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CPV 45214200-2
Κατασκευαστικές εργασίες
για σχολικά κτίρια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 430.343,00 €
(K.A. 02.30.7331.101)
(Κ.Α. 02.15.7331.013)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή – συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου
Ρεθύμνου.
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει είτε λόγω
ελλείψεων , είτε λόγω φθορών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που
στεγάζονται σ’ αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 430.343,00 € και αναλύεται παρακάτω :
1. Κατηγορία Οικοδομικών :


Ομάδα Α: Φορτοεκφορτώσεις – Καθαιρέσεις – Σκυροδέματα : 27.202,43 €



Ομάδα Β: Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Επιστρώσεις :



Ομάδα Γ : Κατασκευές μεταλλικές , ξύλινες – Επιστεγάσεις : 29.112,80 €



Ομάδα Δ : Λοιπά τελειώματα :

82.507,00 €



Ομάδα Ε : Μονώσεις :

45.956,00 €

2. Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών

55.731,10 €

15.239,24 €

Σύνολο εργασιών :

255.748,57 €

Εργολαβικό όφελος 18% :

46.034,74 €

Απρόβλεπτα 15% :

45.267,50 €

Ποσό ΦΠΑ 24% :

83.292,19 €

Γενικό σύνολο :

430. 343, 00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ εις βάρος του ΚΑΕ εξόδων
02.30.7331.101 και 02.15.7331.013 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνου.
3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Οι επεμβάσεις επισκευής – συντήρησης που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης
αφορούν τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα:


Νηπιαγωγείο Αρμένων



Νηπιαγωγείο Πηγής



4ο Νηπιαγωγείο ( Ψυλλάκη 1)



9ο – 13ο Νηπιαγωγείο (Καποδιστρίου 55)



Δημοτικό Σταυρωμένου



Δημοτικό Γωνιάς



Δημοτικό Ρουσσοσπιτίου



Δημοτικό Αγίου Νικολάου



3ο Δημοτικό (Ρή γα Φεραίου & Ψυλλά κη)



6ο Δημοτικό (Κολοκοτρώ νη & Δομ. Θεοτοκό πουλου)



9ο Δημοτικό (Λεωφό ρος Μά χης Κρή της)



10ο Δημοτικό σχολείο (Καισαρείας 24)



15ο Δημοτικό (Κουρητώ ν 9)



2ο Γυμνάσιο – Λύκειο (Ν. Ασκούτση)



3ο Γυμνάσιο (Κουντουριώτου 1 )



Πειραματικό Λύκειο (Οδός Μαρκέλλου)



Λύκειο Ατσιποπούλου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο Νηπιαγωγείο Αρμένων έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :






καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών εσωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμός όλων των
εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου
κατασκευή στηθαίου περιμετρικά της ταράτσας
καθαρισμός της ταράτσας , αστάρωμα με ασφαλτικό γαλάκτωμα , θερμομόνωση από πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης 7 cm , τοποθέτηση δομικού πλέγματος , στρώση με ελαφρομπετόν
και διαμόρφωση ρύσεων και τέλος επάλειψη με ελαστομερές γαλάκτωμα για υγρομόνωση του
κτιρίου.
τοποθέτηση ενός οργάνου παιχνιδιού στον αύλειο χώρο σε υπάρχον δάπεδο ασφαλείας

Στο Νηπιαγωγείο Πηγής έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :




καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και χρωματισμός όλων των εσωτερικών
επιφανειών του παλιού κτιρίου
στη νότια όψη του νέου κτιρίου θα γίνει αποκάλυψη της τοιχοποιίας ύψους 1,00 μ. για να
μονωθεί λόγω προβλημάτων υγρασίας
τοποθέτηση ενός οργάνου παιχνιδιού στον αύλειο χώρο του σχολείου

Στο 4ο Νηπιαγωγείο θα γίνει εξωτερικός χρωματισμός όλων των επιφανειών του κτιρίου
Στο 9ο - 13ο Νηπιαγωγείο θα γίνει τοποθέτηση δύο οργάνων παιχνιδιού και δαπέδου ασφαλείας στην
βορινή όψη του κτιρίου
Στο Δημοτικό σχολείο Σταυρωμένου έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :



