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ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης
στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού
Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η πραγματοποίηση συμπληρωματικών εργασιών
ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Σκιαδά, στο πλαίσιο της
ανάπλασής του.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής:
Κατασκευή δύο λιθοδομών διπλής όψης από τοπική πέτρα, στα ήδη διαμορφωμένα επίπεδα του
περιβάλλοντος χώρου, μια στο κατώτερο επίπεδο (βόρεια) κατά μήκος της οδού εισόδου προς το
πάρκινγκ και μια στο ενδιάμεσο επίπεδο (δυτικά), κατά μήκος των τοποθετημένων καθιστικών
πάγκων, συνολικού μήκους 100 μ. περίπου και διαστάσεων 0,60 m Χ 0,40 m (Y X Π).
Επί των λιθοδομών, θα τοποθετηθούν κιγκλίδωμα απλού σχεδίου ύψους

0,40 m με

χειρολοσθήρα κυκλικής, μη συμπαγούς, διατομής Φ50, κατασκευασμένα από μορφοσίδηρο.
Τέλος, στο ανώτερο διαμορφωμένο επίπεδο, ο προαύλειος χώρος σχολείου θα επιστρωθεί με
βιομηχανικό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7
έως 8 cm στις κορυφές, σε απόχρωση παρεμφερή με την κυρίαρχη στο χώρο.
Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (44.925,87 €) συμπεριλαμβανομένων του
εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων και του Φ.Π.Α. (24%).
Δεν περιλαμβάνεται αναθεώρηση, καθώς ο χρόνος εκτέλεσης καθορίζεται αυστηρά σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ύψους 45.000,00 €, όπως έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 του Δ. Ερυμάνθου (Κ.Α. 30-7336.012).
Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα Εγκεκριμένα Τιμολόγια αρ. αποφ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ
466/4.5.2017, όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017).
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