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Αςηή η  μελέηη   αθοπά ηην καηαζκεςή επγαζιών για ηην επιζκεςή και ηην ζςνηήπηζη δημοηικών 

κηιπίυν ηος δήμος Ι.Π. Μεζολογγίος. 

Οι επγαζίερ πος πποβλέπεηαι να γίνοςν είναι: 

α. ζηο πρώην δημοηικό καηάζηημα Αιηωλικού: 

Α΄ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ: 

1. Καθαίπεζη και επανακαηαζκεςή  επισπιζμάηυν πος έσοςν ςποζηεί θθοπέρ 

2. Μαπμαπικέρ επγαζίερ (βαθμίδερ ειζόδος, ποδιέρ παπαθύπυν, κλπ) 

3. Ανηικαηάζηαζη κοςθυμάηυν με νέα κοςθώμαηα αλοςμινίος θεπμοδιακοπηόμενηρ διαηομήρ με 

διπλούρ θεπμομυνοηικούρ ςαλοπίνακερ. 

4. Καηαζκεςή τεςδοποθήρ με γςτοζανίδα 

5. Υπυμαηιζμοί εζυηεπικά και εξυηεπικά 

6. Δπγαζίερ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ ζηα W.C. ηος κηιπίος 

Β΄ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ: 

 1.  Ππομήθεια και  ηοποθέηηζη 9 κλιμαηιζηικών ηοίσυν διαιπούμενος ηύπος αποδόζευρ ζε τύξη  

    και ζε θέπμανζη ζύμθυνα με ηο ηιμολόγιο ηηρ μελέηηρ. 

    Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ςποβάλλει για έγκπιζη ζηην επιβλέποςζα ςπηπεζία ηα ηεσνικά 

    σαπακηηπιζηικά ηυν κλιμαηιζηικών πος θα ηοποθεηήζει με ηα απαπαίηηηα ηεσνικά  εγσειπίδια.  

    Μικπέρ αποκλίζειρ από ηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά θα είναι ζηην κπίζη ηηρ   Τπηπεζίαρ.   

2. Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ ζςναγεπμού 

3. Δγκαηάζηαζη καλυδίυν και ππομήθεια θυηιζηικών 

β. ζηο πρώην κοινοηικό καηάζηημα Λεζινίου: 

Δπγαζίερ επιζκεςήρ ηηρ ζηέγηρ ζηο ημήμα ηηρ επέκηαζηρ ηος κηιπίος ηο οποίο έσει πποβλήμαηα 

ςγπαζίαρ από είζοδο νεπών από ηη ζηέγη. 

γ. ζηο πρώην κοινοηικό καηάζηημα Νεοχωρίου 

ςμπλήπυζη καηακόπςθυν ςδποπποών για ηην απομάκπςνζη ηυν νεπών 

Ππιν ηην έναπξη ηυν επγαζιών ο ανάδοσορ θα πποβεί ζε όλερ ηιρ ενέπγειερ – μελέηερ για ηην έκδοζη 

ηυν απαπαίηηηυν εγκπίζευν – αδειοδοηήζευν πος απαιηούνηαι για ηην εκηέλεζη ηος έπγος (άδεια 

μικπήρ κλίμακαρ).  

Ο Πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος με ηον Φ.Π.Α, θθάνει ηο ποζό ηυν 133.000,00 €, βαπύνει ηον Κ.Α. 

64.7331.01 και θα καλςθθεί από πιζηώζειρ ηος ππογπάμμαηορ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ με ηο ποζό ηυν 

100.000,00 εςπώ και πιζηώζειρ ΑΣΑ 2020 με ηο ποζό ηυν 33.000,00 εςπώ. 

 
Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 14/07/2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 14  /07/2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 14 /07/2020 

ΟΙ  ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΛΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 
 

ΣΔΦΑΝΟ ΓΗΜΟ  
ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

ΔΛΔΓΘΗΚΔ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 
 
 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ 
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΣΑΜΑΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

 



 
                                                                                                          

 


