Έργο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προυπ

120.700,00 Ευρώ

Πηγή

ΠΔΕ

Χρήση

2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και βελτιώσεων
κτιρίων και αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Λευκάδας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες εργασίες:
- Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλάμου
Κατασκευή στέγης επί πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία τμήματος του κτιρίου από
τα καιρικά φαινόμενα.
Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση επισκευαστικών.
Επισκευή - συντήρηση τοιχοποιιών
- Κτίριο 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας:
Αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης του κτιρίου που παρουσιάζει βλάβες με αποτέλεσμα την εισροή
των νερών της βροχής στο κτίριο.
- Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας
Αντικατάσταση της υγρομόνωσης τμήματος του σχολικού κτιρίου. Το κτίριο παρουσιάζει εκτεταμένες
διαβρώσεις λόγω της άστοχης εφαρμογής υγρομόνωσης κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα την
κατακράτηση νερών κάτω από την υφιστάμενη μόνωση και την διάβρωση των δομικών στοιχείων του εν
λόγω τμήματος του κτιρίου. Προηγείται η αποκατάσταση των διαβρώσεων στα δομικά στοιχεία.
Αποκατάσταση των βλαβών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος,
Αντικατάσταση διαβρωμένων μεταλλικών κουφωμάτων στα κλιμακοστάσια του κτιρίου
Τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών σε παράθυρα του ορόφου
Δημιουργία καναλιού ομβρίων στον αύλειο χώρο
- Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας
Αντικατάσταση της μόνωσης τμήματος του σχολικού κτιρίου λόγω βλάβης της υφιστάμενης με
αποτέλεσμα την εισροή υδάτων στο κτίριο.
- Κτίριο Γυμνασίου Λυκείου Νυδριού
Αντικατάσταση της μόνωσης τμήματος του σχολικού κτιρίου λόγω βλάβης της υφιστάμενης με
αποτέλεσμα την εισροή υδάτων στο κτίριο.
Επισκευή υφιστάμενης στέγης
Επισκευή τμήματος ψευδοροφής
Αποκατάσταση βλαβών και χρωματισμός της βόρειας πλευράς του κτιρίου
- Κτίριο 2ου Γυμνασίου Λυκείου Λευκάδας
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Αποκατάσταση των βλαβών του αύλειου χώρου που εγκυμονούν κινδύνους για τους μαθητές και
αντικατάσταση του ακριλικού τάπητα των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 97.338,71 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 120.700,00 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΠΔΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε
ΛΕΥΚΑΔΑ, 11-06-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ, 11-06-2018

ΛΕΥΚΑΔΑ, 08-06-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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