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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε δημοτική έκταση στην ΤΚ Πηγής εμβαδού 855.50 τ.μ. πρόκειται να ανεγερθεί αίθουσα συνάθροισης
κοινού.
Το κτίριο θα είναι ισόγειο και θα ανεγερθεί στην ανατολική πλευρά της δημοτικής έκτασης. Θα έχει
εμβαδό 153.29 τ.μ. σε σχήμα Π και η κύρια είσοδος θα είναι δυτικά. Η οροφή του κτίσματος θα είναι σε
επίπεδα με μονόριχτες στέγες πλευρικά και κεντρικά θα εξέχει τμήμα αυτού με τετράριχτη ξύλινη στέγη
επικάλυψης κεραμίδι. Το ύψος του κτιρίου θα είναι 5.50μ. για τα δυο τμήματα με τις μονόριχτες στέγες και
6.56μ. για το κεντρικό τμήμα. Το εσωτερικό θα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο για το κοινό με την
κουζίνα και τους χώρους υγιεινής να αναπτύσσονται βόρεια σε ξεχωριστούς χώρους.
Στη δυτική όψη θα κατασκευαστούν δοκοί από σκυρόδεμα με ενδιάμεσους ξύλινους διακοσμητικούς
δοκούς. Το συνολικό ύψος αυτής της κατασκευής θα είναι 3.90μ και θα παραμείνει ακάλυπτη. Τμήματα
του κτιρίου καθώς και οι κολώνες από σκυρόδεμα θα επενδυθούν με πέτρα. Τα υπόλοιπα τμήματα θα
σοβατιστούν με σοβά χρώματος κεραμιδί. Τα κουφώματα του κτιρίου θα είναι αλουμινίου σε χρώμα
απομίμησης ξύλου. Ο ημιυπαίθριος χώρος που προσμετρά σε δόμηση, κάλυψη και όγκο θα καλυφθεί με
‘πλεξιγκλας’. Στη νότια όψη του κτιρίου θα κατασκευαστεί ράμπα για ΑΜΕΑ με κλίση 5%. Το μήκος της
ράμπας θα είναι 2,00μ. ενώ το πλάτος αυτής 1,70μ.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και
στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού
σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις
έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου Πύλης.
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