
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ & 

ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

ΔΡΓΟ: «ΠΡΟΘΖΚΖ ΝΔΟΤ ΓΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ 
ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ  ΚΑΝΑΛΗΟΤ» 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 680.920,00 Δυρώ (με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
ΟΘ ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ 

 
 
 
 

ΜΠΕΛΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΣΖΟΚΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
 
 
 

ΥΑΣΖΗΓΘΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΗ 
 ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

Πρέβεζα, 10-2-2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΣΡΘΑ 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΑ ΜΩΡΑΪΣΗ 
ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

 



 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ & 

ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

 
1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ ζε ππάξρνλ νηθόπεδν όπνπ ζηεγάδεηαη 

ην δεκνηηθό ζρνιείν Καλαιίνπ καδί κε ην λεπηαγσγείν. 

Σν εκβαδόλ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 4.136,37κ2. Σα δύν ππάξρνληα θηίξηα θαηαιακβάλνπλ ην κελ 

δεκνηηθό ζρνιείν 280.80κ2 ην δε λεπηαγσγείν 157.39κ2. Σν λέν δηώξνθν θηίξην ζα έρεη θάιπςε 

357.84κ2 θαη δόκεζε 622.39κ. Σν ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πεξηιακβάλεη ηνλ απιεην ρώξν θαη 

ρώξν πξαζίλνπ. Σν νηθόπεδν πεξηιακβάλεηαη από θνηλνηηθνύο δξόκνπο. Σν κέγηζην 

πξαγκαηνπνηνύκελν απόιπην ύςνο είλαη 7.87κ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζηέγεο. Σν λέν θηίξην 

πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζεί ζην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ θαη πιεζίνλ ησλ νξίσλ απηνύ, ώζηε ν 

απιεηνο ρώξνο λα παξακείλεη ελνπνηεκέλνο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δηπιώλ 

ηνηρσκάησλ θαη ρσξίδεηαη ζε δπν ζηαηηθέο ελόηεηεο: ην ρώξν ηεο Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ 

(Α.Π.Υ) πνπ είλαη ηζόγεην κε επηθάιπςε ζηέγεο θαη ζην ρώξν ησλ αηζνπζώλ πνπ αλαπηύζζεηαη ζε 

δπν νξόθνπο κε επηθάιπςε ζηέγεο θαη ηκήκαηνο ειεπζέξνπ δώκαηνο. Οη δπν ελόηεηεο δηαρσξίδνληαη 

κεηαμύ ηνπο κε αξκό δηαζηνιήο. 

Η ζέζε, ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ηνπ θηηξίνπ θαζνξίζζεθαλ από ην ζρήκα θαη ην 

κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ όπσο επίζεο θαη από ηε ζέζε ησλ παιαηώλ θηηξίσλ. Η δηακόξθσζε ηεο απιήο 

δηαηεξείηαη σο έρεη. 

ην ηζόγεην ππάξρεη ν ρώξνο εηζόδνπ, ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ν ρώξνο ησλ WC, ην 

θιηκαθνζηάζην, ην αζαλζέξ θαη ην κεραλνζηάζην. Τπάξρεη δπλαηόηεηα δεύηεξεο εμόδνπ ζηνλ 

αθάιππην ρώξν. Η Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ (Α.Π.Υ) έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ην λέν 

ζρνιείν όπσο επίζεο θαη κηα δεύηεξε έμνδν απεπζείαο ζηνλ απιεην ρώξν πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ 

άκεζε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ηνπ ππάξρνληνο ζρνιείνπ. Επίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο απηόλνκεο 

ιεηηνπξγίαο, πέξαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

ην δεύηεξν όξνθν ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ δπν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην γξαθείν ησλ δάζθαισλ, ην 

αξρείν θαη ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, ην θιηκαθνζηάζην, ην αζαλζέξ, ν ρώξνο ησλ WC, 1 WC 



ΑΜΕΑ θαη ελα απνζεθεπηηθό ρώξν, όπσο επίζεο θιεηζηό ρώξν δηαιείκκαηνο, ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη 

θαη ε πξόζβαζε δώκαηνο κε πηπζζόκελε ζθάια νξνθήο. 

 

 
2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 

Παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ επί κέξνπο ηερληθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ 

κειεηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εληαία ζπλνιηθή παξνύζα κειέηε: 

 

 Σνπνγξαθηθή Μειέηε 

Η ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαιύπηεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

νηθνπέδνπ. 

 Αξρηηεθηνληθή Μειέηε 

Η αξρηηεθηνληθή κειέηε έρεη αληηθείκελν ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ηνπ λένπ θηηξίνπ.  

 ηαηηθή Μειέηε 

Η ζηαηηθή κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ. Όπσο 

έρεη γξαθηεί παξαπάλσ, απνηειείηαη από 2 ζηαηηθώο αλεμάξηεηεο θηηξηαθέο ελόηεηεο. 

 Ηιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε 

Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ: Ύδξεπζε, 

Απνρέηεπζε, Θζρπξά θαη Αζζελή Ρεύκαηα, Ελεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία (Ππξαληρλεπζε- 

Ππξνζβεζε), Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζία, Κιηκαηηζκόο – Θέξκαλζε – Αεξηζκόο, 

Τδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο. 

 Μειέηε Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο 

Εθπνλείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο 

 Σεύρε Δεκνπξάηεζεο 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ζπληάρζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεύρε 

δεκνπξάηεζεο. πγθεθξηκέλα: 

01 ΓΕΝΘΚΗ ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ 

02 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ 

03 ΕΝΘΑΘΟ  ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ 

04 ΕΤ 

 

 

 

 

   
Πξέβεδα, 10-2-2020 

ΟΘ ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ 

 

 

 

 

ΜΠΕΛΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΣΖΟΚΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

Πξέβεδα, 10-2-2020 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

 

 

 

ΥΑΣΖΗΓΘΑΝΝΗ ΗΡΑΚΛΗ 

 ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

Πξέβεδα, 10-2-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΣΡΘΑ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΑ ΜΩΡΑΪΣΗ 

ΣΟΠ. ΜΗΥΑΝΘΚΟ 
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