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Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού 

προγράμματος (287/2017 περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος από Δημ. Συμβούλιο) του 

έτους 2018, το οποίο προβλέπει  πίστωση 150.000,00 EURO στον  κωδικό:30/7326.0078 για 

την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

  Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει: 

 Διόρθωση κλίσεων αύλειου χώρου στο ΕΕΕΚ (χώρος μπάσκετ-είσοδος) 

 1ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού: Κατασκευή καναλίου αποστράγγισης 

ομβρίων στον χώρο μπροστά από τις τουαλέτες για αποστράγγιση των 

ομβρίων. Διόρθωση τμήματος περίπου 300 τμ της αυλής που έχει ρηγματωθεί 

από ρίζες δένδρων με νέα ασφαλτόστρωση. 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού: Κατασκευή φρεατίου απορροής ομβρίων και 

σύνδεση με το κεντρικό αγωγό ομβρίων εξωτερικά της αυλής. Κατασκευή 

στεγάστρου στην είσοδο του κτιρίου του Σχολείου  μήκους περίπου 9 μ. και 

ανοίγματος 3,0 μ.  

 20ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:  Στρώσιμο της αυλής με πλάκες 

πεζοδρομίου βοτσαλωτές με στρογγυλεμένα βότσαλα και τοποθέτηση  

καναλίου αποστράγγισης ομβρίων  

 Λύκειο Ν. Αρτάκης: Αποκατάσταση τμήματος πλακόστρωσης αύλειου χώρου 

λόγω καθιζήσεων εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 200 τμ..   

 Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς: Αποκατάσταση της λειτουργίας του 

αποχετευτικού των τουαλετών με αντικατάσταση των δύο σωλήνων 

αποχέτευσης από το κτίριο των τουαλετών (κοριτσιών – αγοριών) μέχρι το 

φρεάτιο και από κει συνέχεια μέχρι τον βόθρο μήκους περίπου 30 μ.  

 1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς:. τοποθέτηση πλακόστρωσης στο νότιο τμήμα του 

αύλειου χώρου επιφάνειας περίπου 200 τ.μ. 

 15ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (πάνω από σταθμό): Επίστρωση με 

ελαστικό τάπητα του χώρου μπάσκετ στην αυλή του  

 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας: Τοποθέτηση διχτυού στην περίφραξη του  



 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας: Τοποθέτηση διχτυού στην νότια πλευρά 

της περίφραξης και κατασκευή στεγάστρου στην αυλή του σχολείου 

διαστάσεων 10Χ 6 τ.μ. 

 26ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας : Κατασκευή πλακόστρωσης τμήματος αυλής  

 4ο Δημοτικό Ν. Αρτάκης: Επίχωση τμήματος αύλειου χώρου μεταξύ κτιρίου 

και τουαλετών για την αντιμετώπιση των λιμναζόντων νερών. 

Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση να τροποποιήσει τον παραπάνω κατάλογο των 

σχολείων και να πραγματοποιήσει εργασίες και σε άλλα σχολεία της πόλης 

Επισημαίνεται ότι η ασφαλτόστρωση των αύλειων χώρων  θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή για την 

σωστή κατασκευή της κλίσης της τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας προκειμένου  να μην 

υπάρχουν λιμνάζοντα νερά . 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι για όλες τις εργασίες της παρούσας μελέτης που εκτελούνται σε 

εκπαιδευτικούς χώρους να πραγματοποιηθούν τμηματικά έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η 

λειτουργία των  σχολείων  λαμβάνοντας με ιδιαίτερη επιμέλεια τα μέτρα ασφαλείας. 
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