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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Mε την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης-κατασκευής τμημάτων των αύλειων χώρων
των σχολικών συγκροτημάτων του Αγίου Δημητρίου, Κροκεών, Σκάλας και Γλυκόβρυσης. Πιο συγκεκριμένα
προβλέπονται τα κάτωθι:
α. Στο σχολικό συγκρότημα της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου θα γίνει οριοθέτηση του προαυλίου του Νηπιαγωγείου με την
κατασκευή στηθαίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στη στέψη αυτών θα τοποθετηθούν σιδηρά
κιγλιδώματα απλού σχεδίου και η πρόσβαση στο χώρο θα γίνεται μέσω δύο νέων μεταλλικών θυρών. Στο προαύλιο
χώρο και σε επιφάνεια εμβαδού 130.00 τμ περίπου, θα γίνουν εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για την
διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με κλίση 1-2% και θα κατασκευασθεί πλάκα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και πάχους 10εκ. Η επίστρωση του δαπέδου θα γίνει με χυτό ελαστικό συνθετικό δάπεδο
ασφαλείας πάχους 3 εκ.
Στην Βόρεια πλευρά του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου θα κατασκευασθεί ράμπα ΑΜΕΑ και κλίμακα από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20. Πλησίον της ανωτέρω ράμπας ΑΜΕΑ θα γίνει καθαίρεση τμήματος της λιθοδομής του
μαντρότοιχου που περιβάλλει τον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος για την κατασκευή νέου ανοίγματος και
την τοποθέτηση μεταλλικής θύρας με την παράλληλη κατασκευή διαδρόμων επί του προαυλίου χώρου από
σκυρόδεμα.
Β. Στο Σχολικό συγκρότημα του 2ου Δημοτικού & 2ου Νηπιαγωγείου Σκαλας θα γίνει οριοθέτηση του προαυλίου
χώρου του νηπιαγωγείου με την κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και δύο θυρών. Επί του υπάρχοντος χωμάτινου
δαπέδου του αυλείου χώρου θα κατασκευασθεί δάπεδο από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγόριας C16/20
μέσου πάχους 10 εκ. με κλίση 1%. Τέλος θα γίνει τελική επίστρωση του προαυλίου χώρου με χυτό ελαστικό
συνθετικό δάπεδο συνολικού πάχους 3 εκ.
Γ. Στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Γλυκόβρυσης θα κατασκευασθεί ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20 με ανακατασκευή της κλίμακας πρόσβασης του κτίριου.
Δ. Σε επιφάνεια 200,00 τμ περίπου του
πλακοστρωμένου
αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου Κροκεών θα
τοποθετηθεί χυτό ελαστικό συνθετικό δάπεδο πάχους 3 εκ. ενώ στο Δημοτικό σχολείο Κροκεών θα εκτελεσθούν
εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης τμήματος του προαυλίου χώρου.
Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί σε EKATOΝ EIKOΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» όπως ισχύει.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το
Ν.3850/10.
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Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Περ/ντος, Υπ. Δόμησης και Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ/ΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΕ ΜΕ Β’Β.

AΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΌΣ ΠΕ ΜΕ A’Β.

ΔΕΡΤΙΛΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΕ ΜΕ Α’Β.

