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103.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή-συντήρηση των σχολικών μονάδων του 4ου -5ου Δημοτικού 
Σχολείου, του 6ου Δημοτικού Σχολείου, του 7ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου του 
Δήμου Γρεβενών και αναλυτικότερα οι εργασίες ανά σχολείο είναι οι ακόλουθες: 

α. 4ο -5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών 
Στο 4ο - 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών θα γίνουν εργασίες στον αύλειο χώρο και συγκεκριμένα: 

• θα αντικατασταθούν οι καγκελόπορτες και κάποια κάγκελα της περίφραξης, τα οποία τα 
ελαιοχρωματιστούν 

• θα αποξηλωθούν οι μαρμάρινες επενδύσεις των βαθμίδων της εξωτερικής σκάλας του ανατολικού 
κτιρίου (αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων) και θα τοποθετηθούν νέες μαρμάρινες επενδύσεις.  

• θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν τα σπασμένα μάρμαρα των άλλων δύο κλιμάκων που 
υπάρχουν στον αύλειο χώρο 

• θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων και χρωματισμών, όπου απαιτείται σύμφωνα με την 
επίβλεψη. 

β. 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών 

Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών θα αντικατασταθούν οι υπάρχουσες φθαρμένες ξύλινες θύρες και 
κάσσες των τουαλετών (αγόρια – κορίτσια), με νέα, ξύλινα πρεσσαριστά, με επένδυση φορμάικας, επί 
νέων μεταλλικών κασσών από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης. Επίσης όπου απαιτείται σύμφωνα με την 
επίβλεψη θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων και χρωματισμών. 

γ. 7ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών 

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών θα τοποθετηθούν εσωτερικά των διαδρόμων κουφώματα 
αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες (3 τεμάχια). . Επίσης όπου απαιτείται σύμφωνα με την επίβλεψη 
θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων και χρωματισμών 

δ. 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γρεβενών 
Στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γρεβενών θα γίνουν εργασίες στις τουαλέτες και των τριών ορόφων και 
συγκεκριμένα: 

• θα αντικατασταθούν οι υπάρχουσες φθαρμένες ξύλινες θύρες των τουαλετών (αγόρια – κορίτσια), 
με νέα, ξύλινα πρεσσαριστά, με επένδυση φορμάικας, επί νέων μεταλλικών κασσών από λαμαρίνα 
ψυχρής εξέλασης  

• θα βαφούν τα θερμαντικά σώματα των WC και θα αντικατασταθεί ένα 

• θα αντικατασταθούν οι νεροχύτες και όσα κεραμικά πλακάκια είναι σπασμένα με νέα  

• θα γίνουν υδραυλικές-Η/Μ εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών όπου απαιτούνται, 
εντός των WC και   

• θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων και χρωματισμών όπου απαιτείται σύμφωνα με την 
επίβλεψη. 
 

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Γρεβενά  27 - 11 - 2020  Γρεβενά 27 - 11 - 2020 

Οι  Συντάξαντες   
Α. Οικοδομικά  Β. Ηλεκτρομηχανολογικά  Ο Προϊστάμενος  

Τμήμ. Δομών Περιβάλλοντος 

Μαυροματίδου Αικατερίνη  Μπάλλας Στέργιος  Ζιώγας Κων/νος 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α΄β  Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α΄β  Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την απόφαση 170725/27-11-2020 του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών 
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