
ΕΡΓΟ:  Αντικατάςταςη κουφωμάτων ςε ςχολεία 
             Σου Δήμου Νάουςασ 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 42/2017  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  61.950,73 €  

 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 

                                        Τπόλοιπων Πιςτώςεων Ο..Κ. &  
   Σόκων ζτουσ 2017 
   Περιφερειακήσ Ενότητασ Ημαθίασ 
 
  ΚΑΕ: 02.071.9472.δ.01 (Π. Κ. Μ.) 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

 Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτισ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ των εξωτερικϊν 

κουφωμάτων παλαιοφ τφπου (αλουμινίου) ςε ςχολικά κτίρια του Διμου Νάουςασ με νζα 

ςυνκετικά κουφϊματα ενεργειακοφ τφπου, λευκοφ χρϊματοσ με διπλοφσ 

κερμοθχομονωτικοφσ ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ.  

Σα νζα κουφϊματα κα ςυνδυάηουν κερμομονωτικά ςυνκετικά ςυςτιματα 

διαφόρων τφπων, μονόφυλλα ι πολφφυλλα ςε ςυνδυαςμό με ςτακερά φφλλα και 

φεγγίτεσ, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα  ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 

κουφωμάτων. Θα ζχουν χαρακτθριςτικά ιςοδφναμα ι ανϊτερα των προδιαγραφϊν του 

Σιμολογίου τθσ μελζτθσ και κα ςυνοδεφονται από επίςθμα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ και εκπλιρωςθσ των λοιπϊν απαιτιςεων *πιςτοποιθτικά 

ςυμμόρφωςθσ με τισ εγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ), τισ προδιαγραφζσ 

ΕΛ.Ο.Σ., τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) και I.S.O.+. Ο ανάδοχοσ κα 

υποβάλει δοκιμαςτικό προφίλ για ζλεγχο και ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία. 

Αρχικά προβλζπεται θ αποξιλωςθ με προςοχι των παλαιϊν κουφωμάτων 

χωρίσ να προκλθκεί ηθμία ςτα περιβάλλοντα δομικά ςτοιχεία όπωσ επιχρίςματα, ποδιά, 

λαμπάδεσ κλπ. Κατόπιν κα γίνει θ τοποκζτθςθ των νζων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν των 

υλικϊν και τθσ επίβλεψθσ, προκειμζνου να επιτευχκεί το αρτιότερο αποτζλεςμα. Σζλοσ 

προβλζπεται θ αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ προκλθκεί περιμετρικά τθσ κζςθσ 

τοποκετιςεωσ των νζων κουφωμάτων ςτισ ποδιζσ, ςτα επιχρίςματα και ςτισ βαφζσ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα αποτυπϊνονται ςε πλιρεσ φωτογραφικό υλικό το οποίο 

κα προςκομιςτεί ςτθν επίβλεψθ του ζργου  ςε θλεκτρονικι μορφι.  

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται πάντα με εντολι του επιβλζποντα μετά από 

ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο του χολείου (Δ/ντι) ϊςτε να μθν ενοχλοφνται οι μακθτζσ 

κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τουσ.  

Μετά τθν παραπάνω ςυνεννόθςθ κα ακολουκεί ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ 

αρμόδιασ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ 48 ωρϊν πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, θ οποία κα 

γνωςτοποιείται και ςτο οικείο αςτυνομικό τμιμα, «για τθν αντικατάςταςθ εξωτερικϊν 

κουφωμάτων και υαλοπινάκων ςτο ίδιο άνοιγμα»  ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθν  
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παράγραφο 3 τθν  περίπτωςθ (ε) του Ν.4067/2012 (Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι παρεμβάςεισ κα υλοποιθκοφν ςτο Γυμνάςιο Κοπανοφ, ςτο Δθμοτικό 

χολείο Μονοςπίτων και ςτο Δθμοτικό χολείο Μαρίνασ. 

Ο προχπολογιςμόσ εργαςιϊν με ΓΕ &Ο.Ε 18%, απρόβλεπτων εργαςιϊν 15%, 

ανακεϊρθςθσ  και ΦΠΑ 24%,  ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα μια χιλιάδων εννιακοςίων 

πενιντα  ευρϊ και εβδομιντα τριϊν λεπτϊν (61.950,73€). 

Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτον Προχπολογιςμό του ζτουσ 2017 τθσ 

Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ΚΑΕ : 02.071.9472.δ.01 και κα χρθματοδοτθκεί 

από πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Επενδυτικϊν Δαπανϊν Τπόλοιπων Πιςτϊςεων Ο..Κ. 

& Σόκων ζτουσ 2017 τθσ Π.Ε. Ημακίασ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. «Κφριοσ 

του ζργου» είναι θ Περιφερειακι Ενότθτα Ημακίασ τθσ ΠΚΜ, «Φορζασ Καταςκευισ» 

είναι ο Διμοσ Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ, «Διευκφνουςα Τπθρεςία» είναι θ Δ/νςθ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου, «Προϊςταμζνθ Αρχι» είναι θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ 

ΠΚΜ  για τισ προςυμβατικζσ διαδικαςίεσ και θ Τποδιεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Ημακίασ για τισ μεταςυμβατικζσ διαδικαςίεσ. Οι αρμοδιότθτεσ 

και διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου κα περιγράφονται αναλυτικά ςτθ Προγραμματικι 

ςφμβαςθ, θ οποία κα υπογραφεί, μεταξφ τθσ Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Ημακίασ και του Διμου 

Ηρωικισ πόλθσ Νάουςασ. 

   

                                        Νάουςα, 10 Αυγοφςτου 2017 

 

 
Ο ςυντάξασ 

Ελζγχθηκε 
Η Προϊςταμζνη Σμήματοσ 

Μελετών & Διεν.  Διαγ. 

Εγκρίθηκε 
Ο Προϊςτάμενοσ  Δ/νςησ 

Σεχνικών Τπηρεςιών 
 
 
 
 

Παπαφιλίππου Αγγελάκησ 

 
 
 
 

Σςιόγκα Ελζνη                         

 
 
 
 

Κυριακίδησ Παφλοσ    
Πολιτικόσ Μθχανικόσ   

με Βϋβ 
Αγρ. Σοπογράφοσ Μθχανικόσ   

με Αϋβ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ   

με Αϋβ 
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