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ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά


στη διαμόρφωση δυο αιθουσών στο εσωτερικό του κτιρίου που στεγάζεται το
Ειδικό σχολείο συνολικού εμβαδού 37,45 τ.μ. και ενός χώρου υγιεινής
διαμορφωμένο για ΑΜΕΑ .



στη διαμόρφωση/ανακατασκευή μιας αίθουσας συνολικού εμβαδού 21,44 τ.μ
στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών δίπλα από την αίθουσα πληροφορικής και



στη διαμόρφωση/ανακαίνιση των υπαρχόντων χώρων υγιεινής που βρίσκονται
στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:
-

Καθαιρέσεις επιχρισμάτων και μεταλλικών κατασκευών

-

Ανακατασκευή - Διαμόρφωση αίθουσας δίπλα από την αίθουσα Πληροφορικής.

-

Εργασίες επιχρισμάτων με επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με τις μαρμαροποδιές
τους και χρωματισμών αυτών όπου χρειάζεται.

-

Κατασκευή και τοποθέτηση γυψοσανίδας για το διαχωρισμό των δυο νέων αιθουσών
Ειδικού Σχολείου

-

Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια

-

Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων (Εξώπορτες και Υαλοστάσια) Γερμανικού
τύπου

-

Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων των χώρων υγιεινής με νέα ,ενώ
παράλληλα θα αντικατασταθεί και μία εξωτερική ξύλινη θύρα και ενα ξύλινο
παράθυρο, με νέα γερμανικού τύπου δίπλα από την αίθουσα πληροφορικής του
δημοτικού σχολειού Φηρών.

-

Αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας των χώρων υγιεινής στο χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων με νέα μεταλλική.

-

Κατασκευή νέας πέργολας στον προαύλιο χώρο του Ειδικού Σχολείου

-

Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου έξω από το ειδικό σχολείο με κατασκευή ελαφρού
βιομηχανικού δαπέδου 5εκ. και διαμόρφωση ρύσεων.

-

Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών στις διαμορφωμένες και
ανακατασκευασμένες αίθουσες.

-

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

-

Υδραυλική εγκατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής ειδικά για ΑΜΕΑ.

-

Στεγάνωση δώματος υπάρχοντος κτηρίου Ειδικού σχολείου αλλά και νέας
διαμορφωμένης αίθουσας.

1.

Επιμέτρηση και τρόπος πληρωμής
Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνεται για κάθε εργασία που εκτελέσθηκε με βάση
το τιμολόγιο της μελέτης με τις αντίστοιχες μονάδες. Η αμοιβή που θα προκύψει
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων,
μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πλήρη
εκτέλεση του έργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 59.677,42€ και επιπλέον ΦΠΑ 24% 14.322,58€,
δηλαδή συνολικό ποσό σε ευρώ 74.000,00€.
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Προϋπολογισμός

: 59.677,42 €

Φ.Π.Α. 24%

: 14.322,58 €
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