
 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ      
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ       ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                   ∆Ε ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
      Αρ. Μελέτης:   21/2018  
      CPV: 45000000-7 
                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 86.000,00 € (µε το ΦΠΑ) 
     Υπάρχουσα Πίστωση: 80.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆Ε ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και τις εργασίες που απαιτούνται για 
την βελτίωση επισκευή και αναβάθµιση κτιρίων στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο, στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο κτίριο Παλαιού ∆ηµαρχείου  
Καρπενησίου, στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, στον 3ο Παιδικό Σταθµό, στο Σχολικό 
Συγκρότηµα Προφήτη Ηλία και στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης του 
Καρπενησίου. 
 Τα κτίρια παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα λειτουργίας των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων και ορισµένα από αυτά υγρασίας.  
  
Συγκεκριµένα προβλέπονται να γίνουν: 
      
Α)   Στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου 
 
1. Αναβάθµιση και πλήρης ελαιοχρωµατισµός ορισµένων αιθουσών κτιρίων του Σχολείου.    
2. Ανακατασκευή και στεγανοποίηση σχαρών όµβριων υδάτων πίσω από τα κτίρια.   
3. Επισκευή και στεγανοποίηση αρµών στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου.  
4. Ελαιοχρωµατισµός αίθουσας  Νηπιαγωγείου.   
5. Αντικατάσταση παλαιών σιδερένιων παραθύρων αίθουσας ισογείου µε ενεργειακά 
κουφώµατα αλουµινίου συνολικού εµβαδού περίπου 20,0µ2   
 
Β)  Στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου 
 
1. Αποκατάσταση φθαρµένων ακµών προβόλου από σκυρόδεµα κτιρίων Νηπιαγωγείου και 
Σχολείου µε χρήση ικριωµάτων καθώς και βάψιµο.  
 
Γ)  Στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου  
 
1. Αντικατάσταση των παλιών παραθύρων σε κάποιες από τις αίθουσες διδασκαλίας 
∆ηµοτικού Σχολείου µε ενεργειακά κουφώµατα αλουµινίου συνολικού εµβαδού περίπου 
25,0µ2.   
2. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης αµµοδόχου εξωτερικού χώρου µε σύστηµα 
προστασίας.    
 



 

∆)  Στο κτίριο του Παλαιού ∆ηµαρχείου  Καρπενησίου  
 
1. Αποκατάσταση φθαρµένης κορνίζας-προβόλου µε τοποθέτηση σιδερένιων βλήτρων και 
επισκευαστικών ειδικών τσιµεντοκονιαµάτων. 
2. Τοποθέτηση ικριωµάτων για εργασίες επισκευής και βαψίµατος κτιρίου µε πλαστικό 
χρώµα.  
3. Επισκευή και βερνικοχρωµατισµός ξύλινου µπαλκονιού ∆ηµαρχείου   .   
4. Τοποθέτηση 2 σειρών κεραµιδιών ρωµαϊκού τύπου στον πρόβολο περιµετρικά του 
κτιρίου.     
 
Ε) Στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου 
 
1. Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ µε κλίση 5% µήκους 8,0µ και πλάτους 4,0µ περίπου από 
σκυρόδεµα, στην κεντρική είσοδο του ΕΠΑΛ .     
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας από σιδηροσωλήνες µήκους 16µ. 
περίπου. 
 
Ζ) Στον 3ο  Παιδικό Σταθµό Καρπενησίου  
 
Αντικατάσταση παλιών ξύλινων παραθύρων στην αίθουσα παιχνιδιών του Παιδικού 
Σταθµού µε ενεργειακά κουφώµατα αλουµινίου συνολικού εµβαδού περίπου 25,0µ2.   
 
Η) Στο Σχολικό Συγκρότηµα Προφήτη Ηλία 
 
Θα γίνει στεγανοποίηση στέγης της αίθουσας παραστάσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου 
 
Θ) Στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
 
Θα γίνουν οι απαιτούµενες επισκευές επιχρισµάτων στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και 
βάψιµο 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριµένης µελέτης θα γίνουν σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τα σχέδια του Τµήµατος Τεχνικών έργων του ∆ήµου Καρπενησίου.  
 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο πόσο 86.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. µε 
υπάρχουσα πίστωση: 80.000,00 ευρώ για το 2018. 
 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει όλα τα στοιχεία, πριν προβεί στην 
κατασκευή του έργου. 
 
 Το έργο θα γίνει µε Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/08-8-2016 
περί δηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.   
   

        Καρπενήσι  29/5/2018  
        Η  Συντάκτρια                                                           
 
        Ιωάννα Νταλλή                                             
        ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός                                             


