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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου το οποίο αγοράστηκε με
σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νέου σχολείου Βάρης’
Οι επεμβάσεις αφορούν το ακίνητο που αγοράστηκε καθώς και τμήματα της απαλλοτριωμένης
ζώνης της επαρχιακής οδού σε μήκος 90μ. μπροστά από το ακίνητο καθώς και σε μήκος 62μ.
απέναντι από αυτό.

ΊΣΤΟΡΙΚΟ
Στα πλαίσια της πράξης “Ανέγερση δημοτικού σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για την στέγαση
του νηπιαγωγείου Βάρης ν.Σύρου” ο δήμος με το υπ’αριθμό πρώτ. 23595/7-11-2018 αιτήθηκε στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης την ένταξη δύο (2) υιτοέργων: Την αγορά ακινήτου πλησίον της νέου
σχολικού συγκροτήματος και σε επαφή με την επαρχιακή οδό Μάννα — Βάρης - Μέγα Γιαλού και
την διαμόρφωση και αξιοποίηση του οικοπέδου.
Με την υπ. αρΙθμ. Πρώτ. 1220110-4-2019 απόφαση ο περιφερειάρχης προέβη στην Τροποποίηση
της Πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του
Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο
Αιγαίο 2014-2020» εντάσοντας τα δύο υποέργα σε αυτήν.
o δήμος με την υπ’αριθμό 416/30-10-2019 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αρ.
275/2019 απόφασης του ΔΣ Σύρου Ερμούπολης Καθορισμός τιμήματος και οριστική έγκριση
απευθείας αγοράς ακινήτου για τις ανάγκες του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και
αναδιαρρύθμιση κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου» προχώρησε στην
αγορά ακινήτου σύμφωνα με το 8477/1 2-11-2019 συμβόλαιο αγοροπωλησίας.
Στάχ@ι είνιιΓ
• Να εξυιτηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σι μαθητές και σι συνοδοί τους κατά
την προσέλευση και αποχώρηση τους στους χώρους του νέου διδακτηρίου.
. Να αποσυμφορηθεί κατά μεγάλο ποσοστό ο κυκλοφοριακός φόρτος του δρόμου που οδηγεί
στο υπάρχον κτίριο ο οποίος σε σχέση με την γεωμετρία του και το γεγονός ότι οδηγεί σε αδιέξοδο
είναι τεράστιος κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης και
. Να διευκολύνει την η προσέλευση των μαθητών που προσεγγίζουν το σχολείο
χρησιμοποιώντας λεωφορεία του ΚΤΕΛ η μισθωμένα σχολικά λεωφορεία μειώνοντας τον χρόνο
προσέγγισης του σχολείου και αυξάνοντας παράλληλα και την ασφάλεια.

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που θα πρέπει να γίνουν για
την διαμόρφωση τόσο του ακινήτου όσο και τμήματος της απαλλοτριωμένης ζώνης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εξής εργασιών:
. Γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση του ακινήτου.



. Κατασκευή τοιχiων υποστήριξης των πρανών.

. Κατασκευή κλίμακας που οδηγεί σε υπάρχουσα λιθόστρωτη κλιμακωτή οδό στην οποία έχει
πρόσωπο το νέο σχολικό συγκρότημα.
. Κατασκευή χώρου αναμονής και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες των μικρών
μαθητών.
. ΚαΘαίρεση του υπάρχοντος οικίσκου πόσιμου νερού και κατασκευή νέου, προκειμένου να
είναι δυνατή η πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.
. Ασφαλτόστρωση του χώρου προκειμένου να προσεγγίζει το λεωφορείο και σι συνοδοί των
μικρών μαθητών.
. Δημιουργία πέντε (5) θέσεων στάθμευσης εντός του ακινήτου με μία εξ αυτών για χρήση
από Α.Μ.Ε.Α.
. Κατασκευή πεζοδρομίων μπροστά και απέναντι από τον χώρο.
. Ηλεκτροφωτισμός του χώρου.
• Φυτεύσεις.
. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
. Κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.
. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
Η όλη διαμόρφωση μελετήθηκε με σκοπό να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο. Τα υλικά
επιλέχθηκαν με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική συνοχή, την ποιότητα και την εύκολη
συντήρηση τους. Σημαντικό κριτήριο επιλογής των υλικών ήταν επίσης να είναι φιλικά προς το
περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλίζουν υψηλή αισθητική για τους κύριους χρήστες. Οι
κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόστηκαν είχαν σκοπό και την οικονομία στο έργο.

