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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. Γενικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων
κουφωμάτων, σιδεριών ασφαλείας και μαρμαροποδιών/μπαλκονοποδιων καθώς και
τις εργασίες που συνοδεύουν αυτά.
Όλα τα υπό προμήθεια, προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και
λειτουργικότητας σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές ενώ θα παραδοθούν
βαμμένα κι εγκατεστημένα μετά των εξαρτημάτων λειτουργίας τους (μεντεσέδες,
πόμολα, κλειδαριές κοκ).
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι όχι μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση των
σχολικών μονάδων, αλλά και η αύξηση της αίσθησης ασφάλειας και προστασίας των
μαθητών – δασκάλων – καθηγητών.
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι σχολείων του Δήμου
Θήρας:
1. Νηπιαγωγείο Φηρών
2. Νηπιαγωγείο Οίας
3. Δημοτικό Σχολείο Φηρών
4. Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου
5. Γυμνάσιο Εμπορείου
6. Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (παλαιό Γυμνάσιο)
7. Νηπιαγωγείο Πύργου
8. Νηπιαγωγείο Έξω Γωνιάς
Β. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης
Τα παραπάνω σχολεία είναι παλαιά κτήρια τα οποία απαιτούν συνεχώς συντήρηση
ενώ τα ξύλινα κουφώματά τους έχουν καταστραφεί τόσο, ώστε να μην μπορούν απλά
να συντηρηθούν αλλά να κρίνεται επιτακτική η αντικατάστασή τους.
Η μορφολογική ιδιαιτερότητα της νήσου Θήρας και οι παραδοσιακοί της οικισμοί,
επιτρέπει τοποθέτηση αποκλειστικά ξύλινων κουφωμάτων.
Συντάχθηκε

Αγνή Ανάγνου
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση
Όλα τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές σύμφωνα με τον
ευρωπαϊκό κανονισμό EN 14351-1 και η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί
με ISO 9001:2001. Τα ξύλινα κουφώματα θα πρέπει να φέρουν τις κάτωθι εγγυήσεις:








Τουλάχιστον δέκα (10) έτη για αντοχή/σταθερότητα ξυλείας, για
κατασκευαστικά ελαττώματα και για ορθή, έντεχνη τοποθέτηση & σωστή
εφαρμογή των κουφωμάτων
Τουλάχιστον πέντε (5) έτη για την επίστρωση βαφής
Τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τα κρύσταλλα, για εμφάνιση υγρασίας
εσωτερικά του διπλού υαλοπίνακα στο σφραγισμένο διάκενο (ξηρή κατάσταση
εσωτερικού διάκενου)
Τουλάχιστον πέντε (5) έτη καλής λειτουργίας για τους μηχανισμούς των
υαλοστασίων και εξωθυρών.
Τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τα λάστιχα υαλοστασίων και εξωθυρών

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν
των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον
ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική
τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και
των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.
Β. Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας,
πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την
ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού
πριν από την αποδοχή της προσφοράς.
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής προμήθειας και τοποθέτησης πρέπει να
υιοθετούνται τα ακόλουθα:
Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Γ. Απαιτήσεις από εγκαταστάτες
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ISO 1801:2008 και σε περίπτωση
που δεν διαθέτουν υποχρεούνται να καταθέσουν σχέδιο για την υγιεινή και ασφάλεια
στην εργασία, για τις εργασίες που θα εκτελέσουν.
Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν τα σχολεία, να
διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων της
προμήθειας και όλων των θέσεων και μεγεθών εκτέλεσης της και έπειτα να
συντάξουν την οικονομική τους προσφορά.
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Επίσης πιθανώς να απαιτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί
κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί
ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται οι μαθητές και το
προσωπικό του σχολείου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την
λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή κατά την διάρκεια του
Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με
μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του
κάθε διδακτηρίου αλλά και στους προαύλιους χώρους του κάθε σχολικού
συγκροτήματος. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θα πρέπει να
λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα
ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους του σχολείου για
να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης
μαθητών και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι
και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε σχολείου.
Επισημαίνεται ότι η καθαίρεση των κουφωμάτων θα πραγματοποιείται με προσοχή
για την αποφυγή ατυχημάτων, λόγω των υαλοπινάκων, καθώς επίσης και για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία των κτιρίων.
Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός και
εκτός του κτηρίου και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και
αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις, προκειμένου να
φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Όπου απαιτείται, θα
γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες)
για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων
και λοιπών άχρηστων εργοταξιακών υλικών.
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.
Υποχρεωτικός θα είναι και ο επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων.
Ακόμα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών
μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του
υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού του σχολείου, μετά της απαιτούμενης κάλυψης
προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα
που μπορεί να προκληθεί αν δεν τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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Δ. Τεχνικές περιγραφές ειδών
Η παραπάνω προμήθεια χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες υλικών και μια (1) ομάδα
εργασιών.
Ομάδα 1. Κουφώματα
Τα κουφώματα θα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που
κατασκευάζονται και τοποθετούνται έτοιμα στο κτήριο, δηλαδή βαμμένα με
τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες Α'
Διαλογής. Η κατασκευή της τρικολλητής ξυλείας θα πραγματοποιείται με τα νερά του
ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα.
Οι κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4.
Ο κύκλος βαφής θα πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις με αυτοματοποιημένες
μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού. Θα χρησιμοποιούνται
υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS, σε τουλάχιστον τέσσερα στάδια
συμπεριλαμβανομένου τους απαραίτητους ενδιάμεσους χρόνους στεγνώματος και
ελέγχου:




Εμποτισμός με αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού τύπου Cetol WV 881
Ένα στάδιο ηλεκτροστατικής βαφής με υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP
175 και
Δύο στάδια υδατοδιαλυτής βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους
αρμούς τύπου V γίνεται επάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και
471 αντίστοιχα. Η επιλογή του χρώματος της βαφής θα πραγματοποιείται απο
την Υπηρεσία.

1Α. Ξύλινα ανοιγόμενα παράθυρα (Υαλοστάσια)
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή
πολύφυλλα.


Ξυλεία: Αντικολλητή – τρικολλητή Α ́ Ποιότητας Dark Red ΜΕΡΑΝΤΙ
Μαλαισίας, ξηραμένο σε 9°- 11° βαθμούς υγρασίας. Μέση πυκνότητα ξύλου
τουλάχιστον 550 kg/m3.



Κάσα: Προφίλ αντικολλητά – τρικολλητά με ελάχιστη διατομή 68mm x 81mm.



Φύλλο: Ελάχιστη διατομή 68mm x 81mm.



Μηχανισμοί: Γερμανικοί μηχανισμοί τύπου ROTO νέας τεχνολογίας με
αντιδιαβρωτική προστασία. Τα ανοιγόμενα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία
ανοίγματος και ανάκλισης, αυτόματη σπανιολέτα στο αριστερό φύλλο των
δίφυλλων, ασφάλεια ανάκλισης. Πόμολα τύπου ROTO.



Υαλοπίνακες: Διπλά θερμοηχομονωτικά ενεργειακά κρύσταλλα Α’ διαλογής
τρίτης γενιάς Low emissivity τύπου Planistar , ασφαλείας, πολυστρωματικά
(τύπου laminated) και με διάκενο με πρόσθετο αέριο 90% αργού και πάχη
4/16/4 χιλ. με συντελεστή θερμοπερατότητας ίσο ή κατώτερο της τιμής U= 1,2
W/(m2.K)
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Λάστιχα Στεγάνωσης: Τουλάχιστον δύο περιμετρικά λάστιχα υψηλής
ποιότητας, για απόλυτη υδατοστεγανότητα, ηχομόνωση και θερμομόνωση με
μακροχρόνια αντοχή χωρίς αλλοιώσεις και σκασίματα από τις καιρικές
συνθήκες.



Νεροσταλάκτης: Στην κάτω τραβέρσα των υαλοστασίων (παραθύρων) πρέπει
να τοποθετηθεί νεροσταλάκτης από ανοδειωμένο αλουμίνιο για την
αποστράγγιση των υδάτων. Το εξωτερικό τμήμα του αλουμινίου πρέπει να
είναι επενδεδυμένο πλήρως με μασίφ ξύλινη επένδυση βαμμένη στο χρώμα
του υαλοστασίου.



Εσωτερικά περβάζια: Μασίφ, διατομής τουλάχιστον 10m x 60mm, σε ίσια
μορφή.



Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα: Μασίφ, ίσιας διατομής τουλάχιστον 9mm x 30mm.



Kαίτια – Ταμπλάδες: καίτια μασίφ ή κολλητά, ταμπλάδες τρικολλητοί ή
κόντρα πλακέ ανάλογα με το σχέδιο και την επιλογή από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την
κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση του
υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, μεντεσέδων, πόμολων,
χειρολαβών, κλειδαριών και της βαφής του.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των κουφωμάτων και η ποσότητά
τους.
Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

