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ΕΚΘΕΣΗ

Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου
∆.Ε.Γουβών

Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αφορά στην αναβάθµιση του πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου της
∆.Ε.Γουβών. Το κτίριο στην σηµερινή του µορφή είναι ηµιτελές και προκειµένου να
λειτουργήσει εύρυθµα και να φιλοξενήσει κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
απαιτούνται οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική µελέτη.
Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Προβλέπεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος θα καθαριστεί από την
φυτική γη, θα επιστρωθεί µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, σύµφωνα
µε το συνηµµένο σχέδιο διαµόρφωσης, δηµιουργώντας χώρους φύτευσης, πεζοδρόµια
περιµετρικά του κτιρίου και ράµπα σύνδεσης του κτιρίου µε την παρακείµενη οδό, µε την
προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία κλίση, προκειµένου να εξυπηρετεί και τα ΑΜΕΑ
(5%).
Β) ΚΤΙΡΙΟ
Προκειµένου να λειτουργήσει το κτίριο, απαιτείται η κατασκευή µικρών τµηµάτων
τοιχοποιίας (χώρισµα κουζίνας και WC κοινού), η τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων
κουφωµάτων και εξωτερικών κουφωµάτων από αλουµίνιο σε απόχρωση ξύλου (µε όλα τα
απαραίτητα για την ορθή λειτουργία τους είδη κιγκαλερίας, η προµήθεια των οποίων θα γίνει
απολογιστικά), η δηµιουργία χώρου κουζίνας, η δηµιουργία WC µε προθάλαµο για την
εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και WC για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Ο χώρος
εσωτερικά του κτιρίου θα επιστρωθεί µε κεραµικά πλακίδια και οι επιφάνειες που δεν είναι
ήδη επενδυµένες µε λιθοδοµή, θα επιχριστούν και θα χρωµατιστούν µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης. Οι επιλογές των
χρωµατισµών και των πλακιδίων θα είναι εναρµονισµένες µε το ύφος του κτιρίου και θα
επιλεγούν από την Υπηρεσία. Τέλος, τµήµα του δώµατος στο οποίο σήµερα δεν έχει
τοποθετηθεί υγροµόνωση, θα µονωθεί µε την επίστρωση ελαστοµερών µεµβρανών,
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ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου.
Κατάλληλα διαµορφωµένη υδρορροή θα διοχετεύει τα όµβρια στο έδαφος. Η
ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε την ηλεκτροµηχανολογική
µελέτη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης θα
συνδεθεί µε τα υφιστάµενα κεντρικά δίκτυα που διέρχονται από την παρακείµενη οδό.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 92.800,00 €
συµπεριλαµβανοµένης της πρόβλεψης αναθεώρησης, των απολογιστικών εργασιών και του
ΦΠΑ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Πολιτικός Μηχανικός
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