αύλειων τους  χώρων, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδοµών της 

Α/βαθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Τρικκαίων και την αναβάθµιση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Θα γίνουν κατά προτεραιότητα εργασίες που αφορούν στην εξασφάλιση & βελτίωση της 

πρόσβασης των µαθητών  όπως η κατασκευή εξωτερικών ραµπών ΑΜΕΑ εισόδου στα κτίρια 

αλλά και εσωτερικών  ραµπών για την πρόσβαση σε αίθουσες εντός των κτιρίων , η προµήθεια 

και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων (σταθερών και αποσπώµενων) , διαγραµµίσεις 

διαβάσεων και απαγόρευσης στάθµευσης, καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση κατάλληλης 

κατακόρυφης σήµανσης.   

Στο πλαίσιο των σχετικών µε την προσβασιµότητα και την οδική ασφάλεια γύρω από τα 

σχολικά συγκροτήµατα εργασιών,  θα κατασκευαστούν σε επιτρεπόµενες θέσεις  ανισόπεδες 

διαβάσεις µε την απαιτούµενη κατά περίπτωση  διαµόρφωση κρασπέδων και πεζοδροµίων και 

επιπλέον θα τοποθετηθούν  εγκάρσιες υπερυψωµένες λωρίδες  (σαµαράκια) και  ανακλαστήρες 

οδοστρώµατος (µάτια γάτας) µε σκοπό την επιβράδυνση των οχηµάτων. 

Επιπρόσθετα θα γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτιριακών  υποδοµών 

των σχολικών συγκροτηµάτων όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωµατισµοί, τµηµατική 

αντικατάσταση φθαρµένων κουφωµάτων και υαλοπινάκων και  εργασίες στεγάνωσης σε χώρους 

µε προβλήµατα υγρασίας.  

Αναφορικά µε τους αύλειους χώρους των σχολικών συγκροτηµάτων θα αποκατασταθούν 

όπου απαιτείται οι φθορές του υφιστάµενου ασφαλτικού /τσιµεντοστρωµένου δαπέδου, και θα  

επισκευαστούν κατεστραµµένα τµήµατα περίφραξης. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουµένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις 

αντίστοιχες εργασίες.  
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 417.700,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότηση του θα γίνει από το Υπουργείο 

Εσωτερικών  στο πλαίσιο του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.  

 

2) Παραδοχές µελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

• Υλικά επιχωµάτων   : Αµµοχάλικα και θραυστό υλικό 

• Σκυροδέµατα          : C20/25, C16/20 

• Οπλισµός               : S500s – Χαλύβδινος οπλισµός – ∆οµικά πλέγµατα 

• Επίστρωση             : Πλάκες τσιµέντου 

• Ασφαλτική επάλειψη & στρώση κυκλοφορίας  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

• Εκσκαφές 

• Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις  

• Επιχώµατα 

• Ασφαλτοστρώσεις 

• Κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων 

• Επιστρώσεις 

• ∆ιαγραµµίσεις 

• Σήµανση οδών 

• Σκυροδέµατα-ξυλότυποι-οπλισµοί 

• Κουφώµατα 

• Χρωµατισµοί 

 

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   

m3 

Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων m 

Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια m3 

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας ton.km 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη m3 
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γαιώδη-ηµιβραχώδη 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα m3 

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών m3 

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

m3 

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισµενο σκυρόδεµα.Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων  m2 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, για µεταλλικά κιγκλιδώµατα kg 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή m 

ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού.Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

m3 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού.Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

m3 

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 

m3 

Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων m 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών m2 

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) kg 

∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) kg 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά m2 

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm m2 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160 mm 

kg 

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους kg 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών Απλού σχεδίου 
από ευθύγραµµες ράβδους 

kg 

Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα 
κινητό, µε σταθερό φεγγίτη 

m2 

Υαλοστάσια (αιθουσών και διαδρόµων) από 
διατοµές αλουµινίου 

m2 

Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα 
(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

m2 

«∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους22mm (κρύσταλλο 4mm+κενό 12 mm+ κρύσταλλο 3 mm + 
µεµβράνη +κρύσταλλο 3 mm) 

m2 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ –ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο m3 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα m 

Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm m2 
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∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες m2 

Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζοµένου 
πεζοδροµίου  

τεµ 

Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους   m3 

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας m2 

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη m 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου  

m2 

Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων Πινακίδες 
επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

τεµ 

Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους    τεµ 

Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 
mm (1 ½ ‘’) 

τεµ 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  m2 

Πολυκαρβονικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος  µε δυο ανακλαστικές 
επιφάνειες, χρώµατος µπλε 

τεµ 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά m2 

Προστατευτικά εµπόδια σχήµατος Π από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
ύψους 80 cm µε τα ειδικά τεµάχια και χρωµατισµο 

τεµ 

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων m2 

Επισκευή σοβάδων ή ρωγµών τοιχείων µε ρητινούχο επισκευαστικό 
κονίαµα 

m2 

Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα, µπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm m2 

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς m2 

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών επιχρισµάτων ή 
σκυροδεµάτων 

m2 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

m2 

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή 
ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 
80 οC 

m2 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων  ∆ιαµέτρου έως 1'' µµ 

Χρωµατισµοί επιχρισµάτων Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

m2 

Χρωµατισµοί επιχρισµάτων Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

m2 

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους m2 

Υγροµόνωση δώµατος µε σύστηµα πολυουρίας  m2 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο kg 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 6 at 
ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm 

m 

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων τεµ. 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  

Αποξήλωση ειδών υγιεινής τεµ. 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως µε τα 
εξαρτήµατά του. 

τεµ. 

∆οχείο πλύσεως λεκάνης χαµηλής πιέσεως 10 λίτρων τεµ. 

 

 

2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργου. 

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 

 

                                ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη 

την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο 

στάδιο της µελέτης) : 

1) Θέσεις δικτύων 

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
2) Σηµεία κεντρικών διακοπτών  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
3) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

∆εν υπάρχουν.  
5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 
6) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 
7) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Αίτηση προς όλους τους πιθανά εµπλεκόµενους Ο.Κ.Ω. για τον εντοπισµό και καταγραφή των 
δικτύων τους προ της έναρξης των εργασιών. 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  

Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 
8) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  
9) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 
πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  
Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 
συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και 
εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας  του 
εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα 
του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους. 
• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να 

αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να 

αντικαθίσταται άµεσα. 
• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον 

επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 
• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 
• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας  

εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούµενο φορτίο. 
• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από 

ειδικευµένα άτοµα. 
• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 

των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλής 
του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 
µηχανήµατα. 
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• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος 
ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 
πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 
4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
 

 

                                ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή 

βελτίωσης. 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 

Τρίκαλα,   Μάιος   2018   

Οι Συντάκτες Η Προϊσταµένη Τ.Τ.Υ. 

 

 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τ.Υ.Π. 

   

Ευαγγελία Γιαννούλα  Θεοδώρα Σαργιώτη Φανή Τσαπάλα–Βαρδούλη 

Πολ.  Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός Αρχιτ. Μηχ/κός  

   

Αφροδίτη Κωτή    

Πολ.  Μηχ/κός   
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