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ΕΕΡΡΓΓΟΟ::  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ααύύλλεειιωωνν  χχώώρρωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  
Προϋπολογισμός: 255.000,00 € 

CPV: 45214200-2,  
με τίτλο:  «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και αφορά την Συντήρηση και επισκευή αύλειων 
χώρων  σχολείων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  
 
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
καθημερινότητας των μαθητών, προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση και συντήρηση παιδικών χαρών καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων 
αθλητικών χώρων σε σχολικές μονάδες  του Δήμου.  
 
Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν στους αύλειους  χώρους των σχολικών μονάδων είναι οι 
εξής :  

1. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    22.233,14€ προ  Φ.Π.Α,  27.569,09€ με Φ.Π.Α. 
 Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  καθαρισμός αυτού. 
 Εγκιβωτισμός με κυβόλιθο για την διάστρωση πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού 

χλοοτάπητα . 
 Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς, προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων.   

 
2. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  17.980,72€ προ  Φ.Π.Α,  22.296,09€ με Φ.Π.Α. 
 Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  καθαρισμός αυτού.   
 Εγκιβωτισμός με κυβόλιθο για την διάστρωση πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού 

χλοοτάπητα  .   
 

3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ   45.404,10€ προ  Φ.Π.Α,  56.301,09€ με Φ.Π.Α. 
 Διαμόρφωση βάσης για την επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα στα γήπεδα 

πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου. 
 Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα στα γήπεδα πετοσφαίρισης και 

ποδοσφαίρου . 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτων και σετ πετοσφαίρισης . 

 
4. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  28.089,67€ προ  Φ.Π.Α,  34.831,19€ με Φ.Π.Α. 
 Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα στα γήπεδα πετοσφαίρισης και 

καλαθοσφαίρισης . 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτων . 

 
 
 



 
5. ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ   15.713,83€ προ  Φ.Π.Α,  19.485,15€ με Φ.Π.Α. 
 Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα στα γήπεδα πετοσφαίρισης και 

καλαθοσφαίρισης . 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτων . 

 
6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ  53.690,82€ προ  Φ.Π.Α,  66.576,63€ με Φ.Π.Α. 
 Διαμόρφωση βάσης από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας για την επίστρωση δαπέδου 

από  χυτό συνθετικό τάπητα στο γήπεδο και αύλειου χώρου. 
 Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης . 
 
7. ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΣΚΙΝΙΑ  19.703,76€ προ  Φ.Π.Α,  24.432,66 € με Φ.Π.Α. 
 Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου  με νταμαρόχωμα. 
 Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  καθαρισμός αυτού . 
 Εγκιβωτισμός με κυβόλιθο για την διάστρωση πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού 

χλοοτάπητα .  
 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας μεταλλικής τραμπάλας και εστιών δαπέδου 

ποδοσφαίρου . 
 

8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ    2.829,12 προ  Φ.Π.Α,  3.508,10€ με Φ.Π.Α. 
 Επίστρωση δαπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα στον αύλειο  χώρο . 
 Προμήθεια και τοποθέτηση τραμπάλας ελατηρίου. 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης 
βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, 
διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης. Τα υλικά θα είναι 
πιστοποιημένα και άριστης ποιότητας και θα τοποθετούνται μετά από έγκριση της επίβλεψης. 
 

Θραψανό Ιανουάριος 2021 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Μαρία Χουλάκη 

Θεωρήθηκε 
Η προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
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