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ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σο παρόν ζργο αφορά ςε παρεμβάςεισ ςε δφο ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότητοσ του Δήμου 

Η.Π. Νάουςασ και ςυγκεκριμζνα ςτο Δημοτικό ςχολείο Επιςκοπήσ και ςτο 10ο Δημοτικό ςχολείο 

Νάουςασ. Αναλυτικότερα: 

1. Δημοτικό χολείο Επισκοπής 
        το Δημοτικό χολείο Επιςκοπήσ προβλζπονται εργαςίεσ διαμόρφωςησ του αφλειου χϊρου 

του. Σο νότιο τμήμα του αφλειου χϊρου του ςχολείου είναι αςφαλτοςτρωμζνο, ενϊ το βόρειο 

τμήμα είναι αδιαμόρφωτο. 

Προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Καθαιρζςεισ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα, αποξήλωςη μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων κλπ 

 Χωματουργικζσ εργαςίεσ για τη διαμόρφωςη χϊρου και την καταςκευή αγωγοφ απομάκρυνςησ 

ομβρίων υδάτων από τον αφλειο χϊρο 

 Διάςτρωςη οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για την διαμόρφωςη κλίςεων ςτο νότιο τμήμα 

(αςφαλτοςτρωμζνο τμήμα) και καταςκευή διαδρόμων κίνηςησ ςτο βόρειο τμήμα τησ αυλήσ 

 Καταςκευή ράμπασ πρόςβαςησ Α.Μ.Ε.Α.  

 Καταςκευή δφο μίνι-γηπζδων (καλαθοςφαίριςησ και ποδοςφαίρου-χειροςφαίριςησ) 

 Καταςκευή χτιςτϊν καθιςμάτων από εμφανζσ οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

 Επίςτρωςη αφλειου χϊρου με κυβόλιθουσ τςιμζντου, διαςτάςεων 10x10, ςε χρωματική 

διακφμανςη, τοποθετημζνουσ ςε μοτίβο 

 Επίςτρωςη δαπζδου υποδοχήσ  λυόμενησ αίθουςασ και διαδρόμων βόρειου τμήματοσ αυλήσ με 

βοτςαλόπλακεσ 

 Επζνδυςη τησ υπάρχουςασ περίφραξησ με κεραμικό τουβλάκι και τοποθζτηςη περαςτϊν 

κιγκλιδωμάτων ΠΚ-Γ  

 Χρωματιςμόσ του κτιρίου εξωτερικά 



 Αποξήλωςη, ςυντήρηςη και επανατοποθζτηςη τησ υφιςτάμενησ ςυρόμενησ μεταλλικήσ πόρτασ 

ειςόδου τησ βόρειασ πλευράσ του ςχολείου 

 Σοποθζτηςη νζασ πόρτασ ειςόδου ςτην ανατολική πλευρά του ςχολείου 

 Φφτευςη δζντρων ςκίαςησ. 

 

2. 10ο Δημοτικό χολείο Νάουσας 

         το 10ο Δημοτικό χολείο Νάουςασ προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

 Καθαριςμόσ του υπάρχοντοσ δαπζδου και διάςτρωςη αυτοεπιπεδοφμενου υλικοφ για τη 

δημιουργία κατάλληλησ υπόβαςησ και επίςτρωςη ςυνθετικοφ τάπητα (τφπου “taraflex” ή 

ιςοδυνάμου) ςτην αίθουςα πολλαπλϊν χρήςεων  του υπογείου. 

 Eπιδιόρθωςη του μεταλλικοφ ςτεγάςτρου και τοποθζτηςη κυψελωτϊν πολυκαρβονικϊν 

φφλλων πάνω από το “couragle” ςτη δυτική πλευρά τησ αίθουςασ πολλαπλϊν χρήςεων 

 Εργαςίεσ επιδιόρθωςησ του ςτεγάςτρου ςτην ανατολική πλευρά και τοποθζτηςη κεραμιδιϊν 

τφπου Καναδά. 

 υγκζντρωςη υδάτων υδρορροϊν ςτζγησ ςτη βόρεια πλευρά του κτιρίου και απομάκρυνςή τουσ 

ςε υφιςτάμενο φρεάτιο υδροςυλλογήσ.  

 

 Ο προχπολογιςμόσ των παραπάνω εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 258.989,20€ 

ςυμπεριλαμβανομζνων απροβλζπτων 15%, ΓΕ & ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 24%, . 

Σο ζργο θα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιήθηκε και ιςχφει, με χρηματοδότηςη από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ (161.900€) , από  

το άρθρο 13 του Ν.2880/2001(32.450€) και από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ (64.639,20€) ςε βάροσ 

του ΚΑΕ 02.64.7336.001 όπωσ προβλζπεται μετά την 9η αναμόρφωςη προχπολογιςμοφ – τεχνικοφ 

προγράμματοσ 2021 με την, με αρ. 104/2021, Απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου Νάουςασ (ΑΔΑ: 

ΩΔ93ΩΚ0-ΙΓΧ). 

 

Νάουςα, 22-09-2021 
Ο ςυντάξασ 

 
 
 
 

Παπαφιλίππου Αγγελάκησ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Ο αναπλ. Προϊςτάμενοσ του 
Σμήματοσ Μελετϊν & Διενζργειασ 

Διαγωνιςμϊν 
 
 

Κυράνοσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ  

Ο Διευθυντήσ Σ.Τ.Δ.Ν. 
 

 
 

 

Κυριακίδησ Παφλοσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ  

 

 

 


