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   ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021"  
 

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ  

  ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                               

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 672.470,00 € (με Φ.Π.Α.)        

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ                   Κ.Α : 15.7331.006         

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 Με την μελέτη του έργου αυτού προβλέπεται να γίνουν Συντηρήσεις στα Διδακτήρια των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όλων των σχολικών βαθμίδων Α΄-βαθμιας και 

Β΄- βαθμιας εκπαίδευσης που υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Δήμου, δηλαδή από Νηπιαγωγεία 

έως και Λύκεια. 

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου είναι σε απόλυτη συνάφεια με την υποχρέωση του Δή-

μου να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των σχολικών κτιρίων του σε ότι αφορά πάντα μεγάλα σε 

σπουδαιότητα, έκταση και κόστος προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποδομές των σχολικών αυ-

τών μονάδων, σύμφωνα με τους ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 94 του Ν.3852/2010, «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα), με κρατική χρηματοδότηση για συντη-

ρήσεις σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). 

Με το εν λόγω έργο θα αποκατασταθούν τα προβλήματα των σχολικών μονάδων που συ-

γκεντρώθηκαν από αιτήσεις των Διευθυντών των σχολείων, στο διάστημα των σχολικών ετών 

2020-2021, καθώς και από καθημερινές μακροσκοπικές αυτοψίες που διενεργούνται από το συνερ-

γείο του Τμήματος Συντηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίες σε διδακτήρια του Δήμου Αλεξ/πολης. Τα 

προβλήματα αυτά αφορούν κτιριακές κυρίως οικοδομικές επεμβάσεις που προέκυψαν λόγω παλαιό-

τητας των περισσοτέρων κτιρίων, αλλά και επεμβάσεις σε αύλειους χώρους ακόμη και σε νέα κτίρια, 

οι οποίες  προσβλέπουν στο να βελτιώσουν τις συνθήκες πρόσβασης, στέγασης και την ανάπτυξη 

μεγαλύτερης ασφάλειας των μαθητών κατά την παραμονή τους σε αυτά τα κτίρια.  

Κυρίως οι εργασίες που θα γίνουν είναι εργασίες αποκατάστασης φθορών σκυροδεμάτων και 

επιχρισμάτων, νέες τοιχοποιίες, επενδύσεις και δάπεδα, αλλαγές εξωτερικών και εσωτερικών κου-

φωμάτων σε διάφορα σχολεία, ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών και ελαχίστων εσωτερικών τοίχων,  

επισκευές κεραμοσκεπών και δωμάτων (όπου απαιτείται) μετά από έλεγχο αυτών, ανακαίνισης του-

αλετών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αυτών, αλλά και εργασίες σε αύλειους χώρους όπως τοπο-

θέτηση ειδικού δαπέδου στις αυλές Νηπιαγωγείων, κατασκευή προκατασκευασμένης αίθουσας, ξύ-

λινων στεγάστρων και καθισμάτων (παγκάκια) αλλά και μεγάλο μέρος αύλειων χώρων σχολείων θα 

ασφαλτοστρωθεί για να δημιουργηθούν γήπεδα αθλοπαιδιών. Τέλος θα γίνουν εργασίες πλακο-

στρώσεων πεζοδρομίων στην πρόσοψη δύο νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην περιοχή ΚΕΓΕ 

Αλεξ/πολης ,όπου στεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο, καθώς και στο νέο κτίριο Λυκείου Φερών.         
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Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο έργο αυτό είναι, όπως προαναφέραμε, κυ-

ρίως εργασίες οικοδομικές αλλά και οδοποιίας καθώς και υδραυλικές, όπου απαιτούνται και περιλαμ-

βάνονται στις παρακάτω ομάδες: 

 

 

-ΟΜΑΔΑ 1: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

-ΟΜΑΔΑ 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

-ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

-ΟΜΑΔΑ 5: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

-ΟΜΑΔΑ 6: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

-ΟΜΑΔΑ 7: ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΜΒΡΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

-ΟΜΑΔΑ 8: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

-ΟΜΑΔΑ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

στις οποίες ομάδες περιλαμβάνονται αναλυτικά οι κάτωθι επιμέρους εργασίες: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Πινακίδες ρυθμιστικές και επικινδυνότητας, εκτέλεσης εργα-

σιών ,στύλοι αυτών, φανοί και κάθε είδους εργοταξιακή σή-

μανση στον τόπο εκτέλεσης εργασιών του έργου. 

