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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Κτιριακών και Ειδικών Έργων 

Αριθμός Μελέτης : 59/2017 

ΕΡΓΟ: "Λειτουργικές 

διαμορφώσεις 

δημιουργίας Κέντρου 

Κοινότητας" 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία του 

Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς. 

Οι εργασίες που προβλέπονται να είναι οι εξής: 

 Καθαίρεση τοίχων για την διάνοιξη χώρου αναμονής, δημιουργία 

τουαλέτας ΑΜΕΑ και για την αλλαγή του πλάτους των θυρών, 

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων για την τοποθέτηση πλακών όδευσης 

τυφλών και για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ, 

 Καθαίρεση πλακιδίων για την δημιουργία τουαλέτας ΑΜΕΑ, 

 Ανακατασκευή ράμπας εισόδου στο κτίριο για ΑΜΕΑ, 

 Επιχρίσματα στα σημεία που έγιναν η καθαιρέσεις, 

 Τοποθέτηση γυψοσανίδων (διπλές) με μόνωση για την δημιουργία 

ενός γραφείου και τουαλέτας ΑΜΕΑ, 

 Αλλαγή αποχέτευσης και τοποθέτηση πλακιδίων στην τουαλέτα 

ΑΜΕΑ, 

 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου, νιπτήρας και ντούζ- 

καταιονηστήρας τύπου ΑΜΕΑ, 

 Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στην τουαλέτα ΑΜΕΑ, 

 Επέκταση και επανεγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής, δικτύου και 

παροχής ρεύματος, 

 Αλλαγή της εγκατάστασης παροχής ρεύματος και φωτισμού στην 

τουαλέτα ΑΜΕΑ, 

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, όδευση τυφλών στην ράμπα και 

στην είσοδος του κτιρίου, 
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 Κατασκευή ενός γκισέ στο γραφείο 1, 

 Κατασκευή ντουλάπας (σκελετός και ράφια) στην αποθήκη, 

 Τοποθέτηση θυρών και χρωματισμός αυτών 

 Τοποθέτηση χειρολαβών ΑΜΕΑ στην πόρτα εισόδου και στην 

τουαλέτα, 

 Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων μέσα και έξω από το κτίριο, 

 Τοποθέτηση διπλών κιγκλιδωμάτων (βαμμένα με αντισκωριακά 1 

στρώση και ελαιόχρωμα 1+2 στρώσεις) στην είσοδος και στην 

ράμπα εισόδου, 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος για την σήμανση θέσης ΑΜΕΑ, 

 Και τέλος οι τοίχοι θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα και τα ταβάνια 

με υδρόχρωμα. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.400,00 € από 

το οποίο 19.677,42 € είναι εργασίες και 4.722,58 € Φ.Π.Α. 24%. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2017. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

Δημοσίων έργων και την ευθύνη της επίβλεψης θα έχει η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς. 

 

 

Καστοριά 4-08-2017 

Οι Συντάκτες 
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