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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε Γεκνηηθώλ  θηηξίσλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. πγθεθξηκέλα 

πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ νη ζπληεξήζεηο ζηα παξαθάησ Γεκνηηθά θηίξηα : 

 

την Σοπική Κοινότητα Καλή Βρύσης. Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο:  

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ δαπέδσλ κεηά ηνπ αληηζηνίρνπ ςεπδνδαπέδνπ ή ζθειεηνύ ηεγίδσλ (δηαδνθίδσλ), ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε, εκβαδνύ 48,00η.κ..  

 Καηαζθεπή ζηξώζεσλ από ζξαπζηά πιηθά πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ εληόο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο 

κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπύθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ 

δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο, ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 20,00θ.κ. 

 Σνπνζέηεζε κόλσζεο πεξηκεηξηθά ηνπ δαπέδνπ πνζόηεηαο 1,00θ.κ. 

 Σνπνζέηεζε Ξπιόηππσλ ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (πιαθώλ, δνθώλ, ζηύισλ, πεδίισλ) εκβαδνύ 48,00η.κ. 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 ''Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)''. 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο 

(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ θαη ππνινγίδεηαη ζηα 500,00kg 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C20/25 κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 

ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 10,00θ.κ. 

 

την Σοπική Κοινότητα Ανθοτωρίοσ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, πνζόηεηαο 2,8 θ.κ.  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20 κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 

ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 4,00θ.κ. 

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο 

(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ θαη ππνινγίδεηαη ζηα 71,10kg 

 Καηαζθεπή Ξύιηλσλ Τπνζηέγσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Νανύ. Δκβαδνύ πεξίπνπ 35,00η.κ. 

 Δπηζηέγαζε Τπνζηέγσλ κε θεξακίδηα νιιαλδηθνύ ηύπνπ εκβαδνύ 35,00η.κ.  

 

την Σοπική Κοινότητα Αργσρούπολης   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 3,00η.κ. (Δμώπνξηα ζην Κνηλνηηθό Καηάζηεκα). 
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 Σνπνζέηεζε Θύξαο αινπκηλίνπ (εμώπνξηαο) εκβαδνύ 3,00η.κ. ρσξίο παινζηάζην ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο.  

 Καηαζθεπή ρσξίζκαηνο κε δηπιή γπςνζαλίδα κε ελδηάκεζε ερνκόλσζε πάρνπο 5cm θαη εκβαδνύ 12,00η.κ.  

 Σνπνζέηεζε ζύξαο μύιηλεο κε θάζα δξνκηθή πιάηνπο έσο 13cm  εκβαδνύ 2,10η.κ. 

 πληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνύ θαισδίσλ 3*1,5mm²  θαη 3*2.5 mm²  

 

την Σοπική Κοινότητα Περιτώρας   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Σνπνζέηεζε αθξπιηθνύ ζηξώκαηνο (αζηάξη) ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ ηεο Πεξηρώξαο. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη αθνύ έρεη πξνεγεζεί ην ηξίςηκν ησλ επηθαλεηώλ θαη ε 

απνκάθξπλζε θάζε θζαξηνύ πιηθνύ πάλσ ζε απηέο. (198,00η.κ.)  

 Σνπνζέηεζε έγρξσκνπ επηρξίζκαηνο κε έηνηκν θνλίακα εκβαδνύ 198,00η.κ. 

 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, πνζόηεηαο 1.00 θ.κ.  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20 κε ή ρσξίο ρξήζε αληιίαο 

ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 

ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 1,00θ.κ. 

 

την Σοπική Κοινότητα Κοκκινογείων   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 πληήξεζε ηξηώλ (3) μύιηλσλ ζηάζεσλ ιεσθνξείνπ όπνπ ζα πξέπεη λα απνμεισζνύλ ηα ζάπηα θαη επηθίλδπλα 

ζηνηρεία, λα αληηθαηαζηαζνύλ (4,60 η.κ.), λα γίλεη ε αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ελίζρπζε ηνπο (0,2 θ.κ.) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα ζπληεξεζνύλ κε βεξληθόρξσκα αλάινγνπ ρξώκαηνο (20,00η.κ.) .     

 

την Σοπική Κοινότητα Μικροπόλεως   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ πνζόηεηαο 3,40θ.κ. 

 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (θαινύπηα) εκβαδνύ 28,80 η.κ.  

 ίδεξνο νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο Β500C  πνζόηεηαο 850,00 Kg  

 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C20/25 κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 

ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, πνζόηεηαο 6,50θ.κ. 

 

 

το Γημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης   πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Απνμήισζε μύιηλσλ ε ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 72,00η.κ. ζην Ιζόγεην Καηάζηεκα. 

 Σνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ από αινπκίλην κε ζεξκνδηαθνπή ρξώκαηνο απνκίκεζε μύινπ,  κε ηα ησλ 

ελεξγεηαθώλ ηξηπιώλ παινπηλάθσλ ηνπο  θαη ησλ  ζηηώλ ηνπο, σο ηνλ πίλαθα θνπθσκάησλ θαη ηα επηζπλαπηόκελα 

ζρέδηα ηεο  ελεξγεηαθήο κειέηεο. 

 Απνκάθξπλζε όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 

 

 

 

Η δαπάλε πνπ απαηηείηαη είλαη 64.139,43Δπξώ  ρσξίο ΦΠΑ ελώ κε ΦΠΑ 24% : 79.532,90 Δπξώ θαη ζα θαιπθζεί από 

πιστώσεις  τοσ προγράμματος ΑΣΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ ΔΣΩΝ θαη ζηνλ ΚΑ: 10/7311.18 ηνπ έηνπο 2018. 
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ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΙΓΟΤ ΓΔΠΟΙΝΑ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

κε βαζκό Α΄ 
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Πνιηηηθόο Μεραληθόο Γνκηθώλ Έξγσλ 

Σ.Δ. κε βαζκό Γ΄  
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