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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Ζργο:  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                     «υντήρηςη ςχολείων        

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                                                  Πρωτοβάθμιασ και  
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                              Δευτεροβάθμιασ  
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΖΡΓΩΝ                                                  εκπαίδευςησ (2019)» 
 
 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ζ Κ Θ Ε  Η 
 

Η παροφςα τεχνικι μελζτθ ςυντάςςεται ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Σεχνικοφ Προγράμματοσ 
2020 του Διμου Μεγαρζων, ο προχπολογιςμόσ του ζργου όπωσ αναλυτικά υπολογίηεται ςτο 
τεφχοσ του προχπολογιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.400,00€ που αναλφεται ωσ εξισ:  

 
ΤΝΟΛΟ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ  ΕΡΓΑΙΕ 43.500,00 

  ΑΘΡΟΙΜΑ Α 
 

 
 

43.500,00 

Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%     7.830,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ Β       51.330,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%     7.699,50 

ΑΘΡΟΙΜΑ Γ       59.029,50 

Απολογιςτικά χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε. 822,46   

Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν 148,04   

φνολο απολογιςτικϊν εργαςιϊν   970,50 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
 

60.000,00 

ΦΠΑ 24 %       14.400,00 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕ Φ.Π.Α 74.400,00 

 
και θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α. 30.7331.0003.  

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ – ΕΠΕΜΒΑΕΙ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι αφενόσ θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 
υγρομόνωςθσ που παρουςιάηονται ςτθν οροφι τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων του 8ου 
Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων αφετζρου οι αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςχολικϊν κτιρίων, 
οι οποίεσ ζχουν καταγραφεί μετά από αυτοψία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, μετά από αιτιματα 
των Διευκυντϊν των χολείων και ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Προζδρουσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ. 

1. υγκεκριμζνα, θ οροφι τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων του 8ου Δθμοτικοφ ςχολείου  
ζχει επικαλυφκεί με τραπεηοειδι φφλλα λαμαρίνασ από πολυουρεκάνθ. Επειδι θ 
οροφι είναι ςε ςχιμα κόλου, προζκυψε θ καταςκευαςτικι ανάγκθ μερικά φφλλα τθσ 
να κουρμπαριςτοφν με ςταδιακά ςπαςίματα, με αποτζλεςμα οι εφαρμογζσ τθσ 
αλλθλοεπικαλφψεωσ να μθν είναι οι δζουςεσ όςον αφορά τθ ςωςτι ςυρραφι τουσ και 
να αφινεται μεγαλφτερο κενό ςε τμιματά τθσ. Σα αποτελζςματα αυτϊν, είναι το νερό 
τθσ βροχισ με τθν ανάλογθ κατεφκυνςθ του ανζμου, να διζρχεται από τισ ενϊςεισ και 
να δθμιουργοφνται προβλιματα διαρροισ υδάτων εντόσ του χϊρου του γθπζδου.  
Επιπλζον τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ είναι ότι ςε αρκετά τμιματα 
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αλλθλοεπικαλφψεων ζχουν τοποκετθκεί βίδεσ ςυγκράτθςθσ των επαφϊν των 
αλλθλοεπικαλφψεων ςτθ ςωςτι κζςθ επαφισ. 
Ζνα δεφτερο πρόβλθμα ςτθν οροφι, είναι θ εκ των υςτζρων επζμβαςθ για τθ 
διόρκωςθ μεγάλων αρμϊν που δθμιουργοφνται ςε μερικά τμιματα τθσ οροφισ, με 
ςτενι ελαςτικι καταςκευαςτικι μεμβράνθ θ οποία όμωσ δεν επικολλάται ςε όλο το 
μικοσ ςε ςτακερό τμιμα λαμαρίνασ αφινοντασ αρμοφσ λόγω του μεγάλου πλάτουσ. 
Σο αιωροφμενο και επικολλθμζνο τμιμα τθσ πλαςτικισ ταινίασ, με τθ κερμοκραςία 
λιϊνει το κάτω μζροσ τθσ από ελαςτικι μαςτίχα και παραμζνει θ επιφανειακι 
μεμβράνθ αλουμινίου, θ οποία αποξθραίνεται και είναι ευάλωτθ ςε ςχίςιμο και 
διάτρθςθ. 

 
2. τουσ χϊρουσ των ςχολικϊν κτιρίων : Πρόκειται για περιγραφι των αναγκαίων 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ χολικϊν κτιρίων του Διμου Μεγαρζων, οι οποίεσ ζχουν 
καταγραφεί μετά από αυτοψία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 
υγιεινισ και προκειμζνου οι χϊροι αυτοί να είναι αςφαλείσ και λειτουργικοί για τουσ 
χριςτεσ. 

