
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ     
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                                           

CPV: 45214200-2 
Αρ. Μελέτης:  41/2018  

                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 74.400,00 € (µε το ΦΠΑ) 
     Πίστωση: 53.400,00€ (µε το ΦΠΑ) Π∆Ε 
                                                                                    21.000,00€ (µε το ΦΠΑ) Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και τις εργασίες που 
απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο  
Καρπενησίου, στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 2ο  ∆ηµοτικό Σχολείο  και στο Ειδικό Σχολείο 
Καρπενησίου στη περιοχή Προφήτη Ηλία πόλης Καρπενησίου. 
Τα κτίρια παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων 
και υγρασίας  στην κεκλιµένη στέγη και πλάκα οροφής.  
 
 Συγκεκριµένα προβλέπονται να γίνουν: 
      
Α)   1ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου 
 
1. Ανακατασκευή στέγης τριών κτιρίων Σχολείου εµβαδού 480 µ2 περίπου µε τσιµεντένια 
κεραµίδια.    
2. Κατασκευή υδρορροών από γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοιχτή τραπεζοειδούς διατοµής 
καθώς και κυκλική ηλεκτροστατικά βαµµένη. 
3.Αποξήλωση και ανακατασκευή µε τσιµεντόστρωσης αύλειου χώρου  µπροστά στην 
είσοδο του Νηπιαγωγείου για την αποµάκρυνση όµβριων υδάτων εµβαδού 35 µ2 περίπου. 
4. Αποξήλωση και επισκευή µεµβράνης επιστέγασης της στέγης των κτιρίων Σχολείου.  
 
Β)  4ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου  
 
1. Κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεµα στην είσοδο ∆ηµοτικού Σχολείου  
  µε κλίση 5%.     
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας από σιδηροσωλήνες 1 1/2" .   
3. Κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεµα στην είσοδο Νηπιαγωγείου µε κλίση 5%.     
 
Γ)   2ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Καρπενησίου 
 
1. Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης ανύψωσης καροτσιού ΑΜΕΑ ( ασανσέρ) 
ανοικτού τύπου στον αύλειο χώρο του Σχολείου.   
2. Κατασκευή κατάλληλης πρόσβασης στην εγκατάσταση ανύψωσης για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες.  
 
 



 
 
∆)  Ειδικό Σχολείο  Καρπενησίου  
 
1. Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ από µεταλλικούς κοιλοδοκούς  80χ80 µήκους 23,0 τµ 
περίπου επενδυµένη µε µπακλαβωτή λαµαρίνα τύπου κριθαράκι στην είσοδο Ειδικού 
Σχολείου µε κλίση 5% περίπου.     
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας σύνθετου σχεδίου µήκους 
περίπου 46 τµ .   
3. Ελαιοχρωµατισµός όλων των µεταλλικών τµηµάτων και κιγκλιδωµάτων ράµπας ΑΜΕΑ.     
 
Ε)   1ο Γυµνάσιο  Καρπενησίου 
 
1. Ανακατασκευή στέγης βρυσών Γυµνασίου-Λυκείου εµβαδού 15,0 µ2 περίπου µε 
τσιµεντένια κεραµίδια.    
 
Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριµένης µελέτης θα γίνουν σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τα σχέδια του Τµήµατος Μελετών και κατασκευών έργων του ∆ήµου 
Καρπενησίου. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο πόσο 74.400,00 ευρώ (πίστωση 
από Π∆Ε ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ055: 53.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. και από Ίδιους Πόρους: 
21.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.). 
 
Το έργο θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
O καθορισµός των τιµών µονάδας των εργασιών έγινε σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
αναλύσεις παρεµφερών έργων. 

        Επικαιροποίηση 
        Καρπενήσι 24/9/2018   
                   Οι  Συντάκτες                                                           
 
        Ιωάννα Νταλλή                                             
        ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός                                             
 

        
 
       ∆ηµήτριος Μπούας 

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
 


