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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού  375.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, αφορά την

εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  &  αύλειων  χώρων  Δήμου

Ωραιοκάστρου»,  με  σκοπό  την  επισκευή  –  συντήρηση  των  υφιστάμενων  σχολικών  κτιρίων  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου  &  των  αύλειων  χώρων  τους,  τα  οποία  παρουσιάζουν  προβλήματα  (φθορές  &  βλάβες)  που

σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία τους και την ασφάλεια & υγιεινή των χρηστών τους, λαμβάνοντας

σοβαρά υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας των χρηστών αυτών.

Με  τη  μελέτη  αυτή  και  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  προαναφερόμενου  έργου  προβλέπεται  να

εκτελεσθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών

& βλαβών που παρουσιάστηκαν στα σχολικά κτίρια & των αύλειων χώρων τους, με την πάροδο του χρόνου,

λόγω της καθημερινής χρήσης τους. Η αποτύπωση - καταγραφή των αναγκών πραγματοποιήθηκε τόσο από τους

Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που έχουν υποβληθεί υπό μορφή αιτημάτων, όσο και από τους Προέδρους

των σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Επισημαίνεται  ότι  το  αντικείμενο  των  εργασιών  της  παρούσας  μελέτης,  περιλαμβάνει  κυρίως  τα

αιτήματα εκείνα των σχολικών μονάδων του Δήμου Ωραιοκάστρου που αδυνατούν να καλύψουν οι αντίστοιχες

σχολικές  επιτροπές  και  δεν  πρόκειται  να  συμπεριληφθούν  σε  κάποιο  άλλο  πρόγραμμα  (π.χ.  ενεργειακής

αναβάθμισης). 

Επειδή  το  αντικείμενο  της  μελέτης  αφορά  περίπτωση  έργου  συντήρησης,  όπου  η  προμέτρηση  των

εργασιών  είναι  δύσκολη,  υφίσταται  το  ενδεχόμενο  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  να  παρουσιαστούν

απαιτούμενες  εργασίες  (ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  φθοράς  -  βλάβης)  που  δεν  είναι  σήμερα  δυνατό  να

προβλεφτούν (βάσει της μακροσκοπικής παρατήρησης που έχει προηγηθεί), έτσι ώστε να προσμετρηθούν στην

παρούσα  μελέτη.  Επιπλέον  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του  έργου,  θα  εκτελείται  οποιαδήποτε  εργασία

επισκευής  –  συντήρησης  (οικοδομική  ή  ηλεκτρομηχανολογική)  προκύψει  στις  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, χωρίς να υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης από τον

Δήμο Ωραιοκάστρου, με την ανάλογη απορρόφηση των απροβλέπτων της παρούσας μελέτης.

Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου θα εκτελεστούν ενδεικτικά οι εργασίες όπως αναφέρονται παρακάτω:



1. Αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων στο 1ο & 2ο τμήμα Νηπιαγωγείου Δρυμού,

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Γαλήνη),  στο Δημοτικό

Σχολείο Λητής, στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου και στο Λύκειο Καλλιθέας.

2. Αντικατάσταση ή συντήρηση υφιστάμενων εσωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού και στο

Γυμνάσιο Νεοχωρούδας - Πενταλόφου (Καλλιθέας).

3. Αντικατάσταση  παλαιών  κουφωμάτων,  από  κουφώματα  πυρασφάλειας  στον  υφιστάμενο  χώρο  του

Λεβητοστασίου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.

4. Τοποθέτηση τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου.

5. Αποκατάσταση φθαρμένων επιχρισμάτων, με τον ανάλογο χρωματισμό τους στο Δημοτικό Φιλαδέλφειας και

στο Γυμνάσιο Νεοχωρούδας - Πενταλόφου (Καλλιθέας).

6. Εργασίες θερμομόνωσης - ηχομόνωσης στην οροφή του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου - Λυκείου Δρυμού.

7. Επισκευή στέγης, στεγανοποίηση & θερμομόνωση δωμάτων στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου.

