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Τεχνική περιγραφή 
 

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 70.900,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) 
προβλέπεται να γίνει  η συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. 
                

 Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΩΝΑ: 
- τέσσερεις  θύρες αλουμινίου στις αίθουσες= 10,84τ.μ. 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ: 
- έξι  θύρες αλουμινίου στις τουαλέτες=10,34τ.μ. 
- επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες = 61,60 τ.μ. 
- επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες: 15,20τ.μ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ: 
- καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων = 35,00τ.μ. 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ 
- κατασκευή διαδρόμου με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 20εκ=15,00*1,50*0,20=4,50κ.μ. 
- επίστρωση αύλειου χώρου με τσιμεντόπλακες = 74,09τ.μ. 
- επίστρωση αύλειου χώρου με χονδρόπλακες  ακανόνιστες= 22,50τ.μ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ :  
- καθαίρεση και επίστρωση αύλειου με σκυρόδεμα C16/20 πάχ. 

10εκ=17,00*9,20*0,10=15,64κ.μ. 
- τοποθέτηση υδροροών=100,00μ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ:  
- καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων = 20,00τ.μ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ : 
- έξι  θύρες αλουμινίου στις τουαλέτες=8,40τ.μ. 
- καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων = 20,00τ.μ. 
- επίστρωση αύλειου χώρου με τσιμεντόπλακες = 240,00τ.μ. 
- επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες = 40,00 τ.μ. 
- επίστρωση δαπέδων στις τουαλέτες με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες: 18,00τ.μ. 
- αφαίρεση των κεραμιδιών απο την στέγη, τοποθέτηση ελαστομέρης μεμβράνης επιφ.           

275,00τ.μ. και επανατοποθέτηση κεραμιδιών 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ :   
- κατασκευή επιχρισμάτων της βορεινής=250,00τ.μ. 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ :  
-          επίστρωση αύλειου με σκυρόδεμα C16/20 πάχ. 15εκ=378,00*0,15=56,70κ.μ. 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ :    
-          επίστρωση δαπέδων στις τουαλέτες με κεραμικά πλακίδια: 55,00τ.μ.  
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Στον ΚΑ 64-7331.001 του προϋπολογισμού  του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έχει εγγραφεί 

ποσό  102.060,00€ για το έργο. 

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 και τον Ν.4412/2016, «Περί Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά:  25/04/2018 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α’ 

 

 

Ψαχνά: 25/04/2018 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

                          ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ 

                   ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ3/A’                     

  


