ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ

ΔΡΓΟ : «Καηεδάθιζη επικίνδσνων εηοιμόρροπων
δημοηικών κηιρίων. Γημοηικό κηίριο πρώην δημοηικό
ζτολείο Μανεζίοσ και Γημοηικό Κηίριο 2 - τώρος
άζκηζης Δκπαιδεσηικών δραζηηριοηήηων -ενηός
ηοσ τώροσ ηοσ Γημοηικού τολείοσ Φαρρών»

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ην έξγν
κε ηίηιν : «Καηεδάθιζη επικίνδσνων
εηοιμόρροπων δημοηικών κηιρίων. Γημοηικό κηίριο πρώην δημοηικό ζτολείο Μανεζίοσ και
Γημοηικό Κηίριο 2 - τώρος άζκηζης Δκπαιδεσηικών δραζηηριοηήηων -ενηός ηοσ τώροσ ηοσ
Γημοηικού τολείοσ Φαρρών».
Α. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΜΑΝΔΙΟΤ.
Σν Γεκνηηθφ θηίξην – πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν Μαλεζίνπ- είλαη θαηαζθεπαζκέλν πξν ηνπ 55 ην νπνίν
απνδεηθλχεηαη απφ ηα πην θάησ:
α) απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ δηφηη ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ είλαη απφ πέηξα κε πάρνο 0,75 κ θαη
κε επηζηέγαζε απφ μχιηλε ηεηξάξηρηε ζηέγε.
β) απφ αεξνθσηνγξαθία ηνπ ηζηνξηθνχ ράξηε 1945-1960 θαη
Δπίζεο έγηλε ξχζκηζε απζαίξεηνπ γηα ην θηίξην (πξν ηνπ 55) ζηελ θαηεγνξία 2 κε ην Ν.4495/2017 κε
A/A Γήισζε: 12982572, A/A Πξσηνθφιινπ: 2457176 θαη Ζιεθηξνληθφ θσδηθφ : 0689C48883CB01BF
Σν θηίξην βξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ κε ηα ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1) θαη
εκβαδφλ=1.273,78 κ2, ζηνλ Οηθηζκφ Μάλεζη, Γ.Δ. Σξηηαίαο, Γήκνπ Δξπκάλζνπ.
Σν θηίξην είλαη ηζφγεην θαη έρεη επηθάλεηα 78,12 κ2 κε θέξνληεο ηνίρνπο πάρνπο 0.75 κ θαη κέγηζην χςνο
5,80 m καδί κε ηελ ζηέγε .
Σν θηίξην έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέν βάζεη ηεο έκθεζη επικινδύνοσ με αρ.πρωη.36037/1555/21 & ηην
αναθεωρηηική έκθεζη επικινδύνοσ καηαζκεσής με αρ. πρωη. 40956/1632/21.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθξηηε λα γίλνπλ γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ είλαη νη παξαθάησ :
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ηεο μχιηλεο ζηέγεο. Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ Υσξίο λα
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ, θαζαίξεζε ηνπ θέξνληνο
νξγαληζκνχ ηεο μχιηλεο ζηέγεο θαη θαζαίξεζε ηεο ςεπδνξνθήο.
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ησλ θεξφλησλ ηνηρνπνηηψλ πάρνπο 0,75 κ
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ησλ θνπθσκάησλ
Σν θηίξην ζα θαηεδαθηζηεί έσο ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ρσξίο εμαγσγή ηεο ζεκειίσζεο ηνπ. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηεδάθηζεο φια ηα πξντφληα ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πεξηνρή θαη ζα γίλεη
θαζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ .
Α. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ 2 ΥΩΡΟ ΑΚΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ - ΔΝΣΟ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΦΑΡΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ
Σν θηίξην 2 κε επηθάλεηα 119,61κ2 βξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ κε ζηνηρεία (Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,
Φ7,Φ8,Φ9,Φ10,Φ11,Φ12, Φ13,Φ14,Φ15,Φ16,Φ1) κε επηθάλεηα 3.980,94 κ2 ην νπνίν είλαη εληφο ηνπ
Οηθηζκνχ Φαξξψλ Γ.Δ. Φαξξψλ Γήκνπ Δξπκάλζνπ.
Σν θηίξην 2: ΑΗΘΟΤΑ -ΥΩΡΟ ΑΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ έρεη επηθάλεηα
=16,34Υ7,32=119,61 Μ2, χςνο 4,90, απνηειείηαη απφ θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
ην θηίξην ε επηθάιπςε είλαη πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επί ηεο νπνίαο έρεη θαηαζθεπαζηεί
επηθαζήκελε μχιηλε ζηέγε κε θεξακίδηα. ηελ κία επηκήθε πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο, θαη θαη επέθηαζε ηεο
πιάθαο νξνθήο θαη ηεο ζηέγεο, ππάξρεη νξηδφληην ζηέγαζηξν πιάηνπο 1,85 κέηξσλ, απνηεινχκελν θαη
απηφ απφ πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη επηθαζήκελε μχιηλε ζηέγε κε θεξακίδηα.
Σν παξαπάλσ θηίξην έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κε ην Ν.4178/2013 κε A/A Γήισζε: 2732977, A/A
Πξσηνθφιινπ: 504426, θαη Ζιεθηξνληθφ θσδηθφ :10F2F0BC989EB5BF

To θηίξην 2 είλαη πξνο θαηεδάθηζε δηφηη δελ είλαη ζηαηηθά επαξθέο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ απφ ηνλ
Φεβξνπάξην 2014 ηερληθή έθζεζε-κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Αζαλάζηνπ
Κηνχξηε.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθππηε λα γίλνπλ γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ είλαη νη παξαθάησ :
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ ( θνιψλεο, δνθνί θαη πιάθα απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα) απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ηεο μχιηλεο ζηέγεο. Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ ρσξίο λα
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ θαη θαζαίξεζε ηνπ θέξνληνο
νξγαληζκνχ ηεο μχιηλεο ζηέγεο.
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ πάρνπο 0,25 κ θαη εζσηεξηθψλ
ηνηρνπνηηψλ πάρνπο 0,10 κ
 Πιήξεο απνμήισζε-θαζαίξεζε ησλ θνπθσκάησλ
Σν θηίξην ζα θαηεδαθηζηεί έσο ηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ρσξίο εμαγσγή ηνπ θαη ρσξίο ηελ εμαγσγή ηεο
ζεκειίσζεο ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηεδάθηζεο φια ηα πξντφληα ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ
πεξηνρή θαη ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ελλέα
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα έμη επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (49.996,09 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
εξγνιαβηθνχ νθέινπο, ησλ απξνβιέπησλ, ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. (24%).
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη απζηεξά ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΑΣΑ χςνπο 50.000,00 €, φπσο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ νηθ. Έηνπο 2022 ηνπ Γ. Δξπκάλζνπ (Κ.Α. 30-7323.181).
Οη ηηκέο ηεο κειέηεο είλαη ζχκθσλα κε ηα Δγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα αξ. απνθ. ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ
466/4.5.2017, φπσο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ Β 1746 /19.05.2017).
ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ 14/06/2022
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ
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