
 
 
 

Δήμος Περάματος 12/12/2022 
Α.Π.: 19068 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                

 

    ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

              ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ   

              ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                      

      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

                                         ΠΔΕ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

                                                  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  

                   ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  κ.α. 15-7331.0037 

                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  κ.α. 61-7331.0003 

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 175.000,00 € (με ΦΠΑ) 

     Αρ. Μελέτης: 26/2022 

 

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 Περάματος.  

  

Ο Δήμος Περάματος  αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των 

μαθητών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης 

κινητικότητας, προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων 

(ραμπών) και 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 είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε 

σε ανακατασκευή υπαρχόντων.  

  

Οι εργασίες που θα γίνουν ανά σχολική μονάδα είναι οι εξής:  

 

Σχολική μονάδα 

 

1ο Δημοτικό (Καραολή Δημητρίου 25) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

2ο Δημοτικό (Φλέμιγκ 127) 



Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

3ο Δημοτικό (Αγ. Νικολάου 2) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

4ο Δημοτικό (Γρηγορίου Λαμπράκη 2) 

Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

5ο Δημοτικό (Παπαδιαμάντη 2) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

6ο Δημοτικό (Ευρυβιάδου 7) 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

Δημοτικό Ικονίου (Νίκης 61) 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

2ο Νηπιαγωγείο (25ης Μαρτίου 31) 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

1ο Γυμνάσιο (Λεωφ. Ειρήνης και Αναπαύσεως) 

Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

2ο Γυμνάσιο (Ευρυβιάδου και Κωνσταντινουπόλεως) 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

3ο Γυμνάσιο (Σουλίου, Ν. Ικόνιο) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

1ο Λύκειο (Τέρμα Αναπαύσεως) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

Κατασκευή νέου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

2ο Λύκειο (Σουλίου, Ν. Ικόνιο) 

Ανακατασκευή υφιστάμενου wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

 

Ειδικό σχολείο (Θράκης 1) 

Κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ 

 

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Φορείς 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) το ΥΠΕΣ (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ/Πρόσκληση IX) 

και β) ο Δήμος Περάματος με τα ποσά των €35.500,05 και €139.499,95 με ΦΠΑ αντίστοιχα.  

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.: 61-7331.0003 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022, για το ποσό χρηματοδότησης των €35.500,05  από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και τον Κ.Α.: 15-7331.0037 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για το 

ποσό των 139.499,95€ από ΣΑΤΑ Σχολείων. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ 

Στα κτίρια που θα κατασκευαστούν ράμπες ΑΜΕΑ εξωτερικά του κτιρίου για τις ανάγκες των παιδιών 
που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω κινητικών προβλημάτων, θα κατασκευαστούν κεκλιμένες 
ράμπες μέγιστης κλίσης 5% στον αύλειο χώρο  των σχολείων. Οι εργασίες κατασκευής των ραμπών 
περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις, κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, τοποθέτηση δομικών 
πλεγμάτων Β500C (S500s), επίστρωση με πλάκες τσιμέντου ή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου 
με υστερόχυτο σκυρόδεμα με ραβδώσεις, τοποθέτηση σοβατεπιών από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σιδηρών από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2’’ εκατέρωθεν της 
ράμπας και χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων. 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ 

Για τη διαμόρφωση χώρων τουαλέτας ΑμεΑ σε υφιστάμενους χώρους ενδεικτικά περιλαμβάνονται 
εργασίες: καθαιρέσεις πλινθοδομών, καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδου και επιστρώσεων τοίχων, 
αποξήλωση κουφωμάτων, κατασκευή νέας τοιχοποιίας από πλινθοδομή ή γυψοσανίδα, 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, επιστρώσεις δαπέδων 
και τοίχων με πλακίδια και τοποθέτηση πόρτας ξύλινης πρεσσαριστής.  Επίσης περιλαμβάνεται η 
προμήθεια πλήρους εξοπλισμού για τη λειτουργεία του νέου WC, ήτοι μπάρα για ΑΜΕΑ στην πόρτα, 
λεκάνη αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ με δοχείο πλύσεως και λαβές για ΑΜΕΑ, νιπτήρας πορσελάνης με 
κατάλληλη μπαταρία, καθρέπτης, εταζιέρα, δοχείο ρευστού σάπωνα και χαρτοθήκη. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α.Α. «Οδηγίες Σχεδιασμού για την 
Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ». 

 

 

 

Πέραμα, 23/11/2022 
Πέραμα, 23/11/2022 

Θεωρήθηκε 

        Η Συντάξασα 

 

 

       Βασιλκή Κάσση 

 Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

Η Δ/ντρια της Τ.Υ 

 

 

           Αγγελική Πρεκετέ 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Χωροτάκτης 
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