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 Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε εκτέλεση της     88/2016       απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης
του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του έτους 2016 , η οποία προβλέπει πίστωση
100.000,00 EURO στον κωδικό 30/7331-0041 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
 Στην μελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες  :
Επισκευές  όψεων  (  καθαιρέσεις  επιχρισμάτων,  επιχρίσματα,  χρωματισμοί  ),  αντικαταστάσεις
κουφωμάτων  στο  ίδιο  άνοιγμα,  ανακατασκευή  w.c.  ,  επισκευές  στεγών,  και  αντικαταστάσεις
δαπέδων.

Ειδικότερα ανά σχολικό κτίριο προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ανακατασκευή w.c. καθηγητών (Α.Τ. 3, Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ. 15 , Α.Τ.16, Α.Τ.17, Α.Τ.27, Α.Τ.31, Α.Τ.
32)
Καθαίρεση  τμήματος  εσωτερικού  τοίχου  σε  μία  αίθουσα  διδασκαλίας   και  αποκατάσταση
επιφανειών. (Α.Τ. 6, Α.Τ. 10, Α.Τ. 14)
Επισκευή εξωτερικού τοίχου στο ισόγειο της πίσω όψης. (Α.Τ. 1, Α.Τ. 2, Α.Τ. 9, Α.Τ.10, Α.Τ.11)

3ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ανακατασκευή 2 w.c. (Α.Τ. 3, Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ. 15 , Α.Τ.16, Α.Τ.17, Α.Τ.27, Α.Τ.31, Α.Τ. 32)
Αντικατάσταση 3 εσωτερικών θυρών αλουμινίου στο υπόγειο (Α.Τ. 3, Α.Τ. 27)

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αποξήλωση δύο (2) κουφωμάτων στο υπόγειο και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου (Α.Τ.
3, Α.Τ. 28, Α.Τ. 29, Α.Τ. 30)
Χρωματισμοί τμήματος εσωτερικών επιφανειών του υπογείου (Α.Τ. 14)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Επισκευή στέγης  (Α.Τ. 7, Α.Τ. 8,  Α.Τ. 19, Α.Τ. 20, Α.Τ. 21, Α.Τ. 22,Α.Τ.23)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ
Επισκευή στέγης  (Α.Τ. 7, Α.Τ.8, Α.Τ. 19, Α.Τ. 20, Α.Τ. 21, Α.Τ. 22,Α.Τ.23)

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Επισκευή  πίσω  όψης  του  κτιρίου  .  Καθαίρεση  σαθρών  επιχρισμάτων  ,  εφαρμογή  υδροβολής,
αποκατάσταση  τοπικών  βλαβών,  εφαρμογή  επιχρίσματος  και  χρωματισμοί  των  αντίστοιχων
επιφανειών. Η επισκευή θα είναι περιορισμένη με σκοπό να άρει επικίνδυνες καταστάσεις για τους
μαθητές , σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
(Α.Τ. 1, Α.Τ. 2,  Α.Τ.9,  Α.Τ. 10, Α.Τ.11, Α.Τ.12, Α.Τ.13)

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αποξήλωση κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου σε δύο (2) ανοίγματα του
ισογείου και σε δύο (2) ανοίγματα στον Α΄όροφο. (Α.Τ. 3, Α.Τ.26, Α.Τ. 18)



4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών στα w.c. των μαθητών (Α.Τ. 3, Α.Τ. 27)

ΕΕΕΕΚ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Αντικατάσταση δαπέδων των αιθουσών  (Α.Τ. 24, Α.Τ.25)

Η  σειρά  των  επεμβάσεων  θα  καθοριστεί  από  την  Υπηρεσία.  Η  υπηρεσία  μπορεί  με  έγγραφη
γνωστοποίηση να τροποποιήσει τον παραπάνω κατάλογο των σχολείων και να πραγματοποιήσει
εργασίες και σε άλλα σχολεία της πόλης.
Σε  περίπτωση  που  οι  εργασίες  θα  πρέπει  να  εκτελεστούν  κατά  την  περίοδο  λειτουργίας  των
σχολείων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών και του
προσωπικού του σχολείου.
 Οι χώροι κυκλοφορίας  και εξυπηρέτησης των μαθητών και του προσωπικού θα πρέπει να είναι
καθαροί και προσπελάσιμοι με ασφάλεια.
 Η  καθαίρεση  των  κουφωμάτων  θα  γίνει  με  προσοχή  για  την  αποφυγή  ατυχημάτων  και  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. 
 Θα γίνει αποκατάσταση όλων των μερεμετιών του περιγράμματος του κουφώματος εσωτερικά και
εξωτερικά.
 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται καθαρισμός του χώρου.
 Τέλος θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ,  για την
αποφυγή  ατυχημάτων   για  τους  μαθητές  ,  για  το  προσωπικό,  για  τους  διερχόμενους  και  τους
εργαζόμενους.
                                                                                                                 ΧΑΛΚΙΔΑ  29/11/2016
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