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ΕΡΓΟ: Κατασκευή νέας περίφραξης, αποκατάσταση
και χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα
χώρου στο κτίριο που στεγάζονται το ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
Μαντουδίου
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2019
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Κ.Α 15-7336.0002
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
189.584,53 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 45214200-2

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS
LIAKOPOULOS
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη του αφορά έργο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από
την καταστροφή των υλικών προκλήθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού και τα

φερτά υλικά που εισήλθαν στα σχολεία αυτά, λόγω της υπερχείλισης του
Ποταμού Κηρέα στις 29 και στις 30-09-2018.
Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψη το υπ΄αρίθμ. 6923/30-09-2018
έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας που αφορά την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως και της Δημοτικής
Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας και το
υπ΄αρίθμ. 6250/13-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που αφορά την παράταση της
κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.
Οι εργασίες εστιάζονται στις παρακάτω αποκαταστάσεις και
κατασκευές :
Καθαίρεση των επιχρισμάτων στην εσωτερική πλευρά των
στηθαίων
του
δώματος
και
ανακατασκευή
του
επιχρίσματος με χρήσης τσιμεντοκονίας και χρήσης
πρόσμικτων στεγανοποιητικών κ.λ.π
Επιμελής τοποθέτηση κατάλληλης ταινίας στεγανοποίησης
με ελάχιστο φάρδος 1,00μ κατά μήκος της επαφής των
όλων των στηθαίων με την υπάρχους μόνωση του Δώματος.
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού.
Καθαίρεση επιχρισμάτων σε τμήματα τοιχοποιίας που
έχουν διαβρωθεί από υγρασία και επαναφορά αυτών .
Τοποθέτηση νέων πλακιδίων και ειδών υγιεινής όπου
κριθεί στις τουαλέτες
Καθαρισμός και απολύμανση χώρου υπογείου από
κατάλοιπα πετρελαίου.
Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών υπογείου , χώρων
συνάθροισης και διδασκαλίας.
Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών.
Κατασκευή νέας περίφραξης περιβάλλοντα χώρου, τύπου

ΟΣΚ με γαλβάνισμα εν θερμό .
Κατασκευή αυλόπορτες δίφυλλες αυτοκινήτων με
γαλβάνισμα εν θερμό.
Κατασκευή αυλόπορτας πεζών με γαλβάνισμα εν θερμό
και ηλεκτρικό κυπρί .
Κατασκευή νέων εσωτερικών θυρών w.c από αλουμίνιο.
Συντήρηση ξύλινου κιόσκι.
Ενδεικτικές φωτογραφίες: Καταστροφή περίφραξης περιβάλλοντος χώρου,
υποχώρηση του εδάφους στο προάυλιο, μεγάλες ζημιές στα πλακάκια των WC,
διάβρωση επιχρισμάτων σε μεγάλη έκταση εσωτερικά και εξωτερικά, καταστροφή
επίπλων κυλικείου, εισροή ομβρίων από την οροφή, καταστροφή όλων των
εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου, των πινάκων διανομής ρεύματος και φθορές
στην ηλεκτρική εγκατάσταση

Όπου οι εργασίες επισκευής-συντήρησης απαιτήσουν συμπληρωματικές
μελέτες, ΗΛΜ, Αρχιτεκτονικές, Στατικές θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο,
χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπόδειξη της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις τελικές επιλογές της
υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 189.584,53 €
συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον
Κ.Α 15-7336.0002 του προϋπολογισμού 2019.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί όλες τις εργασίες στα σχολικά κτίρια
και ειδικά στο εσωτερικό των κτιρίων με ιδιαίτερη προσοχή και σε συνεννόηση
με τους Διευθυντές των σχολείων για να μην διαταράσσεται η διεξαγωγή της
διδασκαλίας .
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ055).
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη
πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο
ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 54154/5-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί «Χρηματοδότηση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας Ν. Εύβοιας»
Η προτεραιότητα για την εκτέλεση των εργασιών θα δίνεται ύστερα από
συνεννόηση αναδόχου και επιβλέποντα.
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