 

2. 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-

ΣΙΕΣ  

 

Εκσκαφή θεμελίων, επίχωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, 

αποξηλώσεις ασφαλτοτάπητων, επιχώματα κάτω από πεζο-

δρόμια .  

3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Καθαιρέσεις θεμελίων και ανωδομών τοιχίων περιφράξεων 

σχολείων, μικροκατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα, πλακοστρώσεων, επικεραμώσεων ξύλινων  

 στεγών ,κρασπέδων, αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών 

κουφωμάτων, ψευδοροφών, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

4. 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ -ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Σκυροδέματα θεμελίων, ξυλότυποι και οπλισμοί τοιχίων πε-

ριφράξεων σχολείων ,επιστρώσεων για πλακοστρώσεις κα-

θώς και επιστρώσεις μονώσεων.  

5. 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Τοιχοποϊίες, επιχρίσματα και χρωματισμοί κτιρίων σχολικών 

μονάδων ,όπου απαιτείται. 

6. 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ –

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Επίστρωση δαπέδων τουαλετών σχολείων ,νέες επικερα-

μώσεις ,αντικατάσταση τμημάτων ξυλείας στεγών, διαφόρου 

τύπου επιστεγάσματα και επένδυση των τοίχων με κεραμικά 

πλακίδια, επίστρωση εξωτερικού χώρου με πλάκες τσιμέ-

ντου-πλακοστρώσεις σχολείων, επένδυση αίθουσας με γυ-

ψοσανίδα, μονώσεις τοίχων και δωμάτων. 

 

7. 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ-

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΜΒΡΙΑ-

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Αντικατάσταση κρασπέδων έμπροσθεν σχολικών κτιρίων, 

πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νέων κτιριακών μονάδων, 

ασφαλτοστρώσεις αύλειων χώρων σχολείων για δημιουργία 

γηπέδων αθλοπαιδιών. 

 

8. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Ξύλινες στέγες, θύρες εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες ή 

αλουμινίου (αντικατάσταση) με τα υαλοστάσια τους καθώς 

και μεταλλικά κιγκλιδώματα περιφράξεων σχολείων.   

 

9. 
 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δίκτυα ( ύδρευση, αποχέτευση), είδη υγιεινής, 

υδρορροές, συρματοπλέγματα, ικριώματα κ.λ.π) 
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Οι εργασίες που θα γίνουν για κάθε σχολική μονάδα φαίνονται αναλυτικά στην Προμέτρηση 

Εργασιών που περιλαμβάνεται στην μελέτη του έργου. 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν.4782/21 όπως  

ισχύει, τις εγκεκριμένες  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανόνες της τεχνικής και 

τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξ/πολης και πάντα με την προϋπόθεση 

ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αυξομειώσεις στις εργασίες αυτές, λόγω της ιδιομορφίας του 

αντικειμένου του έργου, αφού πρόκειται για εργασίες συντηρήσεων και επισκευών οι οποίες θα 

προσαρμόζονται ανάλογα, λόγω της δυσκολίας των προμετρήσεων σε ορισμένες απρόβλεπτες 

εργασίες, που θα αποκαλυφθούν και θα αντιμετωπιστούν στην διάρκεια του έργου.  

 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 672.470,00 € εκ των οποίων 

396.018,31 € είναι η δαπάνη των εργασιών , 71.283,30 € η δαπάνη του Εργολαβικού Οφέλους και 

Γενικών Εξόδων (18% επί του κόστους εργασιών), 70.095,24 € η δαπάνη των απροβλέπτων (15% 

επί του κόστους εργασιών + Γ.Ε-Ο.Ε) ,3.500,00 € (+ Φ.Π.Α 24%) για απολογιστικές εργασίες , 

787,67 € για αναθεώρηση και 130.155,48 € για Φ.Π.Α (24%). 

 

Η πίστωση του έργου είναι εξασφαλισμένη από ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για τα έτη 

2020 και 2021 και είναι εγγεγραμμένη στα Τεχνικά Προγράμματα και στον Κ.Α 15.7331.006 των 

Προϋπολογισμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2021 και 2022.    

 

 

                                                                
Αλεξανδρούπολη 18-10-2021 

                                                                   Η Συντάξασα 
 
 
 
  
 

Καρκάνη Παρασκευή  

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Α΄β. 
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