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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Α.Μ.: 22/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 417.700,00€
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η

εκτέλεση έργων επισκευής, συντήρησης

σχολικών κτιρίων και των αύλειων τους χώρων, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδοµών της
Α/βαθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Τρικκαίων και την αναβάθµιση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα :
- στα 9ο, 3ο, 18ο, 5ο, 7ο, 25ο, 28ο, και 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία της πόλης των Τρικάλων,
και στα ∆ηµοτικά Σχολεία των Τ.Κ Ριζώµατος και Τ.Κ Μεγάλων Καλυβίων
- στα 1ο, 2ο , 4ο και 5ο Γυµνάσια της πόλης των Τρικάλων και στα Γυµνάσια των Τ.Κ
Βαλτινού και Τ.Κ Μεγαλοχωρίου
-στα 2ο, 5ο ,7ο Λύκεια της πόλης των Τρικάλων καθώς και στο 1ο Επαγγελµατικό λύκειο
Τρικάλων
θα γίνουν κατά προτεραιότητα εργασίες που αφορούν στην εξασφάλιση & βελτίωση της
πρόσβασης των µαθητών όπως η κατασκευή εξωτερικών ραµπών ΑΜΕΑ εισόδου στα κτίρια αλλά
και εσωτερικών

ραµπών για την πρόσβαση σε αίθουσες εντός των κτιρίων , η προµήθεια και

τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων (σταθερών και αποσπώµενων) , διαγραµµίσεις
διαβάσεων και απαγόρευσης στάθµευσης, καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση κατάλληλης
κατακόρυφης σήµανσης.
Στο πλαίσιο των σχετικών µε την προσβασιµότητα και την οδική ασφάλεια γύρω από τα
σχολικά συγκροτήµατα εργασιών,

θα κατασκευαστούν σε επιτρεπόµενες θέσεις

διαβάσεις µε την απαιτούµενη κατά περίπτωση

ανισόπεδες

διαµόρφωση κρασπέδων και πεζοδροµίων και

επιπλέον θα τοποθετηθούν

εγκάρσιες υπερυψωµένες λωρίδες (σαµαράκια) και ανακλαστήρες

οδοστρώµατος (µάτια γάτας) µε σκοπό την επιβράδυνση των οχηµάτων.
Επιπρόσθετα θα γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτιριακών υποδοµών των
σχολικών συγκροτηµάτων όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωµατισµοί, τµηµατική αντικατάσταση
φθαρµένων κουφωµάτων και υαλοπινάκων και εργασίες στεγάνωσης σε χώρους µε προβλήµατα
υγρασίας.
Αναφορικά µε τους αύλειους χώρους των σχολικών συγκροτηµάτων θα αποκατασταθούν
όπου απαιτείται οι φθορές του υφιστάµενου ασφαλτικού /τσιµεντοστρωµένου δαπέδου, και θα
επισκευαστούν κατεστραµµένα τµήµατα περίφραξης.
Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουµένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις
αντίστοιχες εργασίες. Συγκεκριµένα οι εργασίες που αφορούν στην προσβασιµότητα και την οδική
ασφάλεια θα διέπονται από τις διατάξεις της µε αρ. ∆ΜΕΟ/Ο/350 Υπουργικής Απόφασης περί

Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα
πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας

ανοικτού διαγωνισµού για τη σύναψη

ηλεκτρονικών συµβάσεων κάτω των ορίων σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 417.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότηση του θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του
προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.

Τρίκαλα, Μάιος 2018
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