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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
ΘΡΑΤΜΕΝΩΝ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ Δ.Κ ΝΕΑ 
ΠΕΝΣΕΛΗ ΚΑΙ 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΠΕΝΣΕΛΗ» 
Εκτιμωμζνη δαπάνη: 3.005,76€€ ςυμπ. ΦΠΑ 24% 
Αριθ. Μελζτησ: 22/2022 Σ.Τ. 
CPV: 44221111-6 Μονάδεσ διπλών υαλοπινάκων 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούζα Τετληθή Περηγραθή ζσληάτζεθε κεηά από ηο κε αρηζκ. πρφη. αίηεκα 102/05-07-2022 ηες 

Προέδροσ ηες Στοιηθής Επηηροπής ηες Δεσηεροβάζκηας Εθπαίδεσζες ηοσ Δήκοσ Πεληέιες θας Σέβε Πάτλε 
θαη αθορά ηελ προκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζρασζκέλφλ σαιοπηλάθφλ ζηο Λύθεηο Νέας Πεληέιες θαη 1ο 
ΓσκλάζηοΜειίζζηφλ ηοσ Δήκοσ Πεληέιες»  

Η προκήζεηα θαη εργαζίες γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζρασζκέλφλ θρσζηάιιφλ ζηα γσκλάζηα θαη ιύθεηα ηοσ 
Δήκοσ Πεληέιες.είλαη απαραίηεηες ώζηε λα είλαη αζθαιείς οηκαζεηές θαη ηο προζφπηθό ηες θάζε ζτοιηθής 
κολάδας. 
Εηδηθόηερα: 
Στο ΛύκειοΝέας Πεντέλης θα γίνουν: 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε ζε ζηδερέληα πιαίζηα 12 σαιοπηλάθφλ ηύποσ laminate (4+4) clear 
δηαθόρφλ δηαζηάζεφλ 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε ζε επάιιειο θούθφκα δηπιού σαιοπίλαθα ηύποσ (3+3)  clear 
δηαζηάζεφλ περίποσ: 95*90 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε ζε ζηαζερό θούθφκα δηπιού σαιοπίλαθα ηύποσ 5 +δηάθελο+5, 
δηαζηάζεφλ περίποσ: 96*45 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε ζε επάιιειο θούθφκα σαιοπίλαθα ηύποσ laminate (5+5) clear, 
δηαζηάζεφλ περίποσ: 93*130 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε (ζηο τώρο ηοσ Γσκλαζίοσ) ζε ζηαζερό θούθφκα δηπιού σαιοπίλαθα 
ηύποσ(3+3) dear δηαζηάζεφλ περίποσ: 74*100 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε (ζηο τώρο ηοσ Γσκλαζίοσ) δηπιού σαιοπίλαθα ηύποσ 5 +δηάθελο+5, 
δηαζηάζεφλ περίποσ: 96*90 

• Αληηθαηάζηαζε θαη ηοποζέηεζε (ζηο τώρο ηοσ Γσκλαζίοσ) 2 σαιοπηλάθφλ θόρκα ηύποσ laminate 
(5+5) clear, δηαζηάζεφλ περίποσ: 60*60 
Στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων θα γίνουν: 

Αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλφλ δηπιώλ ελεργεηαθώλ σαιοπηλάθφλ κε σαιοπίλαθες ίδηοσ ηύποσ , δηαζηάζεφλ 
περίποσ: 

1 – 50*75 
1 – 62*88 
1 – 50*74 
1 – 65*88 
1 – 50*74 
1 – 65*88 
1 – 50*43 
1 – 49*45 
1 – 80*77 
2 – 126*63 
 
Οη εργαζίες ζα εθηειεζζούλ από έκπεηρο εργαηοηετληθό προζφπηθό θαη ο αλάδοτος ηοσ έργοσ ζα θέρεη 
ηελ εσζύλε γηα θάζε αηύτεκα οθεηιόκελο ζε πιεκκειή ιήυε κέηρφλ αζθαιείας. 
Επίζες είλαη σπεύζσλος γηα θάζε δεκηά ποσ πηζαλόλ ζα γίλεη από σπαηηηόηεηα ηοσ. 
 
