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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
 
 

Το έργο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 

4
ου

 ΛΥΚΕΙΟΥ" προϋπολογισµού µελέτης 6.300.000 €, αφορά την κατασκευή 

σχολικού συγκροτήµατος δυναµικότητας 180+180 µαθητών, που θα ανεγερθεί σε 

δηµοτικό οικόπεδο εµβαδού 7.001,22 m
2
 , το οποίο βρίσκεται εντός του οικισµού 

ΣΦΑΚΑΚΙ του ∆ήµου Ρεθύµνης (τέως δήµου Αρκαδίου). 

 Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα (ανατολικό και δυτικό) διώροφα κτίρια µε 

υπερυψωµένα υπόγεια, που θα στεγάσουν το Γυµνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα. 

 
 

 

 

 Α. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 Το ισόγειο περιλαµβάνει τη διοίκηση (γραφείο δ/ντή, γραφείο υποδ/ντή, 

γραφεία καθηγητών, γραµµατεία, χώρο αναµονής, χώρο δύο µικρών γραφείων 

ενηµέρωσης, ιατρείο-αναρρωτήριο), δύο αίθουσες διδασκαλίας ξένων γλωσσών, δύο 

αίθουσες πληροφορικής και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε χώρο σκηνής, 

αποθήκη σκηνής και αποδυτήρια αγοριών-κοριτσιών. Στη στάθµη στου ισογείου 

βρίσκεται και το υπόστεγο Γυµναστικής.  

 Ο όροφος περιλαµβάνει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, το εργαστήριο φυσικών 

επιστηµών  µε ανεξάρτητο παρασκευαστήριο, την αίθουσα τεχνολογίας- σχεδίου και 
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την αίθουσα καλλιτεχνικών µε ανεξάρτητες αποθήκες, καθώς και το γραφείο του 

συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. 

 Στη στάθµη του υπερυψωµένου υπογείου έχει τοποθετηθεί η βιβλιοθήκη 

καθώς και τα W.C. αγοριών-κοριτσιών και προσωπικού. Επίσης, βρίσκονται και οι 

διάφοροι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη βιβλίων, γενικό αρχείο, γενική αποθήκη, χώρος 

οργάνων γυµναστικής, ειδών καθαρισµού, λεβητοστάσιο). 

 

 

 

 Β. ΛΥΚΕΙΟ 

 Το ισόγειο περιλαµβάνει τη διοίκηση (γραφείο δ/ντή, δύο γραφεία υποδ/ντών, 

γραφεία καθηγητών, γραµµατεία, χώρο αναµονής, χώρο δύο γραφείων ενηµέρωσης, 

ιατρείο-αναρρωτήριο, γραφείο γονέων-κηδεµόνων), δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, 

και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε χώρο σκηνής, αποθήκη σκηνής και 

αποδυτήρια αγοριών-κοριτσιών. Στη στάθµη του ισογείου βρίσκεται και το υπόστεγο 

Γυµναστικής. 

 Ο όροφος περιλαµβάνει έξι µεγάλες και τρεις µικρότερες αίθουσες 

διδασκαλίας, δύο αίθουσες πληροφορικής, την αίθουσα φυσικών επιστηµών µε 

ανεξάρτητο παρασκευαστήριο, την αίθουσα σχεδίου-αισθητικής αγωγής µε 

ανεξάρτητη αποθήκη και δύο W.C. 

 Στη στάθµη του υπερυψωµένου υπογείου έχει τοποθετηθεί η βιβλιοθήκη 

καθώς και τα WC αγοριών-κοριτσιών και προσωπικού. Επίσης βρίσκονται και οι 

διάφοροι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη βιβλίων, γενικό αρχείο, γενική αποθήκη, χώρος 

οργάνων γυµναστικής, ειδών καθαρισµού, λεβητοστάσιο). 

 Το κάθε κτίριο διαθέτει δύο κλιµακοστάσια και δύο ανεξάρτητες εισόδους 

που δίνουν τη δυνατότητα ευέλικτης λειτουργίας, όχι µόνο στο σχολείο αλλά και στις 

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (χρήση ανεξάρτητη από τις ώρες λειτουργίας του 

σχολείου). Η ύπαρξη ανελκυστήρα (ένα για κάθε κτίριο) και ραµπών επιτρέπει τη 

χρήση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του συγκροτήµατος από ΑµεΑ.  

 Το ιδιαίτερο (τριγωνικό) σχήµα του οικοπέδου, αλλά και η θέση των 

οικοδοµικών γραµµών (20άµετρη λωρίδα από το όριο απαλλοτρίωσης του δρόµου, 

10µετρη λωρίδα από τη γραµµή οριοθέτησης  του ρέµατος) επέβαλαν τη χωροθέτηση 

των κτιρίων σε σχήµα Γ, που µοίρασε τον περιβάλλοντα χώρο σε δύο βασικά 

τµήµατα. 
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 Στο βόρειο τµήµα, όπου και η κεντρική είσοδος του συγκροτήµατος από τον 

δυτικό-δηµοτικό δρόµο (µε τον χώρο του φύλακα), έχουν χωροθετηθεί οι 

απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης και τµήµα του πρασίνου. 

 Στο νότιο τµήµα που είναι ο κύριος αύλειος χώρος βρίσκεται το κυλικείο και 

το συγκρότηµα των βρυσών.  

 Τα δύο τµήµατα επικοινωνούν µέσω ενός µεγάλου ηµιυπαίθριου χώρου που 

ορίζει και τις κύριες εισόδους των κτιρίων του Γυµνασίου και του Λυκείου. 

 Στις περιοχές της Ν∆ και ΒΑ γωνίας έχουν χωροθετηθεί οι αθλοπαιδιές 

(γήπεδο basketball και volleyball) και χώρος πρασίνου.    

 

 

                                                

 

Ρέθυµνο Ιανουάριος 2013 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                    ΘΕΩΡΗΘHKE 
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