κατασκευή δύο νέων τουαλετών στον υπόγειο χώρο του σχολείου , προκειμένου να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αιθουσών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
αποξήλωση ειδών υγιεινής (ουρητήρες) στις υπάρχουσες τουαλέτες του ορόφου και
τοποθέτηση πλακιδίων στη θέση τους

Στο Δημοτικό σχολείο Γωνιάς θα γίνει εξωτερικός χρωματισμός του γυμναστηρίου μετά από
επισκευές σαθρών επιχρισμάτων και ρωγμών στους τοίχους
Στο Δημοτικό σχολείο Ρουσσοσπιτίου έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :





αντικατάσταση και χρωματισμός σπασμένων γυψοσανίδων σε αίθουσες διδασκαλίας
αποξήλωση και αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στο διάδρομο του σχολείου το οποίο έχει
υποστεί φθορά από υγρασία
στη δυτική αυλή του σχολείου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο για την πρόσβαση των παιδιών
στις τουαλέτες

Στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου σε όμορο οικόπεδο θα γίνει περίφραξη με συρματόπλεγμα
ύψους 4,00 μ. και διάστρωση με θραυστό υλικό για την δημιουργία αύλειου χώρου του σχολείου.
Στο 3ο Δημοτικό σχολείο έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :



αντικατάσταση της χαλασμένης επιστέγασης σε τμήμα του δυτικού κτιρίου και τοποθέτηση
νέων υδρορροών
ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών

Στο 6ο Δημοτικό σχολείο έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :




καθαίρεση σαθρών γυψοσανίδων λόγω υγρασίας , αντικατάσταση και χρωματισμός όλων των
επιφανειών
επίστρωση με υγρομονωτικό υλικό τμήμα δώματος επιφάνειας 70m2
τοποθέτηση νέων υδρορροών στο παλιό κτίριο

Στο 9ο Δημοτικό σχολείο θα χρωματιστεί εσωτερικά το εργαστήριο Φυσικής λόγω υγρασίας
Στο 10ο Δημοτικό σχολείο στη νότια και βόρεια νότια όψη του παλαιού κτιρίου θα γίνει
αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού και
στη συνέχεια χρωματισμός των επιφανειών αυτών
Στο 15ο Δημοτικό σχολείο έχει προβλεφθεί να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :






κατασκευή χωρίσματος από αλουμίνιο για τη δημιουργία αίθουσας εργαστηρίου
αποξήλωση και αντικατάσταση σπασμένων ειδών υγιεινής στα W.C. των αγοριών – κοριτσιών
τοποθέτηση ειδών υγιεινής σε υπάρχον χώρο για τη δημιουργία W.C. ΑΜΕΑ
καθαίρεση και αντικατάσταση δαπέδου στο W.C. ΑΜΕΑ
εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στο W.C. ΑΜΕΑ

Στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο και συγκεκριμένα στην ανατολική όψη του κτιρίου και στην νότια όψη του
γυμναστηρίου θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες :




αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού
επιδιόρθωση εξωτερικών επιχρισμάτων όπου έχουν αποκολληθεί , κατασκευή νέων και
χρωματισμός των δύο όψεων του σχολείου
ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών

Στο 3ο Γυμνάσιο θα κατασκευαστεί εξωτερική σιδερένια κλίμακα και θα βαφτεί για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
Στο Πειραματικό Λύκειο θα γίνει χρωματισμός της ανατολικής όψης του κτιρίου επί της οδού
Μαρκέλλου
Στο Λύκειο Ατσιποπούλου θα γίνει επισκευή σε ρωγμές εμβαδού 25 m2
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ά ρθρου 27 του ν. 4412/2016
(ά ρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού , μέσω των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιώ ν του Εθνικού Συστή ματος Ηλεκτρονικώ ν Δημοσίων Συμβά σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Κριτή ριο για την ανά θεση της σύ μβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά μό νο
βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ), ό πως ειδικό τερα ορίζεται στο ά ρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Επίσης
ισχύ ει και η κά τωθι νομοθεσία:
1)Για τη δημοπρά τηση του έργου, την εκτέλεση της σύ μβασης και την κατασκευή του, εφαρμό ζονται οι
διατά ξεις των παρακά τω νομοθετημά των:
- του ν. 4412/2016 «Δημό σιες Συμβά σεις Έργων, Προμηθειώ ν και Υπηρεσιώ ν (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγρά φων 4 και 5 του ά ρθρου 20, των ά ρθρων 80-110, της παραγρά φου 1α του ά ρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύ ρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή ς δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακώ ν
παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμά τωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ά λλες διατά ξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακώ ν
παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 «Άρση περιορισμώ ν συμμετοχή ς
εργοληπτικώ ν επιχειρή σεων σε δημό σια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομική ς διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά τωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημό σιο λογιστικό και ά λλες διατά ξεις», ό πως ισχύ ει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύ σεις - Καταργή σεις, Συγχωνεύ σεις Νομικώ ν
Προσώ πων και Υπηρεσιώ ν του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατά ξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικό τερα το ά ρθρο 1 αυτού ,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του
Κώ δικα Νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του Κώ δικα Νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφό σον
απαιτείται)
- του ά ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρό τηση συλλογικώ ν οργά νων της διοίκησης και
ορισμό ς των μελώ ν τους με κλή ρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύ σταση ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ ου Δημοσίων Συμβά σεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανά ρτηση νό μων και
πρά ξεων των κυβερνητικώ ν, διοικητικώ ν και αυτοδιοικητικώ ν οργά νων στο διαδίκτυο "Πρό γραμμα
Διαύ γεια" και ά λλες διατά ξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώ ριση δημοσιεύ σεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύ πο και ά λλες διατά ξεις»,

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή σεως και λοιπές
διατά ξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύ ρωση του Κώ δικα ∆ιοικητική ς ∆ιαδικασίας και ά λλες διατά ξεις” ό πως
ισχύ ει ,
-του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύ χος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό γραμμα Καλλικρά της, ό πως ισχύ ει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατά ξεων για την πρό σβαση σε δημό σια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης (Β’ 3400) «Ρύ θμιση των ειδικό τερων θεμά των
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ ου Δημοσίων Συμβά σεων του
Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομώ ν, Μεταφορώ ν και Δικτύ ων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανά ληψη υποχρεώ σεων από τους διατά κτες” ( Α΄ 145 ).
2)Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφά λιση της διαφά νειας και την αποτροπή καταστρατηγή σεων
κατά τη διαδικασία σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων” (Α' 30), ό πως τροποποιή θηκε με το ν. 3414/2005 (Α'
279), για τη διασταύ ρωση των στοιχείων του αναδό χου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχώ ν Ελληνικώ ν Ανωνύ μων Εταιρειώ ν που μετέχουν στις διαδικασίες
ανά ληψης έργων ή προμηθειώ ν του Δημοσίου ή των νομικώ ν προσώ πων του ευρύ τερου δημό σιου
τομέα», η κοινή από φαση των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τή ρηση των μητρώ ων του Ν.3310/2005, ό πως τροποποιή θηκε με
το Ν.3414/2005’’, καθώ ς και η από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό ς χωρώ ν στις οποίες λειτουργού ν εξωχώ ριες
εταιρίες”.
3)Οι διατά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ ρωση Κώ δικα Φό ρου Προστιθέμενης Αξίας».
4)Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις, καθώ ς και λοιπές διατά ξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά τεύ χη της παρού σας καθώ ς και το
σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικό τερα κά θε διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και
εκτέλεση του έργου της παρού σας σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
Η σειρά προτεραιό τητας εκτέλεσης των εργασιώ ν θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την
υπογραφή της σύ μβασης του έργου.
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διά στημα διά ρκειας της σύ μβασης του έργου προκύ ψουν και ά λλα
αιτή ματα σχετικά με ανά γκες για επισκευές – συντηρή σεις σχολικώ ν κτιρίων που κρίνονται ά μεσες λό γω
επικινδυνό τητας, αυτά θα αξιολογού νται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εά ν η ανά γκη
εκτέλεσή ς τους είναι μεγαλύ τερη σε σχέση με τα περιγραφό μενα στο παραπά νω κείμενο, οπό τε και θα
δίνεται στον ανά δοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανά δοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφό σον του δοθεί σχετική εντολή , παρό λο που δεν
περιγρά φονται αναλυτικά στο παραπά νω κείμενο.
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