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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρού σα μελέτη αφορά εργασίες επισκευώ ν – συντηρή σεων σε σχολικά συγκροτή ματα της
Πρωτοβά θμιας και Δευτεροβά θμιας Εκπαίδευσης του Δή μου Ρεθύ μνης.
Σκοπό ς των επεμβά σεων είναι να βελτιώ σει την εύ ρυθμη λειτουργία των σχολικώ ν
συγκροτημά των που έχουν προκύ ψει είτε λό γω ελλείψεων , είτε λό γω φθορώ ν και να
βελτιωθού ν οι υφιστά μενες συνθή κες.
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ( Πρεβελά κη )
Στη δυτική ό ψη του κτιρίου επισκευά ζονται ρωγμές , επιχρίσματα και χρωματίζεται
εξωτερικά .
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Δημοκρατίας και Κουντουριώ του γωνία)
Επιστρώ νεται με υγρομονωτικό υλικό τμή μα δώ ματος επιφά νειας 50 m2.
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ (Χαραλ. Λιανδρή 386)
Γίνεται αποξή λωση υφιστά μενων ξύ λινων κουφωμά των και αντικατά σταση τους με
αλουμίνια, τοποθέτηση υαλοπινά κων και εξωτερικό ς χρωματισμό ς του κτιρίου.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Κουντουριώ του 43)
Επιστρώ νεται με υγρομονωτικό υλικό τμή μα δώ ματος επιφά νειας 30 m2.
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δρακοντοπού λων 1)
Στη δυτική ό ψη του κτιρίου γίνεται επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος ,
καθαίρεση και αποκατά σταση σαθρώ ν επιχρισμά των και εξωτερικό ς χρωματισμό ς.
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αποστολά κη 1)
Χρωματίζεται εξωτερικά ένα κτίριο του σχολείου .
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8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιβό λια )
Tοποθέτηση πρό σθετης περίφραξης για προστασία στη βορινή πλευρά του αύ λειου
χώ ρου του σχολείου μή κους 50 μ.
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Μισίρια )
Αντικαθιστά ται παλαιό ς λέβητας και κυκλοφορητή ς .
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Βά ρναλη 21)
Αποξηλώ νεται η φθαρμένη περίφραξη του γηπέδου μπά σκετ και γίνεται
αντικατά σταση της με νέα.
Επιστρώ νεται με υγρομονωτικό υλικό τμή μα δώ ματος πά νω από το χώ ρο της
βιβλιοθή κης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ
Χρωματίζονται εξωτερικά και τα δύ ο κτίρια του σχολείου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ
Αποξή λωση ξύ λινων και σιδηρώ ν κουφωμά των και αντικατά σταση με
αλουμίνια , τοποθέτηση υαλοπινά κων και ελαιοχρωματισμό ς ξύ λινων και σιδηρώ ν θυρώ ν
και κιγκλιδωμά των .
Καθαίρεση παλιού κτίσματος (αποθή κη) και εκρίζωση σά πιου δέντρου.
Επίστρωση με υγροθερμονωτικό υλικό δώ μα επιφά νειας 240 m2.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ
Αποξή λωση υφιστά μενες ξύ λινης στέγης και τοποθέτησης νέας στέγης επιφά νειας 275 m2.
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Δασκαλά κη )
Επιστρώ νεται με υγρομονωτικό υλικό τμή μα δώ ματος επιφά νειας 240 m2.
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΙΣΙΡΙΑ)
Επιστρώ νεται με υγρομονωτικό υλικό τμή ματα δώ ματος πά νω από το χώ ρο της
βιβλιοθή κης και πά νω από το χώ ρο συγκέντρωσης της προσευχή ς.
Αποξή λωση του πλαστικού τά πητα στο χώ ρο της βιβλιοθή κης και αντικατά σταση
του με καινού ργιο. Αποξή λωση ειδώ ν υγιεινή ς , σιδηρώ ν κασώ ν και αντικατά σταση
τους καθώ ς και αποκατά σταση φθαρμένων πλακιδίων . Αντικατά σταση
κατεστραμμένων χειρολαβώ ν – κλειδαριώ ν και εσωτερικό ς χρωματισμό ς ό που
απαιτείται .
Αντικατά σταση παλαιού καυστή ρα και λέβητα.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Αντικατά σταση παλαιού καυστή ρα και λέβητα.
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2ο ΓΕΛ
Προβλέπεται κατασκευή μεταλλικού στεγά στρου επιφά νειας 200m2 .
2ο ΕΠΑΛ (Κό μβος Ατσιποπού λου)
Αποξηλώ νεται η φθαρμένη περίφραξη στη βορινή πλευρά του αύ λειου χώ ρου του
σχολείου και τοποθετείται νέα περίφραξη μή κους 50 μ.
Επιπλέον θα γίνει αντικατά σταση θερμαντικώ ν σωμά των σε σχολεία ό που κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία και σύ μφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
οικοδομικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Η σειρά προτεραιό τητας εκτέλεσης των εργασιώ ν θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως
μετά την υπογραφή της σύ μβασης του έργου.
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διά στημα διά ρκειας της σύ μβασης του έργου προκύ ψουν
και ά λλα αιτή ματα σχετικά με ανά γκες για επισκευές – συντηρή σεις σχολικώ ν κτιρίων που
κρίνονται ά μεσες λό γω επικινδυνό τητας, αυτά θα αξιολογού νται από την Υπηρεσία μας, η
οποία και θα κρίνει εά ν η ανά γκη εκτέλεσή ς τους είναι μεγαλύ τερη σε σχέση με τα
περιγραφό μενα στο παραπά νω κείμενο, οπό τε και θα δίνεται στον ανά δοχο σχετική εντολή
για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να
εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφό σον του δοθεί σχετική εντολή , παρό λο που δεν
περιγρά φονται αναλυτικά στο παραπά νω κείμενο.
Ρέθυμνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
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