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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη : 
 
α) νη εξγαζίεο πεξίθξαμεο ηνπ απιείνπ ρώξνπ – Οξόθνπ (εμώζηεο & πξνζπέιαζε ζην 
ρώξν ηνπ δώκαηνο) ηνπ πξώελ 6νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νδώλ 
Κνπληνπξηώηνπ, Παπαληθνιή θαη Μαπξνκηράιε , ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ζα 
κεηαζηεγαζηεί ην 1ν Γπκλάζην  Αηγάιεσ ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 273/2019 Απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , θαη ην νπνίν έρεη θξηζεί πξνζσξηλά αθαηάιιειν λα ιεηηνπξγεί 
κεηά ηνλ ζεηζκό ηεο 19-7-2019 . 
Δπίζεο ε δηακόξθσζε ηνπ παξαθείκελνπ ρώξνπ αζινπαηδηώλ ζε γήπεδν 
θαιαζνζθαίξηζεο , ε θαηαζθεπή πνδηώλ ζε ζηεζαία εμσζηώλ ηνπ Οξόθνπ θ.ι.π 
 
β)  νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ρώξνπ θνπδίλαο κε γπςνζαλίδεο ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν 
πνπ ζα ζηεγαζηεί ζην Γεκνηηθό Γήπεδν Αηγάιεσ επί ηεο ιεσθόξνπ Θεβώλ 268, κε 
εξκάξηα ηνίρνπ & δαπέδνπ , ε ηνπνζέηεζε πάγθνπ ζηε θνπδίλα θαη ζην ρώξν ππνδνρήο, 
θαζώο θαη δύν εζσηεξηθώλ παξαζύξσλ αινπκηλίνπ κε πεξζίδεο – παινπίλαθεο (δηπινύο 
ζεξκνερνκνλσηηθνύο) , θάζζεο παξαζύξσλ , ζπξώλ από ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα πάρνπο 1mm , δύν μύιηλσλ ζπξώλ γηα ην W.C – Κνπδίλα , μύιηλσλ ζνβαηεπηώλ 
θ.ι.π , θαζώο θαη νη αλαγθαίνη ρξσκαηηζκνί ηνπο. 
 
γ) νη εξγαζίεο δηακόξθσζεο δύν αηζνπζώλ ρνξνύ κε μύιηλν δάπεδν κία ζην  Αλνηθηό 
Θέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο» επη ηεο νδνύ Γαξδαλειιίσλ θαη κία ζην πξώελ 8ν Γπκλάζην 
επη ηεο νδνύ Μνζρνλεζίσλ , κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ησλ ζπξώλ ηνπο θ.ι.π 
  
εκεηώλεηαη ηδηαίηεξα όηη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ζύκθσλα θαη 
κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο γηα ηελ πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, ππνγείσλ 
δηθηύσλ, γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη έρεη όιε ηελ επζύλε γηα ηπρόλ 
αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ζα ζπκβνύλ ζε ηξίηνπο. 
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα θαη πεξίθξαμε 
ησλ ρώξσλ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 
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ΔΛΙΑΒΔΣ ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ                                                   ΓΔΩΡΓΙΟ ΡΟΓΑΣΟ                                                                                
   ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ  ΜΗΥ.                                                           ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥ.  
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