Η αποκάθρσλζή ηφλ θαζαηρέζεφλ θαη ηφλ άτρεζηφλ σιηθώλ από ηης επηζθεσές θαζώς θαη ηελ απόρρηυή 
ηοσς ζε τώρο ποσ επηηρέπεηαη ζα γίλεηαη κε εσζύλε θαη σποτρέφζε ηοσ αλαδότοσ. 
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Όιες οη εργαζίες ζα εθηειούληαη κε κεγάιε προζοτή, ιόγφ ηες ηδηαηηερόηεηας ηοσ τώροσ ηφλ ζτοιείφλ 
θαη ζα ιακβάλοληαη όια ηα απαραίηεηα κέηρα γηα ηελ προζηαζία ηφλ καζεηώλ, ηοσ προζφπηθού θαη ηφλ 
δηερτοκέλφλ. 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

ΤΝΟΛΟ(€) 
 

ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΝΣΕΛΗ  

1 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη ςε ςιδερζνια πλαίςια 12 υαλοπινάκων 

τφπου laminate (4+4) clear διαφόρων διαςτάςεων 
435,00€ 

2 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη ςε επάλληλο κοφφωμα διπλοφ 

υαλοπίνακα τφπου (3+3)  clear διαςτάςεων περίπου: 95*90 
185,00€ 

3 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη ςε ςταθερό κοφφωμα διπλοφ 
υαλοπίνακα τφπου 5 +διάκενο+5, διαςτάςεων περίπου: 96*45 

103,00€ 

4 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη ςε επάλληλο κοφφωμα υαλοπίνακα 

τφπου laminate (5+5) clear, διαςτάςεων περίπου: 93*130 
188,00€ 

5 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη (ςτο χώρο του Γυμναςίου) ςε ςταθερό 
κοφφωμα διπλοφ υαλοπίνακα τφπου (3+3) dear διαςτάςεων περίπου: 

74*100 
165,00€ 

6 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη (ςτο χώρο του Γυμναςίου) διπλοφ 

υαλοπίνακα τφπου 5 +διάκενο+5, διαςτάςεων περίπου: 96*90 
180,00€ 

7 
Αντικατάςταςη και τοποθζτηςη (ςτο χώρο του Γυμναςίου) 2 

υαλοπινάκων φόρμα τφπου laminate (5+5) clear, διαςτάςεων περίπου: 
60*60 

118,00€ 

1οΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΛΙΙΩΝ 

1 
Αντικατάςταςη ςπαςμζνων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων με 

υαλοπίνακεσ ίδιου τφπου , διαφόρων διαςτάςεων 
1.050,00€ 

ΤΝΟΛΟ  2.424,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 581,76€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.005,76€ 
 

 

Η παροφςα Σεχνική Ζκθεςη ςυντάχθηκε για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ των παραπάνω.  
Η ανάθεςη τησ παραπάνω προμήθειασ δφναται να γίνει ςφμφωνα με τον Ν.4412/16 και τουσ όρουσ τησ    

ςφμβαςησ όπωσ αυτοί θα οριςθοφν με ςχετική απόφαςη τησ χολικήσ Επιτροπήσ τησ  Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ του Δήμου Πεντζλησ. 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ   

ΜΔΛΙΙΑ 07/07/2022                                                                  ΜΔΛΙΙΑ 07/07/2022  

             Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Σ.Τ. 

          

 

 

 
ΑΘΑΝΑΙΑ ΦΑΡΑΟΠΟΤΛΟΤ                                            ΥΡΙΣΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ  

ΔΡΓΟΓΗΓΟ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ                                    ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ Μ ΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ  

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ  

 

 

        ΠΔΡΙΚΛΗ ΜΠΟΤΡΙΝΟ  


