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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

«Νηπιαγωγείο και Δημοτικό χολείο Πύργου»:
1. Κατεδάφιση υπαρχόντων τουαλετών Νηπιαγωγείου λόγω καθίζησης μη επαναφερόμενης σε λειτουργία
2. Κατασκευή νέου κτίσματος τουαλετών Νηπιαγωγείου
3. την αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών θα επισκευαστούν περιορισμένου πλήθους τρύπες στην
γυψοσανίδα οροφής
4. την ίδια αίθουσα θα γίνει αλλαγή διακόπτη φωτιστικού οροφής
5. ε αίθουσα διδασκαλίας παρατηρήθηκε αποκόλληση θερμαντικού σώματος από τον τοίχο. Θα
αντικατασταθεί με νέο
6. τις αίθουσες διδασκαλίας απαιτείται η τοποθέτηση ή στερέωση υπαρχόντων κουρτινόξυλων
7. το περιβάλλον του χολείου και ανάμεσα στα κτίσματα του Δημοτικού με το Νηπιαγωγείο, έχει κοπεί
καλώδιο τηλεφωνικό με αποτέλεσμα το Νηπιαγωγείο να μη διαθέτει σύνδεση. Θα επισκευαστεί
8. το κτίσμα τουαλετών του Δημοτικού σχολείου έχουν αποκολληθεί περιορισμένο πλήθος πλακιδίων τοίχου
(max 1μ2) και κυρίως απαιτείται μικροεπισκευές μαρμαροκονίας-επιχρισμάτων και επαναχρωματισμός
περίπου 50μ2 εξωτερικών τοίχων και 40μ2 εσωτερικών τοίχων και οροφών
9. τις αίθουσες διαδασκαλίας του Δημοτικού σχολείου απαιτείται επαναχρωματισμός περίπου 400μ2
εσωτερικών τοίχων και 200μ2 εσωτερικών ξύλινων ψευδοροφών
10. Θα επανακατασκευαστεί η εδαφόπλακα με μωσαικό σε αίθουσα του Δημοτικού
11. Θα γίνει επίστρωση με μοκέτα σε μικρό χώρο του Νηπιαγωγείου
«Δημοτικό χολείο Μυτιληνιών»:
1. Θα αντικατασταθεί το ξύλινο πάτωμα 4 αιθουσών
2. τον προθάλαμο του χολείου έχουν τοποθετηθεί επικίνδυνα για την ασφάλεια, ακατάλληλα, ολισθηρά
κεραμικά πλακίδια. Απαιτείται η τοποθέτηση μοκέτας βαριάς χρήσης και επαγγελματικών προδιαγραφών
3. την αυλή του χολείου υπάρχουν πολλά κολωνάκια σκυροδέματος όπου εγκιβωτίζονται τα μεταλλικά
κιγκλιδώματα στα οποία υπάρχει αποκόλληση σοβά λόγω οξείδωσης των σιδήρων. Θα επισκευαστούν
4. τις αυλές του χολείου όλες οι κάθετες επιφάνειες χρειάζονται συντήρηση και χρωματισμό.
υμπεριλαμβάνονται και μικρές ρωγμές σοβά στη μαρκίζα του κτιρίου
5. τον όροφο, δεν έχει γίνει επιμελής σιλικονάρισμα 8 κουφωμάτων για να μην εισχωρούν όμβρια ύδατα.
Παράλληλα να τοποθετηθούν μαρμαροποδιές εσωτερικά στα κουφώματα αυτά
6. Θα τοποθετηθούν μικρό πλήθος ακροκεράμων στη στέγη

«Δημοτικό χολείου Ηραίου»:
1. Καθαίρεση της παλαιάς στέγης του κτιρίου δηλαδή του φέροντος οργανισμού της και της επικεράμωσης
2. Κατασκευή καινούριας στέγης δηλαδή φέρον οργανισμός από ξύλο, πέτσωμα, επικεράμωση.

«Δημοτικό χολείου Λέκκας»:
1. Επισκευές τοίχων
2. Επαναχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών

«3ο Δημοτικό χολείο άμου»:
1. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής εξωτερικής σκάλας που θα χρησιμοποιηθεί ως οδός διαφυγής σε
περίπτωση κινδύνου από τον 1ο όροφο στο προαύλιο.
2. Ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών της σκάλας

«1ο Δημοτικό χολείο άμου»:
1. Κατασκευή στεγανής λεκάνης ασφαλείας για την δεξαμενή πετρελαίου
2. Εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής πυρασφάλειας (σειρήνα συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας, πίνακας
πυρασφάλειας, , αισθητήρες ανίχνευσης καπνού, σύστημα αισθητήρα ανίχνευσης πυρκαγιάς)
3. Σοποθέτηση πυράντοχης πόρτας στο λεβητοστάσιο και αλλαγή της φοράς των εξωτερικών θυρών του
σχολείου.
4. Σοποθέτηση σε κάθε αίθουσα πυροσβεστήρων κόνεως.
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