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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας, τοποθέτησης και 
επισκευής των υδρορροών στο 3ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, µετά από το αίτηµα της ∆/νσης των σχολείων, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή. 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήµατος εκ της διεύθυνσης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Κηφισιάς, που βρίσκεται επί των Οδών Πηγών και ∆ειράδων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς 
και αφορά σε εργασίες για την διευκόλυνση απορροής των οµβρίων υδάτων της στέγης του κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό 
απαιτείται η αντικατάσταση υφιστάµενων µεταλλικών υδρορροών καθώς παρουσιάζουν σηµαντικές βλάβες λόγω 
παλαιότητας και σκουριάς που τις έχει διαβρώσει.  

Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς παρουσιάζεται συχνά εισροή υδάτων στον εσωτερικό χώρο κυρίως κατά 
τους χειµερινούς µήνες, µε αποτέλεσµα να έχουν προκληθεί αποκολλήσεις επιφανειών των επιχρισµάτων στους κάτωθεν 
ορόφους και επιφέροντας ζητήµατα ασφάλειας για τους χρήστες του χώρου αλλά και επιπλέον επιβάρυνση του κτιρίου. Η 
σωστή όδευση των υδρορροών αποτρέπει την συσσώρευση των οµβρίων υδάτων και τα αποµακρύνει από τα δοµικά 
στοιχεία του κτιρίου, προστατεύοντας το, εξασφαλίζοντας σωστές συνθήκες διαβίωσης για τους χρήστες του κτιρίου, 
αποτρέποντας την δηµιουργία ζηµιών στο εξωτερικό και εσωτερικό του και επεκτείνοντας την διάρκεια ζωής του. 
 

Όσον αφορά την αποκατάσταση/επισκευή των µεταλλικών υδρορροών και σωληνώσεων αποστράγγισης 
που αφορούν στην παρούσα τεχνική έκθεση απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες και η προµήθεια των αντίστοιχων 
υλικών: 

 
1. Τοποθέτηση ικριωµάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται η προ 48 ωρών 

ενηµέρωση της Υπηρεσίας ∆όµησης µε ευθύνη του εργολάβου. 
2. Αποξήλωση των υφιστάµενων µεταλλικών υδρορροών περιµετρικά του κτιρίου και αποµάκρυνση από τον χώρο µε ειδικό 

κάδο αποκοµιδής µπαζών.  
3. Προµήθεια και τοποθέτηση νέων τεµαχίων σωλήνας/υδρορροής κατάλληλης διατοµής από ενισχυµένο µε ενισχυµένο 

πλαστικό βαρέως τύπου σε χρώµα ΚΕΡΑΜΙ∆Ι µε τα πλήρη εξαρτήµατα/στηρίγµατά τους, για την αντικατάσταση 
όλων των κάθετων και οριζόντιων µεταλλικών υδρορροών. Τα υλικά θα διαθέτουν πιστοποιηµένη αντοχή σε παγετό, 
θραύση, UV ακτινοβολία, καιρικές συνθήκες και φορτία.. Το συνολικό µήκος των εν λόγω σωλήνων αποστράγγισης 
που απαιτούν αντικατάσταση υπολογίζεται στα 90m οριζοντίων και 50m καθέτων οδεύσεων. 

4. Αποµάκρυνση των ικριωµάτων και όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν 
κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιµος προς χρήση.   

 
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και 

µικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούµενων, 
λαµβάνοντας όλα τα κατάλληλα µέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη 
αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση. Στο τίµηµα περιλαµβάνεται και το 
κόστος µεταφοράς των ειδών στο χώρο. 

Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκοµίσει   Γραπτή Εγγύηση για 
τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν ελάχιστης διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που 
αποδεδειγµένα  προκληθούν από βανδαλισµούς).  

Ο εκτιµώµενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών υπολογίζεται περί τον ένα (1) µήνα από την ανάθεση, 
επισηµαίνεται δε ότι οι εργασίες θα εκτελούνται κατά µέρες και ώρες που θα εγκρίνει η ∆ιεύθυνση του σχολείου. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Τοποθέτηση ικριωµάτων 540m² 5,00 ευρώ/m² 2.700,00 ευρώ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



2 Αποξήλωση παλαιών υδρορροών 140m 2,50 ευρώ/m 350,00 ευρώ 

3 
Προµήθεια και τοποθέτηση νέων υδρορροών 

στέγης 140m 30,00 ευρώ/m 4.200,00 ευρώ 

4 Αποκοµιδή µπαζών µε προµήθεια κάδου - - 350,00 ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.600,00 ευρώ 

ΦΠΑ 1.824,00 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.424,00 ευρώ 
Ο Συντάξας 

Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς και 
παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα 
υλικά και µέχρι την παράδοση. 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην  
Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. 
 
Η προσφορά θα έχει ξεχωριστά τη προµήθεια και την εργασία 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 9.424,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από την επιχορήγηση του ΣΑΤΑ.   
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 02/10/2020 (ώρα 15:00)  
 
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα 
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα είναι σε συστηµένο φάκελο και 
θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 
 
 
 


