ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ
ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΣΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αξ. κειέηεο :51/2017

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΚΕΤΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΔΟΞΑΣΟΤ
ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΣΟΤ
ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € (κε ΦΠΑ)
CPV: 45453000-7
Εξγαζίεο γεληθήο επηζθεπήο
θαη αλαθαίληζεο
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ (Κ.Α. 10/7331.29)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ δεκνηηθώλ
θηηξίσλ ηνπ Δήκνπ Δνμάηνπ . Εηδηθόηεξα ζην θπζηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο
πεξηιακβάλνληαη:
Δ.Κ Δοξάτου
- Εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Δνμάηνπ
(ρώξνο αξρείνπ) ζε ρώξν Κ.Ε.Π. Εηδηθόηεξα πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο όπσο νη, επηζηξώζεηο δαπέδσλ, νη ρξσκαηηζκνί ε δηακόξθσζε WC Α.Μ.Ε.Α θιπ.
- Εξγαζίεο επηζθεπήο - ζπληήξεζεο ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Δνμάηνπ ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη:


Η δηακόξθσζε κε γπςνζαλίδα ησλ νξνθώλ θαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε ηξείο αίζνπζεο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ



Ο δηαρσξηζκόο κε γπςνζαλίδα κίαο αίζνπζαο.



Η θαηαζθεπή θεξακνζθεπή ζηεγάζηξνπ ζην θηίξην ησλ ηνπαιεηώλ ηνπ
αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ

Τ.Κ. Καλαμώνα
- Οη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ ησλ απνδπηεξίσλ
ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Καιακώλα. Εηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή ησλ
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, επηζηξώζεηο δαπέδσλ, εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί, αληηθαηάζηαζε
θνπθσκάησλ θιπ.
Τ.Κ.Πηγαδίων
- Σνπνζέηεζε κίαο εζσηεξηθήο θαη κίαο εμσηεξηθήο ζύξαο
Δ.Κ.Αγ.Αθανασίου
- Η

θαηαζθεπή λένπ θεξακνζθεπή ζηεγάζηξνπ ζηηο

νπ

εμσηεξηθέο βξύζεο ηνπ 1

Δεκνηηθνύ ρνιείνπ
- Επηζθεπή αγξνηηθνύ ηαηξείνπ ζην ηζόγεην ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο.
- Οη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία WC ΑΜΕΑ ζην ηζόγεην ηνπ
Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζην ρώξν ηνπ γξαθείνπ πιεζίνλ ησλ WC.
Τ.Κ.Κυπγίων
- Η θαηαζθεπή πεξίθξαμεο από ζθπξόδεκα θαη κεηαιιηθό θηγθιίδσκα ζηνλ αύιεην
ρώξν ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Κπξγίσλ.
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Δ.Κ.Καλαμπακίου
-Εξγαζίεο επηζθεπήο –ζπληήξεζεο ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ ηνπ παιηνύ Δεκαξρείνπ
Καιακπαθίνπ

θαη

εηδηθόηεξα

εξγαζίεο

επηρξηζκάησλ, αληηθαηάζηαζε

ρξσκαηηζκνύ

θαη

θαηαζθεπήο

ζπνξαδηθώλ

εηδώλ πγηεηλήο (ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ), ηνπνζέηεζε

πιαθηδίσλ, δηακόξθσζε ρώξνπ κε γπςνζαλίδα, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπξηίλσλ θαη
θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 74.400,00 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΑΣΑ 2015,
2016 θαη 2017.
Σν παξόλ έξγν δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη εμαζθαιίδεη
ηελ απηνηέιεηα, ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ησλ ππνδνκώλ.

πληάρζεθε

Θεσξήζεθε

Καιακπάθη 13.10.2017

Καιακπάθη 13.10.2017
Η Πξντζηακέλε
Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

Nηάπα Ειέλε

σθξνληάδνπ Μαξία

Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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