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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  96 

 
Πρακτικό της με αριθμό 12ης/27.07.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 27η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  
του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήμερα, 27/07/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 μ. μ , 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που διεξάχθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
6904/23.07.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  1. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  2. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης 3. Καρατζάς Ανδρέας 
  4. Καλαλής Εμμανουήλ 4. Μιλτσακάκης Μιχάλης 
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδημος  
11. Αραχωβίτη Μαρία  
12. Πλυτάς Ευάγγελος  
13. Κατημερτζής Γεώργιος  
14. Γραφίδου Γεσθημανή  
15. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
16. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
17. Παρασκευά Δέσποινα  
18. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
19. Παραγυιού Άννα  



20. Κουφού Σταυρούλα  
21. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
22. Χατζησάββας Μηνάς  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης έργου με τον τίτλο : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
(Μ20) προϋπολογισμού 80.624,80€ €(πλέον Φ.Π.Α 24%) ή 99.974,75€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 
6490/14-07-2020 εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής προϊσταμένης   η οποία έχει ως εξής:    

 
 
 

Σας παραθέτουμε την Μελέτη (Τεχνική Έκθεση & Αναλυτικό Προϋπολογισμό) 

για την «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)» προϋπολογισμού 80.624,80€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ή 99.974,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ Σχολείων και προτείνουμε την έγκριση της εκπονηθείσας μελέτης. 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  03/06/2020 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταμπάκη 
Τηλ. 2132010728 
 

                              ΕΡΓΟ:       «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20) 
CPV 45214200-2 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20) του 

Δήμου Καισαριανής. 

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες που ενδεικτικά αφορούν σε: 

 ανακαινίσεις χρωματισμών στα σχολικά κτίρια,  

 3ο Δημοτικό Επισκευή βρυσών αυλής και λείανση ακμών αιχμηρών με 

τοποθέτηση ειδικού πλαστικού τεμαχίου. 

 1ο Γυμνάσιο Πίσω αυλή, αφαίρεση ρίζας δένδρου και αποκατάστασης της 

πλακόστρωσης και μερεμέτια και γραμμογράφηση πίσω γηπέδου μπάσκετ. 

 2ο Δημοτικό Αίθουσα Σίτισης. Τοποθέτηση νιπτήρα με πλακάκι στον 

καθρέπτη. Υλικά και όλες οι υδραυλικές και αισθητικές εργασίες. 

 3ο Νηπιαγωγείο αντικατάσταση 4 φωτιστικών LED Οροφής / Έλεγχος και 

επισκευή πλακιδίων WC & αποκατάσταση αποχέτευσης λεκανών. 

 4ο & 5ο Νηπιαγωγείο Αυτονόμηση του χειρισμού θέρμανσης των 2 κτιρίων 

με ξεχωριστά χειριστήρια εντός του κάθε κτιρίου. 

 7o Δημοτικό : Θέση σε λειτουργία των εσωτερικών στο ισόγειο WC, 

μερεμέτια σε πλακίδια και έλεγχος σε είδη υγιεινής, καζανάκια, πόρτες για 

να μπουν σε χρήση. 

 Τοπικές επισκευές σε πλακίδια WC, και βρυσών. 

 Τοπικές επισκευές μονώσεων στο 1ο Δημοτικό (στηθαία οροφής) και όπου 

αλλού απαιτηθεί. 

 Σίτες Νο 16 καθ’ υπόδειξη υγειονομικού. 

 Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού με πλάκες ελαστικές ειδικές για χρήση 
παιδικής Χαράς μετά της υποδομής στο Ειδικό Πειραματικό. 
Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας 
πάχους 4cm με πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα, από 
συγκολλημένους κόκκους ελαστικού με EPDM, επιφάνεια αποχρώσεως 
κόκκινης όπως τα υφιστάμενα. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και Προδιαγραφών 



ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm. Αποτελούνται από 
ανακυκλωμένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος 
που ποικίλει ανάλογα με το πάχος του κάθε πλακιδίου, π.χ. 6,65kgr ανά 
τεμάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm. Ανάλογα τον 
προμηθευτή μπορούν να υπάρξουν μικροδιαφορές στο βάρος. Η πυκνότητα 
ποικίλει, ανάλογα με τον προμηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 
kgr/m3, έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , 
θερμική αγωγιμότητα περίπου 0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσμό, 
αντίσταση κατά χημικών, αντίσταση κατά σπασίματος σε παγετό, αντίσταση 
κατά ρωγμών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίματα). Η κάτω 
επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων κυψελωτή).Τα πλακίδια 
συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε εσοχές 
έτοιμες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωμένη 
επιφάνεια και να αποφεύγεται η μετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι 
σύνδεσμοι στις τρύπες υποδοχής. Ενώνονται καλά οι απέναντι αρμοί της 
πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 
ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε μισή πλάκα. Για την κοπή 
των πλακών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. Τα ελαστικά 
πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιμασμένου, λείου, επιπέδου, καθαρού 
και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση με 3Α και καλά πατημένο και 
κυλινδρισμένο χώμα με ρύσεις (τα υλικά υπόβασης προσμετρώνται στην 
τιμή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξομαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, 
αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη 
με τις γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει 
καμία υψομετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εμπόδιο για τα 
παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και απομάκρυνση τους. Η 
κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
των πλακιδίων. Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ ή αναλόγου καθώς και από 
τεχνική περιγραφή και φύλλο συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, 
ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, ειδική κόλλα, εργασία 
προετοιμασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Τιμή εμπορίου. Για ένα τετραγωνικό μέτρο 
πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την μελέτη, με τα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (μ2). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
(m2). 

 
 Δημιουργία WC ΑΜΕΑ στο Ειδικό Πειραματικό. 

 Θύρα Εισόδου Αλουμινίου με Υαλοπίνακα στην Αίθουσα Σίτισης του 2ου 

Δημοτικού. 

 Αντιολισθηρό εξωτερικό χώρου πλαστικό προφίλ στις 2 εξωτερικές κλίμακες 

προς άνω αίθουσες του 2ου Δημοτικού.  

 Επισκευές ξύλινων θυρών WC. 

 Τοποθέτηση 2 μπασκετών στον αύλειο χώρο του Συγκροτήματος 

«Βενιζέλου» πιστοποιημένες κατά ΕΝ1270. 



 Επισκευές εσχαρών απορροής ομβρίων προαυλίων. 

 Σταδιακή Αντικατάσταση αλουμινίων στο 2ο Λύκειο:  

 Πίνακας κουφωμάτων προς αντικατάσταση στις αίθουσες  
 
Αντικατάσταση αλουμινίων 1ου ορόφου με διπλά τζάμια.    

 Τεμ.   Διάσταση Διαστάση Μ2  
 όροφος  (με φεγγίτη 50εκ.) 4  1,1 1,6 7,04  
 όροφος  (με φεγγίτη 50εκ.) 3  3,2 1,6 15,36  

Παράθυρα  (με φεγγίτη 50εκ.) 4  3,15 1,6 20,16  
Πίσω όψη Φεγγίτες 8  3,2 0,55 14,08  

    Σύνολο 56,64 μ2 
Διπλοί υαλοπίνακες (που 
αντιστοιχούν) 51 μ2     

 
Αντικαθίστανται με νέα κουφώματα Αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα σύμφωνα με Τ.Π 

της ΚΤΥΠ Α.Ε. Οι υαλοπίνακες είναι διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
ασφαλείας συνολικού πάχους 22mm με κρύσταλλα laminated (3mm+3mm, κενό 10mm, 
3mm+3mm ). 

Οποιoδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τα κουφώματα αλουμινίου και η τυπολογία & το χρώμα τους θα ακολουθεί την 

υφιστάμενη αρχιτεκτονική του κτιρίου. Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων 
ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 
9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την 
"σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από 
καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής.  
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.      

       

 Διάφορες τοπικές επισκευαστικές εργασίες επιχρισμάτων & σκυροδεμάτων. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.624,80€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ή 99.974,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Οι αναλύσεις τιμών έγιναν με τις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της ΓΓΔΕ.   



 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών, την ισχύουσα νομοθεσία , μετά από 
διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά , 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Σταμέλου Ηλία, Πολυχρονάκη 
Συμεών-Χρήστου Κατσαρέλλη Νικόδημου , Αραχωβίτη Μαρίας, Πλυτά 
Ευάγγελου και Κατημερτζή Γεώργιου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την έγκριση μελέτης έργου με τον τίτλο : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
(Μ20) προϋπολογισμού 80.624,80€(πλέον Φ.Π.Α 24%) ή 99.974,75€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Πολυχρονάκης 
Συμεών-Χρήστος 11) Κατσαρέλλης Νικόδημος 12) Αραχωβίτη Μαρία 13) 
Πλυτάς Ευάγγελος  14) Κατημερτζής Γεώργιος 15) Γραφίδου Γεσθημανή  16) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  17)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  18) Παρασκευά 
Δέσποινα  19) Καγιαμπάκη Ειρήνη 20) Παραγυιού Άννα 21) Κουφού 
Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23) Χατζησάββας Μηνάς 

 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  27/07/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