Το σύνολο των εργασιών καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους φαίνεται στα συνημμένα σχέδια που
αποτελούν και αναπόσιταστο μέρος της μελέτης.
Για κάποιες από τις εργασίες ισχύουν:

Χωυατουρνικά
Θα εκτελεσθούν σι απαιτούμενες εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών τάφρων και θεμελίων,
επιχώσεων, συμπυκνώσεων, εξυγιάνσεων, κλπ. για την ασφαλή θεμελίωση των κατασκευών στο
οικόπεδο, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αποκατάσταση των όμορων
περιοχών του οικοπέδου, στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευές, σύμφωνα
με ια σχέδια και τις περιγραφές της μελέτης Οα πραγματοποιηοούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθως η
θέση του έργου βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Ασφαλείας
και Υγείας που αφορούν στους εργαζόμενους, τις όμορες ιδιοκτησίες κτισμάτων και τη διέλευση.
Τα κάθε είδους προιόντα εκσκαφών, καθαιρέσεων κ.λ.π. υλικά Θα συλλέγονται και Θα διατίθενται
σύμφωναμε τις διατάξεις της ΚΥΛ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03), όπως ισχύουν σήμερα, τα
οριζόμενα στην με αρ. 36259/17571Ε103 (ΦΕΚ 1312 24-08-2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ)»
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο7 παρ. 2 τηςΚΥΑ 36259/2010, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ, πριν
από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών είναι υποχρεωμένοι
να υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή τα στοιχεία Διαχείρισης των Αποβλήτων(ΣΔΑ) που θα
παραχθούν από τη δραστηριότητά τους συμπεριλαμβανομένου δελτίου καταχώρησης των
στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων

Γενικέc εκσκαιοέι.
Σε όλη την επιφάνεια του ακινήτου (εκτός του χώρου κατασκευής της σκάλας στον οποίο οι
εκσκαφές θα ακολουθούν την διαμόρφωση της σκάλας και του χώρου κατασκευής του στεγάστρου)
θα γίνει γενική εκσκαφή έτσι ώστε η τελική επιφάνεια μετά την ασφαλτόστρωση να έχει κλίση κατά



μέγιστο 2% προς τον άξονα της επαρχιακής οδού. Όλα τα ακατάλληλα υλικά που Θα προκύψουν
Κατά τον καθαρισμό, εκρίζωση, κλπ. Θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σε
οποιαδήποτε απαιτούμενη απόσταση και σε κατάλληλες Θέσεις. Θα προηγηθούν όλων η κατασκευή
των τοίχων αντιστήριξης και όλες οι εργασίες για την συγκράτηση των εδαφών.

Εκσκαφές θενελΙων.
Οι εκσκαφές των Θεμελίων Θα γίνουν όπου προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και με τέτοιο
τρόπο ώστε τα πρανή τους να χρησιμοποιηθούν και ως ξυλότυποι. Θα ληφθεί υπόψη ότι πριν την
κατασκευή τους Θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορiας C10/12 και πάχους
10εκ.
Οι διαστάσεις των Θεμελίων και σι Θέσεις τους είναι αυτές που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης.
Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών.
Όπου χρειαστεί επίχωση Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή συμπίκνωση των προιόντων
επίχωσης.

Καθσιρέσεις:
Θα καθαιρεΘεί η περίφραξη της ιδιοκτησίας δίπλα από το ακίνητο που βρίσκονται εντός της
απαλλοτριωμένης ζώνης και Θα κατασκευαστούν νέα από αργολιθοδομή σε νέα θέση.

Επιyώσεις:
Για τις επιχώσεις του έργου Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα προιόντα εκσκαφής που Θα
προκύψουν από το έργο. Το μεγαλύτερο μέρος επιχώσεων αφορά τον χώρο που Θα προκύψει μετά
και την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης απέναντι από το ακίνητο και εντός της
απαλλοτριωμένης ζώνης της επαρχιακής οδού. Συνεπώς ο ανάδοχος Θα πρέπει να λάβει υπόψην
του και να μεριμνήσει προκειμένου να παραμείνουν στο έργο αυτά τα κατάλληλα προιόντα κατα την
εκτέλεση των εκσκαφών.

