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Η παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ  105.433,35  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  αθνξά ζηελ 

ζπληήξεζε ηωλ ζρνιηθώλ θηηξίωλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

Σα ζρνιηθά θηίξηα ζηα νπνία ζα γίλνπλ επεκβάζεηο κεηαμύ άιιωλ  είλαη θαη  ηα ΔΠΑΛ- ΔΠΑ  θαη 

ην Λάππεην Γπκλάζην, ζηε Νάνπζα, ζην Νεπηαγωγείν ηνπ Γηαλλαθνρωξίνπ  θαη ζην Γπκλάζην θαη ην 

Γεκνηηθό ηνπ Αγγεινρωξίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

1. ΔΠΑΛ- ΔΠΑ 

ηα θηίξηα ηνπ ΔΠΑΛ- ΔΠΑ πξόθεηηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο  ζηηο νξηδόληηεο θαη 

θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο. Οη λέεο νξηδόληηεο πδξνξξνέο ζα είλαη από γαιβαληζκέλε  ιακαξίλα εκηθπθιηθήο 

δηαηνκήο πάρνπο 1,00 ρηι.  Οη λέεο θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο θάπνηεο ζα είλαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

νξζνγωληθήο δηαηνκήο πάρνπο 1,00  ρηι θαη θάπνηεο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο πάρνπο 1,00  ρηι. πνπ ζην 

θαηώηεξν ηκήκα ηνπο θέξνπλ  πδξαπιηθή ζωιήλα Φ120.  Δπίζεο ζα γίλνπλ εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ζθνπξηαζκέλωλ θαηαθόξπθωλ πδξνξξνώλ. 

 

2. Λάππεην Γπκλάζην 

ην Λάππεην Γπκλάζην ζην πξόθεηηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο  θαη επηζθεπήο. πγθεθξηκέλα 

ζην θηίζκα πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην γπκλαζηήξην  θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν ιέβεηαο, πξόθεηηαη λα 

θαζαηξεζεί ε πθηζηάκελε ζηέγε από ακίαλην θαη λα ηνπνζεηεζεί λέα επηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ 

sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξωζε πνιπνπξεζάλεο. ην Νέν θεληξηθό θηίξην  ζα γίλεη 

αληηθαηάζηαζε ζε 2 πδξνξξνέο πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα. Οη πδξνξξνέο είλαη νξζνγωληθήο δηαηνκήο 

12,50 *7,50 ρηι. πάρνπο 1,008 ρηι. θαη ζην ζην θαηώηεξν ηκήκα ηνπο θέξνπλ  πδξαπιηθή ζωιήλα Φ120. 

 

3. Νεπηαγωγείν Γηαλλαθνρωξίνπ 

ην Νεπηαγωγείν ηνπ Γηαλλαθνρωξίνπ, πξόθεηηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο γηα ηελ απνξξνή ηωλ όκβξηωλ 

πδάηωλ ζηελ Ννηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ.  πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη λα γίλεη έλα ζηξαγγηζηήξη ζηε 

λόηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, έμω από ηελ πθηζηάκελε πεξίθξαμε ζε κήθνο πεξίπνπ 26,00 κ. Η ηάθξνο ηεο 



εθζθαθήο ζα είλαη 1,00*1,30, ε δηαηνκή ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ ζα είλαη 1,00*1,10κ. θαη  πεξηκεηξηθά ηνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί γεωύθαζκα. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί θαη αλνηρηόο ηζηκεληαύιαθαο ζε όιν ην κήθνο ηνπ 

ζηξαγγηζηεξίνπ εζωηεξηθώλ  δηαζηάζεωλ 0,90*0,65 . Όια ηα όκβξηα ύδαηα ζα ζπιιερζνύλ ζε έλα θξεάηην 

πδξνζπιινγήο Φ1Ν(ΠΚΔ) εληόο ηνπ νηθνπέδνπ. ηε ζπλέρεηα κε έλα ζωιήλα Φ400 ζα νδεγεζνύλ ζε λέα 

ζράξα απνξξνήο νκβξίωλ ζην δξόκν. 

 

4. Γπκλάζην Αγγεινρωξίνπ 

ην Γπκλάζην Αγγεινρωξίνπ  ζα γίλνπλ εξγαζίεο ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ  γηα ηελ 

θαηαζθεπή λένπ ηάπεηα γηα ην γήπεδν κπάζθεη θαη ηα γήπεδα βόιεπ.   

5. Γεκνηηθό  Αγγεινρωξίνπ 

ην Γεκνηηθό ηνπ Αγγεινρωξίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ  θηγθιηδώκαηα ζηα παξάζπξα ηνπ ζρνιείνπ.  

 
 

Σν έξγν είλαη γξακκέλν ζην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, ζην Σερληθό Πξόγξακκα θαη ζηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015 κε  Κ.Α.Δ. 02.30.7331.048 

 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε αλνηρηό  δηαγωληζκό  θαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ 

Ν.3669/08 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ 

εθθξαδόκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%) , κε έιεγρν νκαιόηεηαο ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ 

έθπηωζεο (άξζξν 6 ηνπ Ν.3669/08(ΚΓΔ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληάμαο 

 

 

 

 

 

Κάξηα Μαξία 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

Νάνπζα Οθηώβξηνο 2015 

 

Διέγρζεθε  

Ο Πξνϊζηάκελνο 

Σκήκαηνο Μειεηώλ & Γηελέξγεηαο 

Γηαγωληζκώλ 

 

 

 

 

Παληειήο Σέιιεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

κε Β'  βαζκό 

 

 

Ο  Πξνϊζηάκελνο  Σκήκαηνο  Η/Μ 

 

 

 

Παιαηάο Γεώξγηνο  

Ηιεθηξνιόγνο Σ.Δ. 

Με Γ’ β 

 

 

Θεωξήζεθε 

Ο Πξνϊζηάκελνο  ηεο 

Γ.Σ.Τ.Γ.Ν. 

 

 

 

 

 

 

Παύινο Κπξηαθίδεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

κε Β'  βαζκό 



 


