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Έργο: 

Εργασίες συντήρησης 1ου Δημοτικού χολείου ιάτιστας 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  

Με την παρούςα τεχνικό περιγραφό, περιγρϊφονται οι εργαςύεσ του ϋργου «Εργασίες συντήρησης 
1ου Δημοτικού χολείου ιάτιστας». 

Σο Α’ Δημοτικό χολεύο ιϊτιςτασ, ανεγϋρθηκε το ϋτοσ 1910, εύναι χαρακτηριςμϋνο ωσ ιςτορικό 
διατηρητϋο μνημεύο με Τπουργικό Απόφαςη του ΤΠΠΟ (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3153/49688/22-11-1990 - 
ΥΕΚ 785/Β/13-12-1990). Βρύςκεται ςτο Ο.Σ. 126 εντόσ του ιςτορικού πυρόνα τησ ςυνοικύασ «Φώρα» 
(ΤΑ ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/163/4194/6-3-1984 -  ΥΕΚ 344/Β/30-5-1984). 

Η ςτϋγη του κτιρύου, επιφϊνειασ 650,00m2, ϋχει υποςτεύ πολλϋσ ζημύεσ λόγω παλαιότητασ και μη 
ςυντόρηςησ για πολλϊ χρόνια. Διαπιςτώνεται ειςροό υδϊτων από την οροφό (ξύλινο νταβϊνι) ςτισ 
αύθουςεσ διδαςκαλύασ, επύπτωςη που χειροτερεύει την όδη επιβαρυμϋνη κατϊςταςη του κτιρύου. 
Κρύνεται αναγκαύα η επιςκευό τησ ςτϋγησ. Οι εργαςύεσ που θα πραγματοποιηθούν κατϊ ςειρϊ εύναι οι 
εξόσ: 

 Καθαύρεςη τησ επικερϊμωςησ όλησ τησ ςτϋγησ εμβαδού 650,00m2. 

 Καθαύρεςη του ςανιδώματοσ. 

 Αντικατϊςταςη των φθαρμϋνων τμημϊτων του φϋροντοσ οργανιςμού (ζευκτών) τησ ςτϋγησ. 

 Σοποθϋτηςη ςτεγανωτικόσ μεμβρϊνησ ςε όλη την επιφϊνεια του ςανιδώματοσ. 

 Επιτεγύδωςη τησ ςτϋγησ. 

 Σοποθϋτηςη νϋασ επικερϊμωςησ από κεραμύδια γαλλικού τύπου δηλαδό παρόμοια με τα 
υφιςτϊμενα. 

 Αντικατϊςταςη των υδρορροών ςτα ςημεύα που διαπιςτώνονται φθορϋσ. 

 Αντικατϊςταςη των λαμαρινών (ντερϋδεσ) όπου απαιτεύται. 
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 Ανακαταςκευό των καθαιρεθϋντων καμινϊδων, διαςτϊςεων 1,25Φ0,85Φ0,36 με ύδιου τύπου 
υλικϊ από τα οπούα εύναι φτιαγμϋνεσ και οι υφιςτϊμενεσ. 

Για τισ εργαςύεσ αυτϋσ λόφθηκε από την Τπηρεςύα Νεωτϋρων Μνημεύων & Σεχνικών Έργων 
Ηπεύρου, Βορεύου Ιουνύου και Δυτικόσ Μακεδονύασ η με ΑΔΑ ΩΔΕΣ4653Π4 – ΕΞΞ ϋγκριςη εκτϋλεςησ 
εργαςιών. 

Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ τησ μεταφορϊσ των προώόντων κατεδαφύςεωσ λόφθηκε υπόψη η 
απόςταςη μεταξύ του χώρου του ϋργου και τησ πιςτοποιημϋνησ εγκατϊςταςησ διαχεύριςησ 
αποβλότων κατεδαφύςεων που βρύςκεται πληςύον τησ πόλησ των Γρεβενών. 

Οι εργαςύεσ αναφϋρονται και περιγρϊφονται αναλυτικότερα ςτην ανϊλυςη των ϊρθρων τησ μελϋτησ. 
Περεταύρω διευκρινόςεισ θα δύνονται επύ τόπου του ϋργου, από την επιβλϋπουςα υπηρεςύα.  

Όλεσ οι εργαςύεσ θα εκτελεςθούν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/16 (όπωσ τροποποιόθηκε με 
τισ διατϊξεισ του 4782/2021) και τισ υποδεύξεισ τησ επιβλϋπουςασ τεχνικόσ υπηρεςύασ. 

O προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των 88.120,00€. 

Οι δαπϊνεσ για την εκτϋλεςη των εργαςιών του ϋργου προϋρχονται από το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «ΕΑΠ 2012 - 2018». 

 

 

ιϊτιςτα 1η ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Ειδικός υνεργάτης Δημάρχου Βοΐου 
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