
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

ΕΠΙΚΕΤΕ – ΤΝΣΗΡΗΕΙ  ΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΣΙΡΙΩΝ (ΧΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ) 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Η μελζτθ με τίτλο : «ΕΠΙΚΕΤΕ - ΤΝΣΗΡΗΕΙ  ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  (ΧΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ)» 

αναφζρεται ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςχολικϊν μονάδων του Διμου Τρικκαίων με τθ 

χριςθ ςφγχρονων υλικϊν και τεχνολογιϊν. Γενικά οι εργαςίεσ αφοροφν ςε υφιςτάμενα ςχολικά. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ επιδιόρκωςθ προβλθμάτων που ζχουν προκφψει με τρόπο 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των μακθτϊν που ςτεγάηονται ςε αυτά και θ βελτίωςθ των 

υφιςτάμενων ςυνκθκϊν.  

Το μεγαλφτερο μζροσ των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτα ςχολικά κτίρια περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων και φζροντωσ οργανιςμοφ ξφλινθσ ςτζγθσ. 

 Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν. 

 επιςκευζσ - ςυντθριςεισ μονϊςεων ταρατςϊν, ςτεγϊν. 

 Τεγίδωςθ, επιτεγίδωςθ και ςανίδωμα ςτζγθσ. 

 Επίςτρωςθ με πετροβάμβακα 50 μμ και με αςφαλτόπανο. 

 αντικατάςταςθ υδρορροϊν (όπου και αν απαιτθκεί). 

 Σποραδικι επιςκευι επιχριςμάτων. 

 Επιςκευι ςοβάδων ι ρωγμϊν. 

 χρωματιςμοί εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν ςχολικϊν μονάδων, βοθκθτικϊν 

χϊρων ςε αποχρϊςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. 

 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν.  

 επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια group 1.  

 ακόμθ ςτα πλαίςια ςυντιρθςθσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων χϊρων που 

διαρρυκμίηονται προβλζπεται: θ αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων, διακόπτεσ χωνευτοί 

όταν κρίνεται απαραίτθτο . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΚΕΤΕ–ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΧΟΛΙΚΩΝ    
ΚΣΙΡΙΩΝ (ΧΟΛΙΚΗ ΣΕΓΗ)» 
 

ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ    
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                                                           
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ    

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :70.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΑΣΑ 
Κ.Α. 30-7331.1009  
 



Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 70.000,00 € και αναλφεται όπωσ παρακάτω: 

1. Κατηγορία οικοδομικών  

 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων και φζροντωσ οργανιςμοφ ξφλινθσ ςτζγθσ. 

 Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν. 

 επιςκευζσ - ςυντθριςεισ μονϊςεων ταρατςϊν, ςτεγϊν. 

 Τεγίδωςθ, επιτεγίδωςθ και ςανίδωμα ςτζγθσ. 

 Επίςτρωςθ με πετροβάμβακα 50 μμ και με αςφαλτόπανο. 

 αντικατάςταςθ υδρορροϊν (όπου και αν απαιτθκεί). 

 Σποραδικι επιςκευι επιχριςμάτων. 

 Επιςκευι ςοβάδων ι ρωγμϊν. 

 χρωματιςμοί εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν ςχολικϊν μονάδων, βοθκθτικϊν 

χϊρων ςε αποχρϊςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. 

 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν.  

 επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια group 1.  

2. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών 

 Ακόμθ ςτα πλαίςια ςυντιρθςθσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων χϊρων που 

διαρρυκμίηονται προβλζπεται: θ αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων, διακόπτεσ 

χωνευτοί όταν κρίνεται απαραίτθτο . 

Σφνολο Εργαςιϊν   : 41.188,95 € 

Εργολαβικό όφελοσ 18%   :  7.414,01 € 

Ενιαία απρόβλεπτα 15%   :  7.290,44 € 

Προβλεπόμενθ ανακεϊρθςθ   :     558,20 € 

Ποςό Φ.Π.Α. 24%     : 13.548,39 € 

 

Η εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει κατόπιν διενζργειασ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (με 

δθμοπραςία), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τισ Διατάξεισ περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων 

ζργων και ζργων ΟΤΑ. 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 70.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και θ χρθματοδότθςι του κα γίνει από ΣΑΤΑ. 

 

             Τρίκαλα,    14/02/2018 

υντάχθηκε Ελζγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊςταμζνη Σ.Σ.Τ. Η Προϊςταμζνη Δ/νςησ 

  

 

 

 

 

   

Κωνςταντίνα Γάκθ Θεοδϊρα Σαργιϊτθ Φανι Τςαπάλα-Βαρδοφλθ 

Πολ/κόσ  Μθχ/κόσ (Τ.Ε.) με Α Πολ/κόσ  Μθχ/κόσ με Α Αρχ/των Μθχ/κόσ  με Α 



 

 

   

   

   
   

   

   

   