0,70

x 2,75

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο
έως το 1,55

4

Δημοτικό
Ακρωτηρίου

2

1,10

x 2,75

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο
έως το 1,55

4

Δημοτικό
Ακρωτηρίου

3

1,00

x 1,45

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

5

Γυμνάσιο
Εμπορείου

4

1,00

x 1,45

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

4

Γυμνάσιο
Εμπορείου

5

0,50

x 0,70

Μονόφυλλο
παράθυρο

9

Γυμνάσιο
Εμπορείου

6

1,00

x 1,45

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

7

0,85

x 1,45

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

3

Γυμνάσιο
Εμπορείου

ανοιγόμενο
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8

0,50

x 0,70

Μονόφυλλο
παράθυρο

9

1,05

x 1,50

10

1,00

11

ανοιγόμενο

5

Γυμνάσιο
Εμπορείου

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

38

Γυμνάσιο
Εμπορείου

x 0,60

Μονόφυλλο
παράθυρο

5

Γυμνάσιο
Εμπορείου

1,00

x 1,50

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

12

1,00

x 1,65

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

3

Γυμνάσιο
Εμπορείου

13

1,20

x 1,70

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

20

Γυμνάσιο
Εμπορείου

14

1,50

x 1,70

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

15

3,00

x 1,20

Τρίφυλο συρόμενο παράθυρο

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

16

1,40

x 1,20

Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

17

3,05

x 1,90

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

18

2,50

x 1,90

Δίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

19

0,90

x 1,90

Μονόφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

20

3,75

x 1,90

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

21

1,00

x 1,10

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Δημοτικό
Φηρών

22

2,60

x 1,90

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

23

0,60

x 1,65

Μονόφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

ανοιγόμενο
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24

1,75

x 1,65

Δίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

25

0,85

x 2,00

26

1,15

27

1

Δημοτικό
Φηρών

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

20

Δημοτικό
Φηρών

x 1,70

Μονόφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

6

Δημοτικό
Φηρών

3,37

x 1,70

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

6

Δημοτικό
Φηρών

28

0,55

x 0,55

Μονόφυλλο
φεγγίτης

ανοιγόμενος

12

Δημοτικό
Φηρών

29

3,45

x 2,00

Τετράφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

30

3,65

x 2,00

Τετράφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

31

3,80

x 1,65

Τετράφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

32

4,55

x 1,65

Τετράφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

33

3,90

x 1,75

Τετράφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

34

3,00

x 1,75

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

35

2,85

x 1,75

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

1

Δημοτικό
Φηρών

36

1,15

x 0,70

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών

37

1,10

x 1,80

Μονόφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

2

Νηπιαγωγείο
Φηρών

38

3,35

x 1,80

Τρίφυλλο
παράθυρο
ανοιγόμενους φεγγίτες

με

2

Νηπιαγωγείο
Φηρών

39

1,10

x 1,55

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών
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40

0,75

x 0,85

Μονόφυλλο
παράθυρο

ανοιγόμενο

2

Νηπιαγωγείο
Φηρών

41

2,00

x 1,00

Τρίφυλλο
παράθυρο

ανοιγόμενο

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών

42

1,05

x 1,50

Σταθερό
με
ανοιγόμενους

φεγγίτες

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών

43

0,85

x 1,10

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών

44

1,90

x 1,25

Τρίφυλλο παράθυρο με μεσαίο
ανοιγόμενο

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

45

0,90

x 1,25

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

46

1,15

x 1,25

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

47

2,40

x 1,25

Τετράφυλλο παράθυρο με δύο
ανοιγόμενα

3

Νηπιαγωγείο
Οίας

48

0,75

x 1,25

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

49

0,85

x 1,25

Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο

2

Νηπιαγωγείο
Οίας

1Β. Ξύλινες Εξωτερικές Θύρες (Εξώθυρες)


Ξυλεία: Αντικολλητή – τρικολλητή Α ́ Ποιότητας Dark Red ΜΕΡΑΝΤΙ
Μαλαισίας, ξηραμένο σε 9°- 11° βαθμούς υγρασίας. Μέση πυκνότητα ξύλου
τουλάχιστον 550 kg/m3.



Κάσα: Προφίλ αντικολλητά – τρικολλητά με ελάχιστη διατομή 68mm x 81mm.



Φύλλο: Ελάχιστη διατομή 68mm x 140mm από τρικολλητή ξυλεία



Ταμπλάδες: μασίφ από τρικολλητή ξυλεία κλασσικοί μπιζουτέ ή χαρακτοί



Υαλοπίνακες: (εάν επιλεγεί θύρα με υαλοπίνακες) Διπλά θερμοηχομονωτικά
ενεργειακά κρύσταλλα Α’ διαλογής τρίτης γενιάς Low emissivity τύπου
Planistar , ασφαλείας, πολυστρωματικά (τύπου laminated) και με διάκενο με
πρόσθετο αέριο 90% αργού και πάχη
4/16/4 χιλ. με συντελεστή
θερμοπερατότητας ίσο ή κατώτερο της τιμής U= 1,2 W/(m2.K)



Μηχανισμοί: Κλειδαριά πολλαπλών σημείων τύπου ROTO τριών ή πέντε
σημείων ασφάλισης, ομαλό κλείσιμο με μηχανισμό επαναφοράς, μπάρες
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πανικού εσωτερικά και πόμολα για μπάρα πανικού με κλειδαριά εξωτερικά. Οι
μεντεσέδες θα είναι βαρέως τύπου και οι θύρες θα είναι ανοιγόμενες προς τα
έξω.


Λάστιχα Στεγάνωσης: Δύο περιμετρικά λάστιχα υψηλής ποιότητας στο
φύλλο, για απόλυτη υδατοστεγανότητα, ηχομόνωση και θερμομόνωση.



Νεροσταλάκτης: Στην κάτω τραβέρσα του περιμετρικού πλαισίου του
κουφώματος τοποθετείται νεροσταλάκτης από ανοδειωμένο αλουμίνιο. Το
εξωτερικό τμήμα του αλουμινίου επενδύεται και αυτό πλήρως με μασίφ ξύλινη
επένδυση βαμμένη στο χρώμα του κουφώματος.



Εσωτερικά περβάζια: Μασίφ, διατομής τουλάχιστον 10m x 60mm, σε ίσια
μορφή.



Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα: Μασίφ, ίσιας διατομής τουλάχιστον 9mm x 30mm.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την
κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων
των μεντεσέδων, πόμολων, μπαρών πανικού, χειρολαβών, κλειδαριών και της
βαφής τους.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των κουφωμάτων και η ποσότητά
τους.
Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

1,60 x

3,10

Δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα έως
το 2,25

1

Δημοτικό
Ακρωτηρίου

2

1,15 x

3,80

Δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα έως
το 2,15

1

Δημοτικό
Ακρωτηρίου

3

1,00 x

2,10

Θύρα

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

4

0,80 x

2,10

Θύρα

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

5

0,60 x

2,10

Θύρα

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

6

0,90 x

2,15

Θύρα

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

7

0,80 x

2,15

Θύρα

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

8

1,05 x

2,10

Θύρα

3

Γυμνάσιο
Εμπορείου
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9

1,05 x

2,70

Θύρα

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

10

1,15 x

2,10

Θύρα

2

Γυμνάσιο
Εμπορείου

11

1,20 x

2,10

Θύρα

6

Γυμνάσιο
Εμπορείου

12

0,95 x

2,25

Θύρα

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

13

1,00 x

2,10

Θύρα αποθήκης

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

14

1,10 x

2,25

Θύρα αποθήκης

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

15

1,35 x

2,70

Θύρα αποθήκης

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

16

1,15 x

2,75

Θύρα ανοιγόμενη έως το 2,10

3

Δημοτικό
Φηρών

17

0,85 x

2,20

Θύρα

1

Δημοτικό
Φηρών

18

1,10 x

2,75

Θύρα ανοιγόμενη έως το 2,10

1

Δημοτικό
Φηρών

19

1,10 x

2,35

Θύρα ανοιγόμενη έως το 1,90

1

Δημοτικό
Φηρών

20

1,85 x

2,95

Θύρα ανοιγόμενη στο 2,20

2

Δημοτικό
Φηρών

21

1,30 x

2,85

Θύρα ανοιγόμενη στο 2,10

1

Δημοτικό
Φηρών

22

0,80 x

2,00

Θύρα

1

Δημοτικό
Φηρών

23

1,10 x

2,60

Θύρα ανοιγόμενη έως τα 2,00

6

Δημοτικό
Φηρών

24

0,95 x

3,00

Θύρα ανοιγόμενη στο 2,10

2

Δημοτικό
Φηρών
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25

0,95 x

2,60

Θύρα ανοιγόμενη στο 2,10

2

Δημοτικό
Φηρών

26

1,05 x

2,10

Θύρα

2

Δημοτικό
Φηρών

27

1,15 x

2,60

Θύρα ανοιγόμενη στα 2,00

2

Νηπιαγωγείο
Φηρών

28

1,15 x

2,00

Θύρα

1

Νηπιαγωγείο
Φηρών

29

0,75 x

2,00

Θύρα

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

30

1,60 x

2,25

Θύρα

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

31

0,95 x

2,15

Θύρα

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

32

1,15 x

2,15

Δίφυλλη πόρτα

1

Νηπιαγωγείο
Οίας

33

1,15 x

2,15

Θύρα

3

Δημοτικό
Μεσαριάς

34

0,95 x

2,20

Θύρα

1

Δημοτικό
Μεσαριάς

35

1,30 x

3,15

Θύρα ανοιγόμενη έως το 2,20

3

Νηπιαγωγείο
Πύργου

36

1,30 x

3,15

Θύρα ανοιγόμενη έως το 2,20

1

Νηπιαγωγείο
Έξω Γωνιάς

1Γ. Σταθερά υαλοστάσια


Ξυλεία: Αντικολλητή – τρικολλητή Α ́ Ποιότητας Dark Red ΜΕΡΑΝΤΙ
Μαλαισίας, ξηραμένο σε 9°- 11° βαθμούς υγρασίας. Μέση πυκνότητα ξύλου
τουλάχιστον 550 kg/m3.



Κάσα: Προφίλ αντικολλητά – τρικολλητά με ελάχιστη διατομή 68mm x 81mm.



Υαλοπίνακες: Διπλά θερμοηχομονωτικά ενεργειακά κρύσταλλα Α’ διαλογής
τρίτης γενιάς Low emissivity τύπου Planistar , ασφαλείας, πολυστρωματικά
(τύπου laminated) και με διάκενο με πρόσθετο αέριο 90% αργού και πάχη
4/16/4 χιλ. με συντελεστή θερμοπερατότητας ίσο ή κατώτερο της τιμής U= 1,2
W/(m2.K)
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Εσωτερικά περβάζια: Μασίφ, διατομής τουλάχιστον 10m x 60mm, σε ίσια
μορφή.



Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα: Μασίφ, ίσιας διατομής τουλάχιστον 9mm x 30mm.



Kαίτια – Ταμπλάδες: καίτια μασίφ ή κολλητά, ταμπλάδες τρικολλητοί ή
κόντρα πλακέ ανάλογα με το σχέδιο και την επιλογή από την Υπηρεσία

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για
την κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και η τοποθέτηση του
υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τις διαστάσεις των υαλοστασίων και η ποσότητά
τους.
Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

1,05

x

0,40

Σταθερό υαλοστάσιο

3

Γυμνάσιο Εμπορείου

2

1,20

x

0,55

Σταθερό υαλοστάσιο

6

Γυμνάσιο Εμπορείου

3

1,15

x

0,60

Σταθερό υαλοστάσιο

6

Δημοτικό Φηρών

4

1,10

x

0,60

Σταθερό υαλοστάσιο

2

Νηπιαγωγείο Φηρών

1Δ. Συρόμενα ξύλινα ανοίγματα
Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, μονόφυλλα ή
πολύφυλλα, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων
(τελάρα), με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για διπλούς υαλοπίνακες, με
ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία
υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ.

