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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 66 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 

αφορά σε κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου I.Π. Μεσολογγίου.  

Ο Δήμος I.Π. Μεσολογγίου αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

καθημερινότητας των μαθητών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, 

ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, η οποία θα εξασφαλιστεί με τον σωστό 

σχεδίασμά, τη σωστή επιλογή υλικών και τον ορθό τρόπο κατασκευής σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την κατασκευή 64 

(εξηντατεσσάρων) κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και 22 (είκοσι δύο)  WC ΑΜΕΑ στα 

σχολεία του Δήμου.  

Κατά τη μελέτη ακολουθήθηκαν οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του 

Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ και η ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων όσο και στην 

βελτίωση υφιστάμενων ραμπών.  

Αντίστοιχα στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν στη δημιουργία νέων χώρων 

υγιεινής.  

Οι εργασίες που θα γίνουν ανά σχολική μονάδα περιλαμβάνουν κυρίως γενικές 

οικοδομικές παρεμβάσεις όπως καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, οπτοπλινθοδομές, θύρες, 

επιστρώσεις,  σκυροδέματα, αγωγούς, καλώδια, διακόπτες, είδη υγιεινής ΑΜΕΑ, κ.λ.π. 

Οι ράμπες θα έχουν κλίση, όπου είναι εφικτό, περίπου 5% έως 6%, και θα φέρουν 

επίστρωση από αντιολισθηρές πλάκες. 

Ο εξοπλισμός του WC θα περιλαμβάνει νιπτήρα, μπαταρία του νιπτήρα, καθρέπτη, λεκάνη, 

καζανάκι, χειρολαβές, θήκη χαρτιού καθαρισμού,   κρεμάστρες κ.λ.π. και είναι οι κάτωθι: 

  
1. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

2. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή 3 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 



κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

3. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ  

4. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή 4 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

5. 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

6. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες.  

7. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

8. 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

9. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ  

10. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

11. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

12. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

13. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

14. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 



Κατασκευή 4 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

15. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

16. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

17. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

18. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ. 

19. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες . 

21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

24. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες 

25. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

26. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  



27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ 

Κατασκευή 3 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

28. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

29. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ  

30. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ 

Κατασκευή μιας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και κατασκευή νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

32. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή 6 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

33. 1ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

34. 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ  

35. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή 4 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες  

36. ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή 3 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

37.  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Κατασκευή 3 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

38. ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 



39. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

40. ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Κατασκευή 2 ραμπών από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με 
κατάλληλες αντιολισθηρές πλάκες καθώς και  ανακατασκευή των 
υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει 
προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ 

41. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 

Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου 
W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ  

 

      Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα τις εντολές της επίβλεψης, τους κανόνες της τέχνης 

και τις περιγραφές των άρθρων του τιμολογίου της μελέτης. 

     Διευκρινήσεις για τις θέσεις που θα κατασκευαστούν οι ράμπες, τα βάθη εκσκαφής 

καθώς και για τις διαστάσεις και τις κλίσεις αυτών θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την 

έναρξη των εργασιών. 

Ομοίως ισχύει και για τις θέσεις και τις διαστάσεις των WC ΑΜΕΑ. 

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από της υπογραφής της σύμβασης.  

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) το ΥΠΕΣ (Πρόγραμμα 

Φιλόδημος ΙΙ/Πρόσκληση IX) και β) ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τα ποσά των €89.900,00 

και € 31.100,00 με Φ.Π.Α. αντίστοιχα.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7336.21 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για 

το ποσό των € 89.900,00 και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 για το ποσό 

των € 31.100,00.  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  

24724/29.12.20 (ΑΔΑ: 66Ο2ΩΡΖ-ΗΙ9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021. 
  

  
 
Ι. Π. Μεσολογγίου   21/01/2021                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
            Η Συντάξασα                                                            Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.    
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 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 
 

  
 

 

   


