
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

Αρ.μελ.: 2/2018

Φακ. Έργου: 2/2018

Κ.Α.:   02.64.7331.01

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

                             & Ίδιοι Πόροι

CPV: 45214200-2 “Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια”

        Προϋπολογισμός : 119.999,54€ (με Φ.Π.Α 24%)

                                                                       1
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1. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη του έργου «Επισκευή και συντήρηση

αύλειων  χώρων  σχολείων  Δήμου  Τανάγρας»,  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με σκοπό την βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας

εκπαίδευσης  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων υπηρεσιών  στον

τομέα εκπαίδευσης. 

    Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ  του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς:

CPV 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

    

         Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση  

τους θα  τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

                  Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 

147/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και όλες τις ισχύουσες 

περί έργων διατάξεις και τις  υποδείξεις του τμήματος  Τεχνικών Έργων της  Δ/νσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

2.1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  επεμβάσεις  επιφανειακές  ήπιας  μορφής  στις  εξής

υπάρχουσες υποδομές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τανάγρας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Γ)  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
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Δ)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ

Ε)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ζ)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ  

2.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι  επεμβάσεις  που  προβλέπεται  να  γίνουν  με  το  εν  λόγω έργο  είναι  α)  κατασκευή

ραμπών  πρόσβασης  ΑΜΕΑ  για  την  εξασφάλιση  της  απρόσκοπτης  πρόσβασης  των

μαθητών  στον  χώρο  των  σχολείων,  β)  ανανέωση  ασφαλτοτάπητα  και  γ)  κάποιες

επιφανειακές οικοδομικές εργασίες επί τω πλείστων.

Αναλυτικά παρακάτω περιγράφονται οι επεμβάσεις που θα γίνουν ανά σχολείο.

 

Α)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

• Διάστρωση μικρού τμήματος με κυβόλιθους στην κύρια είσοδο του σχολείου.

• Εργασίες ανανέωσης του ασφαλτοτάπητα σε όλο το βόρειο τμήμα του αύλειου χώρου

που έχει φθαρεί .

• Δημιουργία  γηπέδου  τέννις-βόλεϊ  με  αυτοεπιπεδούμενο  αντιολισθηρό  δάπεδο.

Γραμμογράφηση της  τελικής  επιφάνειας σύμφωνα με τις  διεθνείς  προδιαγραφές  από

χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Δηλαδή  υλικά  και  εργασία  πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  του  τάπητα  και  της

γραμμογράφησης  σύμφωνα με  την  τεχνική  προδιαγραφή διάστρωσης τάπητα και  τις

προδιαγραφές των υλικών.  Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να

έχει  γίνει  η  εγκατάσταση,  στο  τελικό  ύψος,  όλων  των  υποδοχών  των  αθλητικών

οργάνων. 

• Στο  υπάρχον  γήπεδο  μπάσκετ  θα  κατασκευαστεί  επίσης  αυτοεπιπεδούμενο

αντιολισθηρό δάπεδο.

• Διαμόρφωση παρτεριών και χώρου φύτευσης στο δυτικό όριο του οικοπέδου.

• Αντικατάσταση της χαλασμένης επιστέγασης στα υπάρχοντα κιόσκια του σχολείου με

ξύλινες τάβλες και ασφαλτικό κεραμίδι.

Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
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• Κατασκευή και τοποθέτηση καγκέλων στα πίσω χαμηλά παράθυρα του σχολείου για την

ασφάλεια του κτιρίου.

• Ανύψωση του ύψους των μεταλλικών στοιχείων του στηθαίου στον διάδρομο του 1ου

ορόφου  και  των  κιγκλιδωμάτων  της  εσωτερικής  σκάλας,  για  αποφυγή  πτώσης  των

παιδιών.

Γ)  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

• Δημιουργία διαδρόμου με επίστρωση κυβολίθων σε υπάρχον παρτέρι.

Δ)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ

• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ

Ε)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΥΛΗΣ

• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ

Ζ)  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ  

• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης του έργου συντάχθηκαν οι

προμετρήσεις του, ο προϋπολογισμός εργασιών και οι συγγραφές υποχρεώσεων του έργου τα

οποία και συνοδεύουν την παρούσα τεχνική έκθεση.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 119.999,54 € με ΦΠΑ 24%.

Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  και

έχει εγγραφεί  πίστωση ποσού 97.000,00€ στον ΚΑ 02.64.7331.01 του προϋπολογισμού του

οικονομικού  έτους  2018  και  το  υπόλοιπο  ποσό  θα  καλυφθεί  από  Ίδιους  πόρους  του

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

                        Συντάχθηκε

              Σχηματάρι, 18 /06 /2018

           Νίκα Σωτηρία

                         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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