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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αντικείμενο: «Προμήθεια και εργασίες αποκατάστασης της 
υφιστάμενης στέγης στο 2

ο
 Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου 

Πεντέλης»  

Εκτιμώμενη δαπάνη 8.804,00€ συμπ. 24% ΦΠΑ:  
Αριθ. Μελέτης: 57/2019 Τ.Υ. 
CPV: 45453100-8  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. 320/13-09-

2019 αίτημα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Πεντέλης κου. Τζουμάκα Κων/νου και αφορά προμήθεια & εργασίες 

αποκατάστασής του συνόλου της στέγης στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

Η προμήθεια και οι εργασίες αποκατάστασης της υφιστάμενης στέγης στο 2ο Γυμνάσιο 

Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης απαιτείται διότι ο υφιστάμενος σκελετός της στέγης και το 

πέτσωμα είναι αποσαρθρωμένα και είναι θέμα χρόνου η κατάρρευσή της.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

χώρου του σχολείου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 

προσωπικού και των παιδιών. 

Η προμήθεια και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της στέγης 

επιφανείας 210m2 είναι οι εξής:  

 Αποξήλωση κεραμιδιών- κορφιάδων- πολυστερίνης- ξύλινου πετσώματος- ξύλινου 

φέροντος οργανισμού.  

 Προσωρινή εναπόθεση των κεραμιδιών- κορφιάδων- πολυστερίνης για 

επαναχρησιμοποίηση τους στην νέα στέγη.  

 Αποκομιδή και απομάκρυνση των λοιπών προϊόντων αποξήλωσης με κάδους 

μπάζων. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ξύλινου σκελετού και πετσώματος από Ευρωπαϊκή 

εμποτισμένη ξυλεία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέας εξαεριστικής μεμβράνης. 

 Επανατοποθέτηση των υφιστάμενων κεραμιδιών- κορφιάδων- πολυστερίνης.  

 Προμήθεια συμπληρωματικών υλικών κεραμιδιών- κορφιάδων κ.λ.π.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση μικρουλικών για την πλήρη κατασκευής της στέγης.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πλήρως περαιωμένη προμήθεια και εργασία 

των παραπάνω με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρούλικά επί τόπου για την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του χώρου. 
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Επίσης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

για την μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία στον χώρο εργασιών. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος 

θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας. 

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του. 

Η απομάκρυνσή των καθαιρέσεων και των άχρηστων υλικών από τις επισκευές καθώς 

και την απόρριψή τους σε χώρο που επιτρέπεται θα γίνεται με ευθύνη και υποχρέωση του 

αναδόχου, στη συνέχεια θα γίνει η παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η παραπάνω προμήθεια και εργασίες είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της σχολικής 

επιτροπής και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη 

περαιωμένη και ασφαλή κατασκευή σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος για την πλήρη και έντεχνη προμήθεια και εργασία 

σύμφωνα με τα παραπάνω προεκτιμάτε  

A/A  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Προμήθεια και εργασίες αποκατάστασης 
της υφιστάμενης στέγης στο 2ο 
Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου 
Πεντέλης 

7.100,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.704,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.804,00€ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους των παραπάνω.  

Η ανάθεση προμήθεια και εργασίες δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και 

τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής 

Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης. 

 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                              

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 18/09/2019                                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ 18/09/2019 

                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

          

 
            ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ                                               ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
           ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                           ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  


