Αρ. Μελέτης: 18 /2018

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
«Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. Γλυκόβρυσης »

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
5. Διακήρυξη
6. Προκήρυξη
7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
8. Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης
9. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Ανάπλαση προαυλίου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18 /2018
K.A. : 30-7322-0003

CPV: 45212221-1
(Κατασκευαστικές εργασίες για γήπεδο αθλοπαιδιών)

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 27.650,00 €, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης».
Ο προαύλιος χώρος του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης είναι στρωμένος με ασφαλτικό τάπητα, ο
οποίος είναι φθαρμένος, τα αδρανή υλικά είναι εμφανή και επικίνδυνα για την ασφάλεια των μαθητών και οι
υπάρχουσες κλίσεις δεν βοηθούν την απορροή των όμβριων υδάτων τα οποία λιμνάζουν σε διάφορα σημεία
και κυρίως έμπροσθεν των εισόδων, και στον ημιϋπαίθριο χώρο που κάθονται οι μαθητές κατά τα
διαλλείματα το χειμώνα.
Στη δυτική και νότια πλευρά υπάρχουν παρτέρια όχι συνεχόμενα στα οποία είναι φυτεμένα διάφορα φυτά
σκίασης, και στα κενά μεταξύ των παρτεριών έχουν τοποθετηθεί παγκάκια.
Στη νοτιοδυτική πλευρά υπάρχει σκάμμα για άλματα των μικρών μαθητών, και στην κεντρική αυλή έχουν
τοποθετηθεί δύο μπασκέτες.
Η μελέτη προβλέπει την τσιμεντόστρωση στα κενά ανάμεσα στα παρτέρια και τον ημιϋπαίθριο χώρο, την
ασφαλτόστρωση επί του υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με κατάλληλο ασφαλτικό μείγμα για την
ασφάλεια των παιδιών στο υπόλοιπο του προαυλίου, και την επαναχάραξη του γηπέδου μπάσκετ και την
επανατοποθέτηση των μπασκετών.
Ποιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι :


Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος.



Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.



Τσιμεντόστρωση με άοπλο σκυρόδεμα.



Ασφαλτόστρωση με κατάλληλο ασφαλτικό μείγμα τύπου Σ10 ή Σ12,5.



Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.



Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση μπασκετών, και άλλων οργάνων παιδιάς.

Τα προϊόντα εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για επίχωση των παρτεριών.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς
επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη, και τα σχέδια.
Η χρηματοδότηση του έργου θα προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ , Ταχτικά Έσοδα - Ίδιοι Πόροι.

Βλαχιώτη 22 / 10 /2018
Ο Συντάξας
Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 22 / 10 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 22 / 10 /2018

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης &
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄ β.

Παναγιώτης Δερτιλής
Μηχ/γος Μηχανικός με Α΄ β.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις
του Ν.4412/2016.

