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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών για την αποπεράτωση της 

μετασκευής του Δημοτικού κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β’), έπειτα από 

διάλυση της Σύμβασης κατασκευής του έργου «Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) 

σε νηπιαγωγείο Πορταριάς».  

Το κτίριο «Αρχοντικό Δράκου» βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πορταριάς. Πρόκειται για ισόγειο 

κτίσμα με υπόγειο, με συνολική κάλυψη 157,05 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 666,71 τ.μ. 

Αποφασίστηκε η μετατροπή του σε Νηπιαγωγείο με την παράλληλη ενίσχυση του φέροντος 

οργανισμού και γενικώς την επισκευή και την αποκατάστασή του. Για το παραπάνω έργο 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου μελέτη η οποία 

εγκρίθηκε με την απόφαση 79/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμού 360.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης. Η σύμβαση κατασκευής του έργου 

υπεγράφη την 8η Αυγούστου 2012. Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση (48.023%) 

που υπέβαλε ο ανάδοχος ανήλθε στις 187.118,24€ (με απρόβλεπτη δαπάνη, πρόβλεψη για 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η χρηματοδότηση προερχόταν από τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

(πρώην Ο.Σ.Κ.). Οι εργασίες του ανωτέρω έργου διακόπηκαν με την υπ’ αριθμ. 56503/15-5-2014 

υποβληθείσα ειδική δήλωσης διακοπής εργασιών, για λόγους μη πληρωμής λογαριασμών. Η 

Υπηρεσία αποδέχτηκε το περιεχόμενο της δήλωσης και αποφάσισε τη διάλυση της Σύμβασης με 

την υπ’αριθμ. 45313/18-5-2015 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΓΒΔΩ96-Θ0Θ).  

 

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Μετασκευή του 

Δημοτικού κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β’ αποπεράτωση)» αφορούν τόσο 

στην ολοκλήρωση του κτιρίου όσο και στην διαμόρφωση του αύλειου χώρου του.  

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: 

- -Θα καθαιρεθεί η εξωτερική μαρμάρινη σκάλα γιατί έχει «καθίσει» το έδαφος, με 

αποτέλεσμα να έχει υποστεί μικροζημιές. Επίσης, θα καθαιρεθεί η βεράντα και τα 

κολωνάκια δίπλα στη σκάλα εισόδου. Αφού κατασκευαστεί η κατάλληλη βάση από 
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οπλισμένο σκυρόδεμα, θα ανακατασκευαστούν η βεράντα με τα κολωνάκια και η σκάλα 

με τις ίδιες μαρμάρινες βαθμίδες και στην ίδια μορφή.  

- - Θα αποξηλωθούν τα κιγκλιδώματα στις βεράντες και θα αντικατασταθούν με νέα, 

ενισχυμένων διατομών, παρόμοιου σχεδίου, ύψους 1,10 m χωρίς οριζόντια στοιχεία 

ώστε να αποφεύγεται η αναρρίχηση των νηπίων. Επιπλέον, στις σκάλες θα τοποθετηθεί 

κουπαστή για χρήση των νηπίων σε ύψος 0,65m. 

- Η πόρτα εσόδου του ισογείου θα αντικατασταθεί με νέα ξύλινη ταμπλαδωτή (εξωτερική) 

παρόμοιου σχεδίου με 2 λαβές (πόμολα) χρώματος και σχεδίου επιλογής της επίβλεψης.  

- Όλες οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές με εξαίρεση την πόρτα του 

λεβηταστασίου που θα είναι πυράντοχη. 

- Θα επισκευαστεί η εσωτερική σκάλα και θα βαφεί. 

- Θα τοποθετηθούν ξύλινες ποδιές στα παράθυρα. 

- Θα επιστρωθεί το ισόγειο με ξύλινο δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες δρύινες πλάτους  4 - 

7cm το οποίο θα βερνικωθεί με πυράντοχο βερνίκι.  

- Οι βεράντες θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30x30 cm. 

- Η αυλή θα επιστρωθεί με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες μηχανικής κοπής σε διάφορες 

διαστάσεις, χρώματος γκρι, πάχους 5εκ. τοποθετημένες με στρώση τσιμεντοκονίας 

πάχους 5εκ. πάνω σε υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα Τ131 

πάχους 10εκ. Οι αρμοί τους πληρώνονται με το ίδιο υλικό. Θα εξασφαλίζονται οι 

κατάλληλες κλίσεις με την απαιτούμενη διαμόρφωση του εδάφους, ώστε η απορροή των 

ομβρίων υδάτων να γίνεται προς τις εξόδους του χώρου προς τις παρακείμενες οδούς ή 

προς τους χώρους φύτευσης. 

- Η υπάρχουσα πέτρινη περίφραξη (πεζούλες) θα αποκατασταθεί, θα ενισχυθεί με σενάζ 

από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10εκ. και θα συμπληρωθεί με μεταλλική για όλο το 

Νηπιαγωγείο, με συνολικό ύψος 1,80 μ. Το σχέδιο της μεταλλικής περίφραξης θα 

καθοριστεί από την επίβλεψη και θα είναι χωρίς οριζόντια στοιχεία, ώστε να αποφεύγεται 

η αναρρίχηση των νηπίων και χωρίς «λογχοειδείς» απολήξεις. Τα φύλλα της δίφυλλης 

πόρτας της περίφραξης θα ανοίγουν προς τα έξω ενώ Θα κατασκευαστεί και μία 

μονόφυλλη πόρτα πλάτους 1,00μ στην περίφραξη της Νότιας όψης και θα δοθούν οι 

απαραίτητες κλίσεις του εδάφους για την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά 

προβλήματα (ΑΜΕΑ). 

- Οι εσωτερικοί τοίχοι θα φρεσκαριστούν με πλαστικό χρώμα. Στους εξωτερικούς τοίχους 

θα αποκατασταθούν τα επιχρίσματα και στη συνέχεια θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα 

ακρυλικό και αδιάβροχο.  

- Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα θα βαφούν με ελαιόχρωμα αφού περαστούν αντισκωριακό.  

- Η αποπεράτωση των υπολειπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του κτιρίου, 

όπως η κεντρική θέρμανση (λεβητοστάσιο, δίκτυα σωληνώσεων και θερμαντικά 

σώματα), οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και τα φωτιστικά σώματα, τα είδη υγιεινής, οι 

φορητοί πυροσβεστήρες και το υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες.   
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Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € και το κόστος της επέμβασης θα 

καλυφτεί από πόρους του Δήμου Βόλου (Κ.Α.:30.7311.023 ).  
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