1

3,00

x 1,20

Τρίφυλλο
παράθυρο

2

1,40

x 1,20

Δίφυλλο συρόμενο παράθυρο

συρόμενο 1

1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γυμνάσιο
Εμπορείου
Γυμνάσιο
Εμπορείου

1Ε. Μεταλλική πόρτα
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα
λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50
kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους
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τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο
στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση
των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

2,75

Δίφυλλη μεταλική πόρτα

1

Γυμνάσιο
Εμπορείου

x 2,70

Ομάδα 2. Σιδεριές
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και σε πόρτες,
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου
και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Ομάδα 3. Ποδιές μαρμάρου
3.Α. Ποδιές παραθύρων
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, πάχους 3cm σύμφωνα με την
μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου
επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά
κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Στα παράθυρα που δεν διαθέτουν μαρμάρινη ποδιά, θα γίνει προμήθεια και
τοποθέτηση νέων, από μάρμαρο λευκό, σκληρό, πάχους 3 εκ., μονοκόμματο, με κλίση
προς τα έξω 3% και με ποταμό στην εξωτερική πλευρά. Θα εξέχει κατά 3 εκ. από την
εξωτερική πλευρά και θα γίνει λείανση των ακμών (μπιζουτάρισμα). Το μάρμαρο θα
καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της ποδιάς. Στο εσωτερικό των αιθουσών, η
ποδιά θα έρχεται περασιά με την επιφάνεια του τοίχου. Στα κουφώματα στα οποία
υπάρχουν ποδιές από μάρμαρο και είναι σε καλή κατάσταση, θα διατηρηθούν οι
υπάρχουσες ποδιές.
Μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra).
3.Β. Ποδιές θυρών
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm και πάχους
3cm, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των
πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
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Μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra).

Ομάδα 4. Εργασίες
Ο ανάδοχος καλείται να εκτελέσει ορισμένες εργασίες ώστε να ολοκληρώσει την
άρτια εικόνα της ανωτέρω προμήθειας.
Ανάλυση εργασιών:


Αποξήλωση ξυλίνων και σιδηρών θυρών και παραθύρων.
Αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων (παράθυρα, φεγγίτες, θύρες,) μετά
προσοχής, μεταφορά και απόρριψη. Πρώτα θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενοι
υαλοπίνακες, για λόγους ασφαλείας



Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με
την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και
αποθήκευση των χρησίμων υλικών.



Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε
πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού,
κεραμικών,
σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.



Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις,
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος
μέχρι 4,00m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0303-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου"
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.



Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή
τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο
πυριτικό ψευδάργυρο. Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη
προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-0300 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου,
με
βάση
εποξειδικό,
πολυουρεθανικό
ή
ανόργανο
πυριτικό
ψευδάργυρο.Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl
Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος
ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό
πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.



Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.


Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και
τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση
λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος,
τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς
την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας
εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος
έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης
ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.



Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00
"Χρωματισμοί
επιφανειών
σκυροδέματος",
03-10-02-00
"Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος
υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε
δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Ε. Προαίρεση
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του άρθρου 132 του Ν4412/2016. Οι
έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών σε
συνδυασμό με το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την διακήρυξη του
διαγωνισμού έως την υλοποίηση της σύμβασης, κάνει επιτακτική την ανάγκη της
προαίρεσης. Παρακάτω δίνεται αναλυτικός πίνακας με τις ποσότητες και την
προαίρεση. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές μονάδας παραμένουν σταθερές.
A/
A

Ομά
δα

Περιγραφή

Μον.
Mετρ
.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μον.
€

Δαπάνη €

Ποσοτ.
Προαίρε
σης

Ποσό
προαίρεση
ς

1

1

Ξύλινα
ανοιγόμενα
παράθυρα
(Υαλοστάσια)

τ.μ.

365

600,00

219.000,00

20

12.000,00

2

1

Ξύλινες
Εξωτερικές Θύρες
(Εξώθυρες)

τ.μ.

175

550,00

96.250,00

15

8.250,00
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3

1

Σταθερά
υαλοστάσια

τ.μ.

11

350,00

3.850,00

1

350,00

4

1

Συρόμενα ξύλινα
ανοίγματα

τ.μ.

5,5

129,00

709,50

−

−

5

1

Μεταλλική πόρτα

τ.μ.

8

200,00

1.600,00

−

−

6

2

Σιδεριές

kg

1800

5,30

9.540,00

120

636,00

7

3

Ποδιές παραθύρων

τ.μ.

83

95,00

7.885,00

7

665,00

8

3

Ποδιές θυρών

μμ

43

33,50

1.440,50

2

67,00

9

4

Αποξήλωση
ξυλίνων
και
σιδηρών θυρών και
παραθύρων

τ.μ.

