
 

                  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
          ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

  

 ΕΡΓΟ: Συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων 
Δήμου Αμοργού (Γ' Φάση) 
 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

(Με Αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

200.000,00 €  

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης του έργου με τίτλο 

«Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δήμου Αμοργού (Γ' Φάση)» και αφορά σε 

εργασίες επισκευής/συντήρησης των κτιρίων των εν λειτουργία σχολικών μονάδων του 

Δήμου Αμοργού με σκοπό την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα σχολικά κτίρια των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων : 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αμοργού (Χώρα) 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 Κατασκευή σιδερένιας πόρτας στον προαύλιο χώρο 

 Χτίσιμο 2 κυκλικών πέτρινων παγκάδων στον προαύλιο χώρο 

 

ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 Τοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας δύο παραθύρων 

 Αντικατάσταση μονόφυλλλης θύρας με φεγγίτη σταθερού ύψους 

 Αντικατάσταση εννέα υαλοστασίων με φεγγίτη και νεροσταλάκτη με ξύλινη 

επένδυση 

 Κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου από γυψοσανίδα αιθουσών υπογείου 

(εργαστήρια) 

 Τοποθέτηση εσωτερικού ανελκυστήρα προσβασιμότητας στις αίθουσες του 

υπογείου (εργαστήρια) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 Αντικατάσταση θυρών αποθήκης και προαύλιου χώρου (έξοδος προς Νηπιαγωγείο) 

 Κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου από Alpha block στο χώρο του λεβητοστασίου 



 Επισκευή δεξαμενής επιφάνειας 35τμ 

 Οικοδομικές εργασίες επισκευής λαμπάδων δύο φεγγιτών υπογείου 

 Ανύψωση υπέρθυρου καγκελόπορτας προαυλίου  

 Αντικατάσταση έντεκα σωμάτων καλοριφέρ στους εσωτερικούς χώρους (αίθουσες, 

αποθήκης και εισόδου) 

 Αντικατάσταση αθλητικού τάπητα προαυλίου 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 Οικοδομικές εργασίες επισκευής σκάλας εισόδου 

 Κατασκευή σενάζ στέψης τοιχίου περίφραξης παιδικής χαράς νηπιαγωγείου 

 Αντικατάσταση ενός σώματος καλοριφέρ τύπου πάνελ στο χώρο των wc 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αρκεσίνης 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Επιδιόρθωση κλίσης & αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων δαπέδου προαυλίου 

 Τοποθέτηση ακρυλικού αθλητικού δαπέδου, πάχους 1,7 – 2 χιλ. (αστάρωμα, 

επάλειψη, διαγράμμιση) 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας με πλεξιγκλάς στον προαύλιο χώρο 

 Αντικατάσταση πέντε σωμάτων καλοριφέρ τύπου πάνελ στους χώρους των 

αιθουσών 

 Εργασίες συντήρησης κτιρίου υποστήριξης (ολοήμερου) σχολικής μονάδας 

(αντικατάσταση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, ειδών υγιεινής, επίπλων, υδραυλικής 

& ηλεκτρολογικής εγκατάστασης)  

 Οικοδομικές εργασίες καθαρισμού και στεγανοποίησης (προστασία από ρίζες 

δένδρων) δεξαμενής συλλογής ομβρίων εντός του προαυλίου, χωρητικότητας 100μ3  

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς (τσουλήθρα νηπίων, μύλος νηπίων τριθέσιος, 

κούνια νηπίων διθέσια) 

 Κατασκευή υπόβασης μπετού πάχους 12εκ. για δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς 

 

 

Τοπική Κοινότητα Καταπόλων 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Αντικατάσταση επτά σωμάτων καλοριφέρ τύπου πάνελ συμπ/νων διακοπτών 

δισωλήνιου συστήματος 

 Κατασκευή σιδερένιου κιγκλιδώματος περίφραξης προαυλίου 

 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (επισκευή ρηγματώσεων τοιχοποιίας 

αιθουσών, αποκατάσταση επιχρισμάτων υπέρθυρων 3 παραθύρων, στηθαίου 

δώματος & υποδομών προαυλίου, απόξεση – χρωματισμός ξύλινης επένδυσης 

οροφής 1 αίθουσας) 

 Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα δύο διαδρόμων πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 Επισκευαστικές εργασίες ρηγματώσεων στηθαίου δώματος 



 Αντικατάσταση ενός σώματος καλοριφέρ τύπου πάνελ συμπ/νων διακοπτών 

δισωλήνιου συστήματος στο χώρο των wc 

 Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα διαδρόμου πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 

 

Λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελεστούν κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες 

μη λειτουργίας των σχολικών συγκροτημάτων. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α και αναλύεται ως εξής: 

 

Σύνολο  Εργασιών :   118.618,89 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% 21.351,40 

ΣΥΝΟΛΟ 139.970,29 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 20.995,54 

ΣΥΝΟΛΟ 160.965,83 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 324,49 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 161.290,32 

Φ.Π.Α. 24% 38.709,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 200.000,00 

 

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και υποδείξεις της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και τις 

διατάξεις του Ν.4112/16 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει καθώς και συμπληρωματικών 

διατάξεων και εγκυκλίων που είναι σε ισχύ.  
 
 
 
 

ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020 
 

 
 

 


		2021-05-24T11:39:02+0200
	GEORGIOS CHALARIS




