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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο αφορά την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολικού συγκροτήματος των
ΕΠΑΛ Δράμας, που βρίσκεται επί της οδού Αδριανουπόλεως 70, στη Δράμα.
Πρόκειται για συνολικά τέσσερα (4) συγκροτήματα WC, συνολικού εμβαδού 205 τ.μ., τα οποία
εξυπηρετούν τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, του 2ου ΕΠΑΛ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ, των 1ου & 2ου
ΣΕΚ Δράμας και του ΔΙΕΚ. Θα ανακατασκευασθούν επίσης και οι βρύσες που βρίσκονται στον
αύλειο χώρο δίπλα στα WC.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο και περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω, κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της υγιεινής, της ασφάλειας αλλά και της
αισθητικής των συγκεκριμένων χώρων.
Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχολικού συγκροτήματος
ΕΠΑΛ Δράμας.
Β.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
2.
3.

Καθαιρέσεις πλινθοδομών, πλακιδίων τοίχου και δαπέδων και αποξήλωση κουφωμάτων και
ειδών υγιεινής σε όλα τα WC.
Κατασκευή 41 νέων θέσεων WC και 2 WC ΑΜΕΑ (συνολικά στα τέσσερα συγκροτήματα WC),
καθώς επίσης και κατασκευή βρυσών σε σταθερή βάση από μπετόν σε χώρο παραπλεύρως των
τεσσάρων συγκροτημάτων WC.
Εσωτερικούς χρωματισμούς σε όλους τους χώρους.

Β.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Αποξήλωση των υφιστάμενων και αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, των σωληνώσεων ύδρευσης
– αποχέτευσης, των ειδών κρουνοποιίας κλπ σε όλα τα συγκροτήματα WC. Δημιουργία 2 WC
ΑμεΑ (1 αγοριών και 1 κοριτσιών) με όλα τα είδη υγιεινής και στηρίγματα που απαιτούνται από τις
προδιαγραφές.
2. Αποξήλωση των υφιστάμενων και αντικατάσταση των ειδών κρουνοποιίας, των σωληνώσεων
ύδρευσης – αποχέτευσης κλπ στο συγκρότημα βρυσών, δίπλα στα WC.
3. Αποξήλωση και αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων από καινούργια
ενεργειακής κλάσης Α΄ και ανακατασκευή των λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
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Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
CPV : 45214220-8
Δράμα 12-12-2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

