
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Εργο: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Π.Ε. 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 Προυπ: 63.000,00 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

 Πηγή: Κ.Α.Π. (Κ.Α.Ε. 9483.02.910.012.001) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

   Το έργο του τίτλου αφορά την αποκατάσταση προβληµάτων που εντοπίστηκαν έπειτα από αυτοψία 

της υπηρεσίας µας στους σχολικούς χώρους του 1
ου

 Γυµνασίου –Λυκείου, του4
ου

 Νηπιαγωγείου και 

του 2
ου

 & 3
ου

 ∆ηµοτικού σχολείου Λευκάδος. 

Τα ανωτέρω σχολεία βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Λευκάδος και οι επεµβάσεις 

που προτείνονται αφορούν την αποκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας του1
ου

 Γυµνασίου –

Λυκείου που εκλάπη, την επίστρωση τµήµατος του προαυλίου χώρου του 4
ου

 Νηπιαγωγείου µε 

ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, και την κατασκευή επί του προαύλιου χώρου του 2
ου

 & 3
ου

 ∆ηµοτικού 

σχολείου ενός  γηπέδου Μπάσκετ – Βόλεϊ συνοδευόµενου µε την απαραίτητη υποδοµή υδροσυλλογής 

οµβρίων που θα συνδέεται σε παρακείµενο αγωγό. 

 

    Οι εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη και αφορούν τα κτίρια του 1
ου

 Γυµνασίου –

Λυκείου περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Την τοποθέτηση χαλύβδινων επιψευδαργυρωµένων ράβδων αντικεραυνικής προστασίας ,ως 

αγωγός συλλογής (κλωβός), µε τα κατάλληλα στηρίγµατα ,ειδικά τεµάχια συστολο-διαστολών , 

ακίδες ,ενώσεις και διακλαδώσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές επί των κεραµοσκεπών των 

δύο σχολείων. 

• Την σύνδεση του συλλεκτηρίου συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας της στέγης µε τους 

υφιστάµενους χάλκινους αγωγούς καθόδου διαµέσω κατάλληλων διµεταλλικών επαφών και 

συνδέσµων καθώς και την πλήρη τοποθέτηση νέων χάλκινων αγωγών καθόδου διατοµής 

50mm2 µε τις κατάλληλες στηρίξεις και τους σφιγκτήρες σύνδεσης σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. 

 

   Οι εργασίες που αφορούν τον προαύλιο χώρου του 4
ου

 Νηπιαγωγείου περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

• Την καθαίρεση τµηµάτων του υφιστάµενου δαπέδου άοπλου σκυροδέµατος, την επιφανειακή 

εκσκαφή και την υψοµετρική διαµόρφωση του χώρου µε τις κατάλληλες ρήσεις για την  

απορροή των οµβρίων. 

• Την κατασκευή δαπέδου έδρασης από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 0,10 µ., την 

τοποθέτηση προκατασκευασµένου καναλιού αποστράγγισης οµβρίων και την όδευση του σε 

παρακείµενο αποδέκτη. 

• Την επίστρωση του ανωτέρω δαπέδου µε ελαστικά πλακίδια διαστάσεων 500*500mm από 

βαµµένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM),καταλλήλων προδιαγραφών για να 

εξασφαλίζει ύψος πτώσης τουλάχιστον ίσο µε 1100mm. 
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   Τέλος οι  εργασίες που αφορούν τµήµα του προαύλιου χώρου του 2
ου

 & 3
ου

 ∆ηµοτικού σχολείου 

περιλαµβάνουν τα εξής : 

 

• Την καθαίρεση τµηµάτων του υφιστάµενου δαπέδου την εκσκαφή του χώρου του γηπέδου την 

κατασκευή των βάσεων πάκτωσης του αθλητικού εξοπλισµού στις κατάλληλες θέσεις ,την 

κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης µε χονδρόκοκκο υλικό καθώς και διπλής βάσης οδοστρωσίας 

µε τις κατάλληλες ρήσεις απορροής των οµβρίων. 

 

• Την χωροθέτηση του γηπέδου υψοµετρικά και την περιτοίχιση του µε πρόχυτα κράσπεδα 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

 

• Την κατασκευή φρεατίων όµβριων στα τελικά υψόµετρα και την κατασκευή του δικτύου 

απορροής των όµβριων καθώς και την σύνδεση του στον τελικό αποδέκτη.  

 

• Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην επιφάνεια του γηπέδου , την επίστρωση αντιολισθητικού 

αθλητικού δαπέδου στο γήπεδο Μπάσκετ- βόλεϊ µε την κατάλληλη γραµµογράφηση καθώς και 

την τοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισµού της µελέτης. 
 

   Η ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα αποτρέψει τους κινδύνους που συνεπάγεται η απώλεια 

αντικεραυνικής προστασίας για τα  κτίρια του 1
ου

 Γυµνασίου –Λυκείου , θα βελτιωθεί η ασφάλεια 

χρήσης του προαυλίου χώρου του 4
ου

 Νηπιαγωγείου και θα δηµιουργήσει την απαραίτητη αθλητική 

υποδοµή για την εύρυθµη λειτουργία του σχολικού συγκροτήµατος του 2
ου

 & 3
ου

 ∆ηµοτικού σχολείου 

Λευκάδος.. 

    Η δαπάνη που απαιτείται είναι 50.806,45 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 63.000,00 και θα καλυφθεί 

από πιστώσεις του ΚΑΠ µε κωδικό Κ.Α.Ε. 9483.02.910.012.001 
 

 

   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   27 -11-2020 

 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α   27 -11-2020 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

Τοπογράφος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α  27 -11-2020 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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