ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 23/2018

ΕΡΓΟ :

“Ανακατασκευή στεγών
Δημοτικού χολείου και
Γυμνασίου
Σ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου
Πωγωνίου – Υιλόδημος ΙΙ”

ΔΗΜΟ:

ΠΩΓΩΝΙΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

40.557,00€
α.Για εργασίες: 32.707,26€
β. Για Υ.Π.Α.:
7.849,74€
ΤΝΟΛΟ:
40.557,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ: “Ανακατασκευή στεγών
Δημοτικού χολείου και Γυμνασίου
Σ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου –
Υιλόδημος ΙΙ”

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ’ αριθμ πρωτ. οικ. 6334/31-8-2018 έγγραφο του
Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την ανακατασκευή των στεγών του Δημοτικού χολείου
και του Γυμνασίου στην Σ.Κ. Δελβινακίου.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:
1. Δημοτικό χολείο
α. Καθαίρεση της επικεράμωσης, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων της βορεινής πλευράς της στέγης, συνολικής επιφάνειας περίπου
150τ.μ. και προμήθεια και τοποθέτηση γαλλικών κεραμιδιών
2. Γυμνάσιο
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τρία (3) τμήματα της στέγης διαστάσεων 8,30μ.Φ11,00μ.,
8,30μ.Φ13,00μ. και (15,00μ.+4,30μ.)Φ13,00μ., που υφίστανται άνωθεν αιθουσών
διδασκαλίας δεξιά του κτιρίου και του γραφείου των καθηγητών στην πίσω πλευρά του
κτιρίου αντίστοιχα, και είναι οι εξής:
α. καθαίρεση της επικεράμωσης χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων και καθαίρεση των οριζόντιων και κάθετων υδρορροών,
β. καθαίρεση του φέροντος οργανισμού όπου απαιτείται,
γ. προμήθεια τεγίδων διαστάσεων 5εκ.Φ8εκ. οι οποίες θα τοποθετηθούν σε απόσταση
0,50μ. στο άνω μέρος της κεκλιμένης πλάκας,
δ. προμήθεια λεπτούς ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης για τη στεγάνωση των
κάτωθι τμημάτων, η οποία θα τοποθετηθεί πάνω στις τεγίδες,
ε. προμήθεια επιτεγίδων διαστάσεων 5εκ.Φ5εκ. οι οποίες θα τοποθετηθούν σε απόσταση
περίπου 0,30μ. πάνω από τη μεμβράνη,
στ. προμήθεια και τοποθέτηση με κάρφωμα βυζαντινών κεραμιδιών,
ζ. προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων υδρορροών οριζόντιων και
κάθετων στα τμήματα των στεγών που έχουν κεκλιμένη πλάκα και
στ. επικάλυψη του αρμού που δημιουργείται μεταξύ της στέγης και της τοιχοποιΐας από
γαλβανισμένη, επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00χιλ.
Σα καθαιρεθέντα προϊόντα θα μεταφερθούν προς απόρριψη σε χώρο που θα υποδείξει ο
Πρόεδρος της Σ.Κ. Δελβινακίου.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας
Σεχνικής Τπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.4412/2016
«Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ), του Ν.2229/94 «Σροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Σοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΣΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Ν.3263/04
«Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και του
Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
όπως ισχύει σήμερα.
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.557,00 € (για εργασίες:
32.707,26€ και για ΥΠΑ : 7.849,74€) και η πίστωση διατίθεται ως εξής:
1. σε βάρος της πίστωσης από το Πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσό 17.800,00€.
2. ποσό 22.757,00€ από ίδια έσοδα.

Καλπάκι, 11/10/2018
Η συντάξασσα

Ευμορφία ίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

EVMORFIA SIDERI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
11-2-2019
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