ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Περίφραξη 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

30.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 002/2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΕΡΓΟ : «Περίφραξη 12
Τρικάλων»

ου

Δημοτικού Σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 002/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό τη καθαίρεση της περιτοίχισης και διαμόρφωση του αύλειου
και περιβάλλοντος χώρου του 12ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Τρικκαίων. Σκοπός της ανάπλασης είναι η
κατασκευή εκ νέου της περιτοίχισης του σχολείου σε διαφορετική θέση σύμφωνα με τη ρυμοτομία που επιβάλλει
η πράξη εφαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Η υπάρχουσα, σήμερα, διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Δημοτικού καταλαμβάνει έκταση 4500τ.μ.
περίπου η οποία σύμφωνα με τη μη Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής «Κλωτσοτήρα» θα πρέπει να μειωθεί σε
4000τ.μ. περίπου λόγω της επικείμενης ρυμοτομίας και δημιουργίας περιμετρικά του σχολείου νέων Δημοτικών
Οδών, τα πλάτη των οποίων καθορίζονται από τη εν λόγω Πράξη Εφαρμογής.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € και αναλύεται όπως παρακάτω:





Καθαιρέσεις της υφιστάμενης περίφραξης και αποξήλωση μετά προσοχής των μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων.
Όπου χρειαστεί θα γίνει τομή ασφάλτου και κατασκευή κρασπέδων στη νέα θέση σύμφωνα με τη
ρυμοτομία της πράξης εφαρμογής.
Θα κατασκευαστεί νέα περιτοίχιση ‘ύψους 1.00μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοποθέτηση των
υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
Θα γίνουν βαφές στο τοιχίο της περίφραξης και στα κιγκλιδώματα.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοπρασία), σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και τις Διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και έργων ΟΤΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από Δημοτικούς πόρους του δήμου, από το Κ.Α. 30-7326.1083.

Τρίκαλα, 16 /02/2018
Συντάχθηκε

Τρίκαλα, 16 / 02 /2018
Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η προϊσταμένη Τ.Τ.Υ.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

Χρήστος Κόνιαρης

Θεοδώρα Σαργιώτη

Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ/κός

Πολιτικός Μηχ/κός

Αρχ. Μηχ/κός