580

19,90

11.542,00

40

796,00

10

4

Αποξήλωση
κιγκλιδωμάτων,
οποιουδήποτε
σχεδίου
και
διαστάσεων

kg

1800

0,35

630,00

224

78,40

11

4

Καθαίρεση
πλακοστρώσεων
δαπέδων
παντός
τύπου
και
οποιουδήποτε
πάχους

τ.μ.

125

7,90

987,50

20

158,00

12

4

Επιχρίσματα
τριπτά τριβιδιστά
με
μαρμαροκονίαμα
1:2,
σε
τρεις
στρώσεις

τ.μ.

125

11,20

1.400,00

20

224,00

13

4

Αντισκωριακές
βαφές, εφαρμογή
αντισκωριακού
υποστρώματος

τ.μ.

110

2,80

308,00

25

70,00

14

4

Ελαιοχρωματισμοί
κοινοί
σιδηρών
επιφανειών

τ.μ.

110

6,70

737,00

20

134,00

15

4

Σπατουλάρισμα
προετοιμασμένης

τ.μ.

250

3,40

850,00

20

68,00
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επιφανείας
16

4

Χρωματισμοί

τ.μ.

250

13,50

Σύνολα

3.375,00

20

360.104,50

270,00
23.766,40

Γενικό σύνολο

383.870,90

ΦΠΑ

92.129,02

Ολική δαπάνη

475.999,92

Η πληρωμή του αναδόχου για τις ομάδες 1,2 και 3 θα γίνει με την τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.). σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα τετραγωνικά
της προμήθειας θα συμπληρωθεί η ποσότητα από σχολεία που θα έχει προκύψει
ανάγκη.
Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών της
προμήθειας και οι διαστάσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης να επαληθευτούν
με ακριβείς μετρήσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Να σημειωθεί ότι εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν κατόπιν της έναρξης του
σχολικού έτους, αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με τους
Διευθυντές των σχολείων, σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρακωλύουν και δεν
θα διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγνή Ανάγνου
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημήτρης Ποιμενίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Ομάδες

Ποσότητα

Προϋπολογισμός (€)

1

Ομάδα 1. Κουφώματα

1

342.009,50

2

Ομάδα 2. Σιδεριές

1

10.176,00

3

Ομάδα 3. Ποδιές μαρμάρου

1

10.057.50

4

Ομάδα 4. Εργασίες

1

21.627,90

Συντάχθηκε

Σύνολο

383.870,90

ΦΠΑ 24%

92.129,02

Γενικό σύνολο

475.999,92

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγνή Ανάγνου

Δημήτρης Ποιμενίδης

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. Περιγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την Προμήθεια Ξύλινων Κουφωμάτων και υαλοπινάκων σε
σχολικά κτήρια του Δήμου Θήρας όπως δίνονται παραπάνω και περιγράφονται. Στις
υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται επίσης:
Α1. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, ειδικών τεμαχίων,
υλικών στερέωσης (κοχλίες κοινοί και HV, μπουλόνια μηχανικά και χημικά, βύσματα
εκτονούμενα, βίδες, κλπ.), δαπάνες κατεργασίας και κολλήσεων ηυξημένες για χρήση
μηχανημάτων, εργαλείων κλπ που ενδέχεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση της
παρούσας σύμβασης.
Α2. Η εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης, μόρφωσης, κοπής, τοποθέτησης,
στερέωσης και πλήρους προσαρμογής και συναρμογής όλων των επιμέρους στοιχείων
ή προμηθειών.
Α3. Γενικά κάθε δαπάνη άμεσος ή έμμεσος έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω
αλλά είναι αναγκαία για την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης.
Α4. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α.

