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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 

«ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ» 

 
 

Εκτιμώμενησ αξίασ  115.000,00 Ευρώ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΤΝΙΟ 2019 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε.  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: 

 
 

«Επιςκευή, υντήρηςη χολικών 
Κτιρίων & Αφλειων Χώρων και 
λοιπζσ δράςεισ του Δήμου 
Βόλβησ» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

85.500 € (με το Φ.Π.Α.) ΠΔΕ  

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» 

29.500€ (με το Φ.Π.Α.) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ               

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 22/2019 
CPV:  45214200-2  
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτο ζργο «ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙΙ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ» και ςτισ εργαςίεσ που απαιτοφνται 

για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων ςτο:  

 1ο ΕΠΑΛ ταυροφ 

 ΓΕΛ ταυροφ  

 2ο Δθμοτικό χολείο Παραλίασ ταυροφ  

 2ο Νθπιαγωγείο Παραλίασ ταυροφ  

 1ο Δθμοτικό χολείο Παραλίασ ταυροφ 

 Γυμνάςιο Παραλίασ ταυροφ 

 Γυμνάςιο – Λφκειο Αγίου Γεωργίου Αςπροβάλτασ  

 Νθπιαγωγείο Αςπροβάλτασ  

 Δθμοτικό χολείο Νζασ Απολλωνίασ  

 Γυμνάςιο Νζασ Απολλωνίασ  

 Δθμοτικό χολείο Αρζκουςασ 

 Δθμοτικό χολείο Μικρισ Βόλβθσ  

 Δθμοτικό χολείο Προφιτθ  

 Νθπιαγωγείο Προφιτθ 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η μελζτθ βαςίςτθκε κυρίωσ ςτθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ και 

τθσ αςφάλειασ των ςχολείων. υγκεκριμζνα προβλζπονται να γίνουν οι εξισ εργαςίεσ: 

I. 1O ΕΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ  

- Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων W.C.  

- Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων  

- Αποκατάςταςθ χϊρου λεβθτοςταςίου  
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- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

II. ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤ  

- Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α.. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

III. ΓΤΜΝΑΙΟ - ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ  

- Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων W.C.  

- Επιςκευι επιχριςμάτων. 

- Επιςκευι Δϊματοσ. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

IV. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 

- Αποκατάςταςθ αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

V. 2o ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ  

- Αποκατάςταςθ διαμορφϊςεων αφλειου χϊρου – πεηοφλια.  

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

VI. 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ 

- Επίςτρωςθ πλακιδίων εςωτερικϊν χϊρων. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

VII. 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ  

- Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

VIII. ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ  

- Επίςτρωςθ αφλειου χϊρου  με πλάκεσ τςιμζντου. 

- Επίςτρωςθ γθπζδων του αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ.  

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

IX. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 

- Αντικατάςταςθ πλακιδίων του αφλειου χϊρου. 
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- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

X. ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XI. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΤΑ 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XII. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XIII. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΣΗ 

- Καταςκευι ράμπασ  για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α.. 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XIV. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΣΗ 

- Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

 

 

3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

3.1 ΡΑΜΠΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ Α.Μ.Ε.Α 

Για τθν καταςκευι των ραμπϊν πρόςβαςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ςκυρόδεμα C16/20, διπλό 

δομικό πλζγμα ςτθ κεμελίωςθ και ςτα τοιχεία και μονό ςτο δάπεδο κυκλοφορίασ. 

Σα πάχθ τθσ κεμελίωςθσ, των πλευρικϊν τοιχείων και του δαπζδου κα είναι 0,25m, 0,20m και 

0,12m αντίςτοιχα.  

Σα κιγκλιδϊματα κα είναι από ςιδθροςωλινεσ 2’’ εκατζρωκεν και ςε φψοσ 0,70m και 0,90m. 

Σο ελεφκερο πλάτοσ των ραμπϊν κα είναι 1,30m και θ κλίςθ τουσ  5%. 

Όταν το ςυνολικό μικοσ τθσ ράμπασ υπερβαίνει τα 10m  απαιτείται θ καταςκευι ενδιάμεςου 

πλατφςκαλου μικουσ 1,50m.  

Σα ςτθκαία κα επενδυκοφν με μάρμαρα ενϊ εκατζρωκεν του διαδρόμου τθσ ράμπασ και από 

τθν ζξω πλευρά τθσ κα τοποκετθκεί ςοβατεπί από μάρμαρο. 

Μια ενδεικτικι τυπικι διατομι φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 
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Εικ. 2.  Ενδεικτικι Διατομι Ράμπασ 

 

 

Γενικά κα ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Οδθγίεσ 

χεδιαςμοφ για τθν Αυτόνομθ Διακίνθςθ και Διαβίωςθ ΑΜΕΑ». 

 

 

3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι ακόλουθεσ εργαςίεσ: 

 Κατακόρυφησ Σήμανςησ (πινακίδεσ ςταθερού περιεχομένου). 

 Οριζόντιασ Σήμανςησ (διαγραμμίςεισ). 

 

Η οριζόντια ςήμανςη θα έχει πλάτοσ 3m ενώ μια ενδεικτική κατακόρυφη ςήμανςη 

απεικονίζεται ςτην παρακάτω εικόνα. 
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Εικ. 2.  Ενδεικτικι Κατακόρυφθ ιμανςθ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν 

υγγραφι Τποχρεϊςεων, τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που αναφζρονται παραπάνω και τισ 

επιτόπου οδθγίεσ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 115.000,00 € εκ των οποίων: τα 66.974,71€ είναι οι 

Εργαςίεσ, τα 12.055,45€ είναι τα Γενικά Ζξοδα και το Εργολαβικό Όφελοσ, τα 11.854,52 € οι 

Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ, τα 1.857,26 € θ Ανακεϊρθςθ και τα 22.258,06 € ο Φ.Π.Α.24%. 

Σο ζργο χρθματοδοτείται ωσ ακολοφκωσ:  85.500,00€ από το ΠΔΕ του Τπ. Εςωτερικϊν 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» με ΑΕ 055 2017Ε05500010 και 29.500,00€ από ιδίουσ πόρουσ 

του Διμου Βόλβθσ με Κ.Α.Ε. 02.60.7331.0001 του ζτουσ 2019 και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

    ΣΑΤΡΟ  25-06-2019           ΣΑΤΡΟ  26-06-2019              Ν.ΒΡΑΝΑ  27-06-2019 

          ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

        ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Ε.. & Π.Π.   Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   

   

       ΜΠΙΚΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ           ΓΙΑΛΙΔΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΗ            ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ     ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ          ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΣΕ 
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