
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΕΡΓΟ:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                          ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      1ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ  »

                                               ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε εκτέλεση της     109/2016                 απόφασης Δ.Σ. περί
τροποποίησης  του προϋπολογισμού  και  του  τεχνικού προγράμματος  του  έτους  2016 ,  η  οποία
προβλέπει πίστωση 50.000,00  EURO  στον κωδικό 30/7331-0036 για την εκτέλεση του ανωτέρω
έργου.
 Στην μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών   εξωτερικών κουφωμάτων  από νέα
ξύλινα κουφώματα της ίδιας μορφής και λειτουργίας με τα υφιστάμενα και στο ίδιο άνοιγμα.
 Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής :
 Αφαίρεση των παλαιών εξωτερικών ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων( Α.Τ. 1)  με προσοχή για
την επαναχρησιμοποίησή τους . Η μεταφορά τους και αποθήκευσή τους  θα γίνει σύμφωνα με τις
υποδείξεις της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (Α.Τ.2) σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ , στο ίδιο
άνοιγμα και στην ίδια μορφή και ίδιας λειτουργίας με τα αποξηλούμενα.
 Πλήρης τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών-ηχομονωτικών-ανακλαστικών υαλοπινάκων (Α.Τ.3)
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ.
Αντικατάσταση των υφισταμένων σιδερένιων θυρών από υαλόθυρες αλουμινίου ίδιου χρώματος
(Α.Τ. 4 & A.T. 5))
 Αποκαταστάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και των χρωμάτων όπου αυτό
απαιτηθεί από την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων. (Α.Τ. 6, Α.Τ. 7, Α.Τ. 8) 
 Αντικατάσταση των μαρμάρινων ποδιών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. (Α.Τ. 9).
Βαφή ξύλινων κουφωμάτων στο ίδιο χρώμα με τα υφιστάμενα(Α.Τ. 10).
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.
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