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ΤΙΤΛΟΣ: Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ» του Δήμου Νέας Σμύρνης για

Παιδιών και Νέων

την Προσαρμογή της λειτουργούσας δημοτικής δομής

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠΔΔ

παιδικού σταθμού στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στα πλαίσια προσαρμογής του παιδικού σταθμού της Εθνικής Στέγης στις
προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 99/2017 θα πρέπει στον παιδικό σταθμό να γίνει μια σειρά διορθωτικών
επεμβάσεων σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία ώστε ο σταθμός να αδειοδοτηθεί
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις που απαιτείται
είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων και υαλοπινάκων τα οποία
έχουν εκτεταμένες φθορές λόγω χρόνου. Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η
αντικατάσταση τριάντα εννέα (39) κουφωμάτων διαστάσεων 2,25mΧ1,30m και επτά
(7) κουφωμάτων διαστάσεων 0,90mΧ1,25m καθώς και των μαρμαροποδιών τους.
Τα νέα κουφώματα θα είναι αλουμινίου σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
και προδιαγραφών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσα μελέτης. Τα
αλουμίνια που θα τοποθετηθούν θα εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017 και θα είναι χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι 1,50m ύψος. Επίσης θα έχουν
διπλούς υαλοπίνακες των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με την
παρούσα μελέτη και θα είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική
μεμβράνη και θα φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήμανση σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Π.Δ. 99/2017.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 74.600,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Το ποσό των 50.000,00€ θα καλυφθεί από το
πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 99/2017» (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005)

σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44039/10-06-2019 επιστολή της Δ/νσης Οικονομικής
& Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ465ΧΘ7-3Α5)
περί ένταξης της πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνική Στέγη του Δήμου Νέας
Σμύρνης για την Προσαρμογή της λειτουργούσας δημοτικής δομής παιδικού σταθμού
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 99/2017».
Το ποσό των 24.600,00 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»
του Δήμου Νέας Σμύρνης σε βάρος του Κ.Α. 15.7311.0003 οικονομικού έτους 2019.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

44221120-2

Γαλλικά παράθυρα

44221500-0

Κατώφλια

45453100-8

Εργασίες αποκατάστασης

Η προμήθεια θα γίνει με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
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Η Συντάξασα

Σοφία Κωβαίου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα υαλοστάσια των κουφωμάτων θα είναι αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένα
λευκά με σύστημα θερμοδιακοπής, με συντελεστή θερμοπερατότητας πλήρους
κουφώματος Uw<2.90W/m2k, μονωτικό πολυαμιδίου, με αεροδιαπερατότητα κατά
ΕΝ 1026, ΕΝ12207 Class 4, υδατοπερατότητα κατά EN 1027, EN 12208 Class E750,
αντίσταση σε ανεμοπίεση κατά EN 12210, EN 12211, Class 5, πιστοποιούμενης
ποιότητας με πιστοποιητικά χώρας μέλους της ΕΕ μεταφρασμένα επίσημα στην
Ελληνική γλώσσα, κατά τα λοιπά κατασκευασμένα σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΟ 150103-08-03-00 «Κουφώματα Αλουμινίου» (ΦΕΚ2221Β’/30-7-2012).
Τα

κουφώματα

θα

έχουν

και

εξώφυλλα

¨γαλλικού¨

τύπου

αλουμινίου,

ηλεκτροστατικά βαμμένα καφέ - κόκκινα, με τις ανάλογες πιστοποιήσεις .
Οι υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας ή επενδυμένοι με ειδική μεμβράνη (σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Π.Δ. 99/2017), διπλοί θερμομονωτικοί συνολικού πάχους 27mm
(κρύσταλλο laminated 5mm+5mm+ κενό 12mm+ κρύσταλλο 5mm)
Τα κουφώματα αλουμινίου θα είναι διαστάσεων :
2,25m Χ 1,30m (στις αίθουσες)
0,90m X 1,25m (στη κουζίνα)
Όλα τα κουφώματα αλουμινίου σε ελάχιστο ύψος 1,50m από το δάπεδο θα είναι
σταθερά σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 99/2017.
Τα κουφώματα θα παραδοθούν τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

πλαισίου

2. ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ/ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
ΠΑΧΟΥΣ 3 CM

Ποδιές παραθύρων από λευκό μάρμαρο εξαιρετικής ποιότητος (extra) πλάτους έως 35
cm. 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
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποξήλωσης των προηγούμενων κουφωμάτων και
αποκατάστασης της τοιχοποιίας μετά την τοποθέτηση των νέων (εργασίες επίχρισης,
χρωματισμών κ.λ.π.) .

Εθεωρήθη
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κουφώματα Αλουμινίου (2,25 Χ1,30) συμπεριλαμβανομένων των
υαλοστασίων των υαλοπινάκων και των εξώφυλλων
Κουφώματα Αλουμινίου (0,90 Χ1,25) συμπεριλαμβανομένων των
υαλοστασίων των υαλοπινάκων και των εξώφυλλων
Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους
3 cm
Εργασίες Αποκατάστασης φθορών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΤΕΜ

39

1.200,000

46.800,00

ΤΕΜ

7

620,756

4.345,29

ΤΕΜ
ΤΕΜ

46
1

50,000
6.716,000

2.300,00
6.716,00

ΣΥΝΟΛΟ

60.161,29

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

14.438,71
74.600,00

Ν. ΣΜΥΡΝΗ …................
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΟΦ. ΚΩΒΑΙΟΥ
ΠΟΛITIΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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