Σκυροδέέιατα
Η κατηγορίας σκυροδέματος αναφέρεται στις στατικές μελέτες και είναι όπως παρακάτω:

. Σκυρόδεμα καθαριότητας: Cl 0/12

. Τοίχοι αντιστήριξης: C20/25

. Στέγαστρο αναμονής μαθητών: C25/30

. Δώμα οικίσκου πόσιμιιυ νερού. C20/25

. Θεμέλια λιθοδομών: CΙ6/20

Αονολ;θοδο’jές.
Θα κατασκευαστούν στις Θέσεις που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και η οψή τους Θα
διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο ΝΕΟ ΟΙΚ 45.01

Διαίώ,ιατα:
Τα διαζώματα Θα είναι τεσσάρων τύπων ανάλογα με την Θέση τους στο έργο και την χρήση τους και
Θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου και τα σχέδια της μελέτης.

ΠεDkορσΕn:
Περιμετρικά του ακινήτου στην στέψη των τοιχίων Θα κατασκευαστεί περίφραξη στην στέψη των
τοιχίων. Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ 2” ύψους 2,00μ. ( με 0,50 μ. εντός του τοιχείου) ανά 2 μ. και
κάθε δύο φατνώματα κατασκευή αντηρίδας προς το εσωτερικό του οικοπέδου από σιδηροσωλήνα 1
1/2’, συρματόπλεγμα γαλβανιζέ Νο 17 (σύρμα διατομής 3mm και βρόγχο 4ΟΧ4Οmm).



Ασφαλτόστρωσn:
. Κατασκευή υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου μεταβλητού πάχους ΙΟ
εκ.
. Κατασκευή βασης από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.
. Ασφαλτική προειτάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ή με
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.
. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου
ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης.

. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ.

. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ.

ΧDωιιατισυοί
Οι αποχρώσεις Θα επιλεγούν σε συνεργασία με την Επίβλεψη
Οι εξωτερικοί χρωματισμοί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Κοινοί χρωματισμοί με ακριλικό χρώμα επιχρισμένων επιφανειών.
β. Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών.

Διαyείριση Ουί3Dίων
Τοποθετούνται σχάρες ομβρίων και αγωγοί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτη

Πλσκοστρώσεις
Τα πεζοδρόμια Θα πλακοστρωθούν με βοτσαλόπλακες, η σκάλα με μαρμάρινες βαθμiδες από
γρανίτη και ο χώρος αναμονής με σχιστόπλακες σε σειρά ανά 2Ο ή 30εκ. πλάτος, όπως και τα
πλατύσκαλα.
Επιφάνεια, υφή, χρώμα και διαστάσεις υλικών σύμφωνα με τις επιλογές της Υπηρεσίας.

Κινκλιδώιiατα γώρου ανσυονήι
Θα έχουν ύψος 1,10μ. απλού σχεδίου και κατασκευασμένα από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα

Μονώσεις
Στο δώμα του στεγάστρου και του οικίσκου πόσιμου νερου Θα γινει επάλειψη με υβριδικό
ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο.

Κλαδεύσεις
Αφορά τα δέντρα που παραμένουν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα κοβονται το
υπάρχον ξερό δέντρο ανάντι του ακινήτου και το δέντρο που έχει πέσει αλλα δεν ειναι ξερό καθώς
επίσης και τα δύο μικρά δενδρίλια που βρίσκονται στις Θέσεις εισόδου και εξόδου του χώρου. Η
διαμόρφωση της κόμης των δέντρων θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και παρουσία
αρμόδιου υπαλλήλου της.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΓbΙΗΡΙΩΣΗ

Φωτογραφία 1: Υπάρχουσα
ατάστσση (ο υπάρχον οικίσκος Θα

καθοιρεθεί και Θα κατασκευαστεί
νέος σε άλλη Θέση)
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Φωτογραφία 2: Υπάρχουσα
ατάσταση (ο τοίχος από λιΘοδομή

καΘαιρεΘε9

ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 621 .500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
αναθεώρησης.
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