 
Οι εργαςίεσ που προβλζπονται και πρόκειται να γίνουν ςτα ςχολικά κτίρια είναι οι εξισ: 
 
      ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ  ΕΡΓΑΙΕ  

1. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
2. ιδθρά κιγκλιδϊματα – περιφράγματα 
3. Επιςτρϊςεισ - Επενδφςεισ 
4. Εργαςίεσ υγρομόνωςθσ 
5. υντιρθςθ χρωματιςμϊν εξωτερικϊν και εςωτερικϊν επιφανειϊν 

 
Οι παραπάνω εργαςίεσ αφοροφν επιςκευζσ και ςυντθριςεισ ςχολείων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ 
τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και τθσ λειτουργικότθτασ. 
     
ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
Σο ζργο κρίνεται ςκόπιμο και αναγκαίο ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ υγραςίασ 
ςτθν οροφι τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων του 8ου Δθμοτικοφ χολείου και να  
ςυντθρθκοφν τα ςχολικά κτίρια ϊςτε να είναι θ παραμονι των μακθτϊν και διδαςκόντων 
αςφαλισ ςε χϊρουσ και να πλθροφν  τουσ κανόνεσ υγιεινισ, αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ. 
 
ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006). 

 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278.  

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ωσ ιςχφει.  

 του Ν. 4155/2013 Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ  

 του Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 του ν. 

4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του Ν. 4623/9-8-2019ΦΕΚ 134 Α Ρυκμίςεισ Τπουργείου Εςωτερικϊν κλπ 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

 τθν με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων»  

 Σθν υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ Τπ. Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ - Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Σο Σο Β' Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβϊν μθχανικϊν για ςφνταξθ μελετϊν, επίβλεψθ, 

παραλαβι, κ.λπ. υγκοινωνιακϊν, Τδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων, ωσ και Σοπογραφικϊν, 

Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

μελετϊν" (ΦΕΚ Α' 301), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ 32129ΦΝ 466 «Έγκριςη Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ 

διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016(Αϋ 147)» ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ (2017 ΦΕΚ 2519 B). 

 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεφχοσ Α’)  Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 

Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

 του Ν.4555/2018 για τθ μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

*Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+, 

 

 τθν υπϋ αρικμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) Απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ με κζμα «Ζγκριςθ 440 Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν» (ΕΣΕΠ) 

με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια ζργα και τθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 

Β1312/24-8-10) θ οποία αφορά τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν, 

Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων. 

 

 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου περιλαμβάνει μία ομάδα εργαςιϊν: 
   Ομάδα Α «Οικοδομικζσ εργαςίεσ» με ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν 43.500€  
 
Λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν του ζργου, θ ακριβισ προμζτρθςθ των εργαςιϊν είναι δφςκολθ 
ζωσ αδφνατθ και εφόςον θ μελζτθ του κόςτουσ των εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 60.000,00€ 
(χωρίσ ΦΠΑ), ο προχπολογιςμόσ ςυντάςςεται χωρίσ ποςότθτεσ ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ και 
περιλαμβάνει μόνο τθν κατϋ εκτίμθςθ δαπάνθ του ςυνόλου κάκε ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν 
και το γενικό ςφνολο (ςφμφωνα με το άρκρο 53 παρ.7ι του Ν. 4412/2016 : «Στην περίπτωςη 
εφαρμογήσ του άρθρου 125, για ζργα που η προμζτρηςη των εργαςιϊν είναι δφςκολη ή 
αδφνατη, όπωσ ιδίωσ ζργα ςυντηρήςεων, επιςκευϊν, βελτιϊςεων, ανακαινίςεων, 
αναςτηλϊςεων, άρςησ καταπτϊςεων και για φψουσ προχπολογιςμοφ ζωσ εξήντα χιλιάδεσ 
(60.000) ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α., μπορεί ο προχπολογιςμόσ να μην περιλαμβάνει ποςότητεσ των 
επιμζρουσ εργαςιϊν, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηςη δαπάνη του ςυνόλου κάθε ομάδασ 
ομοειδϊν εργαςιϊν και το γενικό ςφνολο.»). 
 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4555-2018
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Ωσ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ προτείνεται θ διαδικαςία του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
(άρκρο 117 του Ν. 4412/2016), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
«Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν».    
 
        
 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μζγαρα:   22-10-2020                 Μζγαρα: 22-10-2020             Μζγαρα: 22-10-2020 
Ο Αναπλθρωτισ    Η Πρ/νθ Σ.Τ.Δ.Μ.        Η υντάξαςα 
Δ/ντισ Σ.Τ.Δ. Μεγάρων              
 
  
   Κ.Κάμπαξθσ             Ε.Σςάκωνα                  Παρ. Κατρακοφλθ  
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ              Πολιτικόσ Μθχανικόσ        Πολιτικόσ  Μθχανικόσ 
 
 
 