Β. Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου κατά τη Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης.
Β1) Τα παραδοτέα υλικά πρέπει να είναι απόλυτα καινούρια και αμεταχείριστα, δεν
πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή
κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά και θα πρέπει να ανταποκρίνονται άριστα και
επακριβώς στις λειτουργίες, τις προδιαγραφές, και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και
δυνατότητες των αναφερομένων προτύπων και των εγχειριδίων του κατασκευαστή. Ο
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Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την άριστη ποιότητα των προσφερομένων
κατά τους όρους της παρούσας, και αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να θέσει με
δικές του δαπάνες στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής τα φυλλάδια τεχνικών
προδιαγραφών του εξοπλισμού. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες θα είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.
Β2) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια,
εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνει (ενδεικτικά
εργασίες εγκατάστασης, τοποθέτησης, δοκιμών) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Διακήρυξη και τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τον Εργοδότη και να λαμβάνει
υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την εκτέλεση
των εργασιών, και ευθύνεται για κάθε πλημμέλεια ή παράλειψη των προσώπων που
συμμετέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών κατά το χρονικό
διάστημα της υλοποίησης της προμήθειας.
Β3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που προξενεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
Σύμβασης, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού, του προσωπικού του και
τυχόν προστηθέντων του.
Β4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι τυχόν
υπεργολάβων για τα πρόσωπα που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση περιλαμβανόμενων υποχρεώσεων
κατά νόμο ή κατά σύμβαση για την καταβολή αμοιβής, μισθού, επιδομάτων και
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ή αξίωση. Η
Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Β5) Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις
απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
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Γ. Προδιαγραφές Εγκατάστασης και Τοποθέτησης
Γ1. Η παράδοση και εγκατάσταση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί από τον
Ανάδοχο στους χώρους των σχολείων, κατά πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα
κατωτέρω.
Γ2. Η Επίβλεψη έχει το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται στο
χώρο υλοποίησης της Σύμβασης, καθώς και της εντολής απομάκρυνσης από το χώρο
υλοποίησης της Σύμβασης κάθε υλικού ή είδους, που προσκομίσθηκε από τον
Ανάδοχο για ενσωμάτωση στο έργο και δεν πληροί τους συμβατικούς όρους, που
αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
Γ3. Σε περίπτωση που η Επίβλεψη θεωρήσει ως απαράδεκτα υλικά ή είδη και δώσει
εντολή στον Ανάδοχο για την απομάκρυνσή τους από το χώρο υλοποίησης της
Σύμβασης, εκείνος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με υλικά ή είδη αποδεκτά από
την Επίβλεψη και να αναλάβει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος προκύψει.
Γ4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα, να συντάξει σχετικό
χρονοδιάγραμμα όπου θα ορίζονται οι ημερομηνίες εγκατάστασης των κουφωμάτων
σε κάθε κτήριο. Η τελική απόφαση έγκρισης των ημερομηνιών αυτών είναι της
Αναθέτουσας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα θα εργαστούν από
κοινού ώστε να προσδιορίσουν τις βέλτιστες ημερομηνίες υλοποίησης της σύμβασης
σε κάθε σχολικό κτήριο χωριστά.
Γ5. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ελέγξει τους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού και
να λάβει γνώση των υποδομών της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το
αντικείμενο του έργου, με επιτόπια επίσκεψη και αφού παραδώσει βεβαίωση περί
εχεμύθειας για τις πληροφορίες που θα λάβει.
Γ6. Η ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση, συμβατότητα με τις υποδομές της
Αναθέτουσας Αρχής ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή
δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες που
απαιτούνται θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, και τα ισχύοντα πρότυπα.
Γ7. Κατά τις εργασίες τοποθέτησης πρέπει να είναι παρών ο Υπεύθυνος του Έργου, με
αντικείμενο τον προγραμματισμό, συντονισμό και επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των
υπηρεσιών, την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. Σημειώνεται ότι
ενδέχεται να εκτελούνται παράλληλα και στους ίδιους χώρους όπου θα εκτελούνται
οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και άλλες εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος, για τον συντονισμό των εργασιών.
Γ8. Ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε
να εκμεταλλεύεται τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας κάθε κτηρίου για να εκτελέσει τις
ανάλογες εργασίες συντηρήσεων και εγκατάστασης της προμήθειας.
Γ9. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει έλεγχος και δοκιμές, και θα
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.
Γ10. Για το προσωπικό του Αναδόχου θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Γ11. Αποκομιδή σκουπιδιών, μπάζων, χρησιμοποιημένων και άχρηστων υλικών. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνεχώς και καθ’ όλη την διάρκεια της
εγκατάστασης του εξοπλισμού το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα για την
αποκομιδή του συνόλου των απορριπτόμενων υλικών εγκατάστασης της προμήθειας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό αυτού θα πρέπει
να μεριμνά συνεχώς για την τήρηση των παραπάνω. Τα απορριπτέα υλικά ο
Ανάδοχος υποχρεούται να τα ανακυκλώσει και να προσκομίσει κατάλληλο
πιστοποιητικό πριν την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την Αναθέτουσα.
Γ12. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για τον συνεχή
καθαρισμό των χώρων, όπου εκτελούνται εργασίες και την αποκομιδή των άχρηστων
υλικών, που αφορούν τις εργασίες που ο ίδιος εκτελεί και πάντως όχι λιγότερο από
μία φορά την ημέρα.
Γ13. Λήψη μέτρων προστασίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από πυρκαγιά. Ο
Ανάδοχος θα προμηθεύει φορητούς πυροσβεστήρες τύπου ανάλογου με τις εργασίες
που εκτελεί για όλους τους χώρους όπου θα εκτελούνται εργασίες από το προσωπικό
του. Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα θα δοθεί για τις λεγόμενες «θερμές εργασίες»
συγκολλήσεων, κοπών και γενικά για όλες τις χρήσης φλόγας και πυρός. Στο έργο θα
υπάρχουν και επιπλέον πυροσβεστήρες αποκλειστικά και μόνο για εργοταξιακή
χρήση.
Γ14. Λήψη μέτρων προστασίας από πτώσεις από κλίμακες, ηλεκτροπληξία κ.λπ.
Γ15. Όλα τα παραπάνω μέτρα είναι τα κατ’ ελάχιστον προβλεπόμενα, αυτά και
επιπλέον άλλα που θα κριθούν απαραίτητα με ευθύνη του Αναδόχου, θα
εξειδικευτούν ανά χώρο, φάση και είδος εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε
περίπτωση να τηρεί την νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφαλείας, να συμμορφώνεται
με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για το
αντικείμενο της προμήθειας, και να εξασφαλίσει όλες τις τυχόν απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας, υποβάλλοντας προς τούτο
εγκαίρως και προσηκόντως κάθε απαιτούμενη δήλωση, έκθεση κ.λ.π. προς τις
αρμόδιες αρχές και κάθε εμπλεκόμενο φορέα.