8. Διαμορφώσεις (πρόσβαση, διαχωρισμός με ξύλινη περίφραξη, καθαιρέσεις υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων

που  έχουν  υποστεί  βλάβες,  αποκατάσταση  επικίνδυνων  σημείων,  τσιμεντοστρώσεις,  πλακοστρώσεις,

κανάλια  &  εσχάρες  υδροσυλλογής,  φρεάτια,  κλπ)  στους  αύλειους  χώρους  του  2ου Δημοτικού  Σχολείου

Παλαιοκάστρου, του Δημοτικού Σχολείου Δρυμού, του Νηπιαγωγείου & του Δημοτικού της Φιλαδέλφειας,

του 2ου  Γυμνασίου Ωραιοκάστρου και του Γυμνασίου Νεοχωρούδας - Πενταλόφου (Καλλιθέας), κυρίως για

την απορροή των όμβριων υδάτων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους χρήστες τους

και την προστασία των παρακείμενων κατασκευών των σχολικών μονάδων.

9. Τοποθέτηση  οριζόντιων  &  κατακόρυφων  υδρορροών,  αντικατάσταση  λεκανών  &  δοχείων  πλύσεως

αποχωρητηρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Γαλήνη).

10. Τοποθέτηση Ανυψωτικής πλατφόρμας (κατακόρυφης ανύψωσης) για αμαξίδιο ΑΜΕΑ στο 1ο Νηπιαγωγείο

Λητής.

11. Τοποθέτηση Αλεξικέραυνου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.

12. Αντικατάσταση Λεβήτων που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στο 1ο & 2ο τμήμα Νηπιαγωγείου Δρυμού, στο

Δημοτικό Σχολείο Λητής, στο Δημοτικό Νεοχωρούδας και στο Δημοτικό Πενταλόφου. 

13. Τοποθέτηση Αλεξικέραυνου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.

Στην  συνολική  δαπάνη  του  έργου  περιλαμβάνεται  το  τίμημα  για  την  εκτέλεση  του  συνόλου  των

οικοδομικών εργασιών & των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και της πλήρους αποπεράτωσης αυτών, έτσι

ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί έχοντας κύριο γνώμονα την εκμετάλλευση - στο μέγιστο

δυνατό  -  των  ημερών  που  τα  σχολεία  δεν  λειτουργούν (ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  χρονικοί  περίοδοι  των

διακοπών),  σύμφωνα  με  τα  χρονικά  περιθώρια  του  χρονοδιαγράμματος  του  έργου.  Σκοπός  είναι  η

αποπεράτωση όλων των εργασιών, καθώς και η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που θα προκύψουν, να

γίνει  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  και  την  ορθή-δόκιμη  συνεργασία  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  του



Αναδόχου και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να αποφευχθούν

επιπρόσθετα προβλήματα για τους  χρήστες (διδάσκοντες & παιδιά) αυτών.

Προκειμένου οι  εργασίες  να εκτελεσθούν βάσει  του χρονοδιαγράμματος του έργου,  ο  ανάδοχος  θα

διατηρεί τουλάχιστον ένα συνεργείο εργασιών για κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν - των κάθε είδους εργασιών - προβλέπονται αρίστης ποιότητας

και  διαλογής,  αναγνωρισμένων  και  καθιερωμένων  ελληνικών κατά κανόνα,  εργοστασίων  ή  άλλων μονάδων

παραγωγής ή και ευρωπαϊκών, στις περιπτώσεις που το καθορίζει η μελέτη ή το απαιτεί η ακριβής & έντεχνη

εφαρμογή της.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του

δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης.

Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με τους κανόνες

της Τέχνης και της Τεχνικής, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.

Βάσει της υπ΄ αρίθμ. 21126/18-05-2018 (ΑΔΑ: 6Ω47465ΧΘ7-ΔΗΧ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

η Πράξη «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ωραιοκάστρου»  εντάχθηκε στο

Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II»,  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  II «Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  &

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»,  με συνολικό προϋπολογισμό 375.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%)  και θα

χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 για το ποσό των 225.700,00€ και

από Ίδιους Πόρους του Δήμου για το ποσό των 149.300,00€.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς επίσης και τις  λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων

έργων.

Ωραιόκαστρο    -7-2018
Οι Συντάξασες

Τζούνη Ιωάννα
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Τσομίδου Άννα
Μηχ/γος Μηχ/κός
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