Δ. Εφαρμογή και Προσαρμογή
Δ1. Ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται ότι είναι δυνατή η
εγκατάσταση της προμήθειας και της υλοποίησης των ενεργειών που περιγράφονται
στην αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής περιγραφής.
Δ2. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να
επικαλεσθεί αδυναμία εφαρμογής των παραπάνω. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων
εντοπίσει σημεία για τα οποία κρίνει ότι για λόγους σωστής τοποθέτησης και
λειτουργίας είναι απαραίτητη η τροποποίηση, υποχρεούται να υποβάλει στην
αναθέτουσα αρχή συγκεκριμένες προτάσεις για να ληφθούν υπόψη από την
αναθέτουσα αρχή. Επίσης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις προμετρήσεις των υλικών
που θα παραγγελθούν.
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Δ3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, στην σύνταξη, με συνεργασία
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής , ορισμένων σχεδίων λεπτομερειών,
τα οποία απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εγκατάστασης των
περιγραφόμενων από τη Διακήρυξη προμηθειών και για το σαφή και ακριβή
καθορισμό όλων των τμημάτων τους.
Δ4. Τα σχέδια αυτά θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες
κ.λ.π.) της Αναθέτουσας Αρχής και μετά την έγκρισή τους, θα σχεδιάζονται σε
ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελούν τα στοιχεία εκτέλεσης εργασιών.

Ε. Υπηρεσίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλαβών
Ο Ανάδοχος εγγυάται την άριστη ποιότητα και άριστη συναρμογή και εγκατάσταση
των προσφερομένων κατά τους όρους της παρούσας και διαβεβαιώνει την
Αναθέτουσα Αρχή ότι οι υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα
παρέχονται ακριβόχρονα και με την ικανότητα και επιμέλεια εξειδικευμένου
επαγγελματία, κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει να προβαίνει σε ενέργειες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης
των υπό προμήθεια ειδών που θα έχουν εγκατασταθεί στο χώρο της Αναθέτουσας
Αρχής ως εξής :
Ε1. Η ελάχιστη ζητούμενη περίοδος εγγυημένης λειτουργίας είναι 24 μήνες από την
οριστική παραλαβή της σύμβασης. Επιπροσθέτως, τα υπό προμήθεια κουφώματα θα
συνοδεύονται από όλες τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο τεύχος της τεχνικής
περιγραφής. Η εγγύηση παρέχεται από τον Ανάδοχο.
Ε2. Τυχόν αστοχίες των εγκατεστημένων υλικών ανακοινώνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο μέσω τηλεφώνου, sms ή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία, με ένδειξη της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν (σημαντικές,
συνήθεις).
Ε3. Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης αφορούν το σύνολο της προμήθειας, και
παρέχονται δωρεάν. Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης
οποιασδήποτε βλάβης ή αστοχίας παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε τμήμα των υλικών.
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια ανταλλακτικά
για την επισκευή και συντήρηση της προμήθειας. Στην προσφορά θα αναφέρονται
αναλυτικά οι δεσμεύσεις του προσφέροντος για την εγγύηση σε ό,τι αφορά το χρόνο
απόκρισης μεταξύ κλήσης και άφιξης του εξειδικευμένου προσωπικού για την
αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης. Σε περίπτωση
σημαντικής βλάβης, ο χρόνος απόκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24ώρες από τη
γνωστοποίηση της βλάβης, και ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης
(περιλαμβανομένου και του χρόνου απόκρισης) δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες
από τη γνωστοποίηση της βλάβης. Για τον υπολογισμό των χρόνων απόκρισης και
αποκατάστασης δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι ώρες μεταξύ 22.00 και 09.00 κάθε
ημέρας, ούτε οι αργίες.
Ε4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει έξι (6) επισκέψεις με
κατάλληλο πιστοποιημένο συνεργείο συντήρησης και επισκευής κουφωμάτων,
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το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και τυχόν ρύθμιση και επισκευή
των κουφωμάτων και των μηχανισμών. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως
εξής: τέσσερις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας (1/3μηνο) και δύο τον δεύτερο χρόνο
(1/6μηνο). Μετά από κάθε επίσκεψη θα προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία
βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ρητώς η καλή λειτουργεία όλων των
τοποθετημένων κουφωμάτων και των μηχανισμών. Για κάθε παράληψη
επίσκεψης και μη προσκόμισης της βεβαίωσης, θα παρακρατείτε πόσο ύψους
πεντακοσίων ευρώ (500€) από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.
Ε5. Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του
Εργοδότη που απορρέουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας θα κατατεθεί
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6000€) αμέσως
μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, πριν την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας και προς αντικατάσταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει ισχύ για δύο (2) έτη καθώς αφορά την
κάλυψη δυσλειτουργιών ή βλαβών που μπορεί να προκύψουν ή αποκαλυφθούν
εντός του 1ου και 2ου έτους από την ολοκλήρωση της εγκατάσταση της
προμήθειας.
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