ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
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Αριθμός Μελέτης 1/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: «Βελτίωςη, επζκταςη και ολοκλήρωςη του δικτφου
αθλητικών εγκαταςτάςεων Δήμου Μυκόνου 2016-2017»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 140.515,20€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………€114.240,00…........……………...………ΔΤΡΧ.
Φ.Π.Α. 23%……………………………………..€26.275,20….......……………………...ΔΤΡΧ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : …………… €140.515,20…….…….………………….ΔΤΡΧ.
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γηα ηελ «Βεληίωζη, επέκηαζη και ολοκλήπωζη ηος
δικηύος αθληηικών εγκαηαζηάζεων Γήμος Μςκόνος 2016-2017» ησλ δχν Γεκνηηθψλ Γεπέδσλ
(Κφξθνπ θαη Άλσ Μεξάο).
Η πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ
ζε δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπο, ηφζν απφ
ιεηηνπξγηθή, φζν θαη απφ αηζζεηηθή πιεπξά.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα πεξηιακβάλεηαη
ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. Δπηπιένλ, ζηελ ηηµή ηεο πξνζθνξάο ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηνλ ηφπν
θαηαζθεπήο ηνπο.

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη εληαρζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016, αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 140.515,200 € κε Φ.Π.Α.(23%) θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 15-7336.0001 θαη Κ.Α. 157336.0007.

Μχθνλνο 10-03-2016

Μχθνλνο, 09-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΨΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

1
2
3
4

ΔΙΓΟ
Κηλεηή ρεκηθή
ηνπαιέηα γηα
Α.Μ.Δ.Α.
Δξγαζίεο
ηνπνζέηεζεο
Θεξκνζίθσλαο γηα
ρξήζε ζε απνδπηήξηα
Δξγαζίεο
ηνπνζέηεζεο

Μ/M

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ
(€)

ΤΝΟΛΟ (€)

ηεκ.

2

3.700,00

7.400,00

θαη απνθνπή

1

200,00

200,00

ηεκ.

2

1.850,00

3.700,00

θαη απνθνπή

1

100,00

100,00

ηεκ.

40

710,00

28.400,00

θαη απνθνπή

1

4.000,00

4.000,00

5

Πξνβνιέαο ζε
ππιψλεο θσηηζκνχ –
2000W

6

Δξγαζίεο
ηνπνζέηεζεο

7

Ππξνζβεζηήξαο
θνξεηφο μεξήο
ζθφλεο

ηεκ.

9

60,00

540,00

8

Ππξνζβεζηηθή θσιηά
(κε ηελ χπαξμε
ζπζηήκαηνο
ππξφζβεζεο ζηνλ
ρψξν)

ηεκ.

7

190,00

1.330,00

9

Μεηαιιηθή πεξίθξαμε
ζε έδαθνο κε ηελ
απνμήισζε ηεο
ππάξρνπζαο

κεη.

350

110,00

38.500,00

10

Δξγαζίεο
ηνπνζέηεζεο

θαη απνθνπή

1

3.500,00

3.500,00

11

Μεηαιιηθή πεξίθξαμε
ζε ηνηρίν κε ηελ
απνμήισζε ηεο
ππάξρνπζαο

κεη.

20

70,00

1.400,00

12

Μεηαιιηθή πφξηα
πεξίθξαμεο
4,00x2,00m

ηεκ.

2

2.000,00

4.000,00

13

Μεηαιιηθή πφξηα
πεξίθξαμεο
2,00x2,00m

ηεκ.

3

1.000,00

3.000,00

14

Υξσκαηηζκνί
θάγθεισλ πεξίθξαμεο

κεη.

385

36,00

13.860,00

15

Ξχιηλε πηλαθίδα –
βέινο θαηεχζπλζεο

ηεκ.

4

60,00

240,00

3

16

17

Καζαξηζκφο
βιάζηεζεο
Γεληθή εξγαζίεο γηα
ζπληήξεζε
αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ

ζηξ.

1

θαη' απνθνπή

Μχθνλνο 10-03-2016

70,00

4.000,00

ΤΝΟΛΟ

114.240,00

ΦΠΑ 23%
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

26.275,20
140.515,20

Μχθνλνο, 09-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΨΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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70,00

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Άπθπο 1. Κινηηή σημική ηοςαλέηα για Α.Μ.Δ.Α.
Οη θηλεηέο ηνπαιέηεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο ζε φηη
αθνξά ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ εξγνλνκία θαη ηελ αζθάιεηα θαη ζα
θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ.
Η ηνπνζέηεζε ηνπο ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ.
Οη θηλεηέο ηνπαιέηεο ζα απνηεινχληαη απφ :


Κακπίλα

θαηάιιεισλ

θαηαζθεπαζκέλα

δηαζηάζεσλ,

απνηεινχκελε

απφ

ηνηρψκαηα

απφ αλζεθηηθφ ιείν πιηθφ θαη ζπλαξκνινγνχκελα κε ηέηνην

ηξφπν πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο
θαθψζεηο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο.


Θα έρεη εξγνλνκηθή δηαξξχζκηζε θαη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ
ηελ άλεηε θίλεζε αηφκνπ κε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Σν χςνο ηεο (εζσηεξηθά) ζα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,20 m. Η θακπίλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ. Σα εζσηεξηθά
ηνηρψκαηα θαη ην δάπεδν ζα έρνπλ ιεία, κε πνξψδε επηθάλεηα ψζηε λα
απνηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε κηθξνβίσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ν ζσζηφο θαζαξηζκφο
ηνπο.



Σν δάπεδν ζα είλαη νπσζδήπνηε αληηνιηζζεηηθφ. Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ (κεληεζέδεο, θνριίεο / πεξηθφριηα, πφκνια θιπ.) ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσηα πιηθά εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε ζαιάζζηα
δηάβξσζε (αλνμείδσηνο ράιπβαο, θξάκαηα αινπκηλίνπ θιπ.). Σν βάξνο ηεο (άδεηα)
δελ ζα μεπεξλά ηα 120 θηιά. Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο
απφ 1.6 Υ 1.6 κέηξα.



Η πφξηα ηνπ ζαιάκνπ ζα αλαξηάηαη ζε ηζρπξήο θαηαζθεπήο κεληεζέδεο ψζηε λα
αληέρεη ζηνπο πνιχ δπλαηνχο αλέκνπο. Δζσηεξηθά ζα αζθαιίδεη κε εχρξεζην
κεραληζκφ (πεξηζηξνθηθή ρεηξνθίλεηε θιεηδαξηά, ζχξηε θιπ.) ν νπνίνο ζα κπνξεί
λα μεθιεηδψλεη θαη εμσηεξηθά ζε πεξίπησζε αλάγθεο.



Η θακπίλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμνπδεηέξσζεο νζκψλ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 24
ψξεο/εκέξα ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο κπαηαξηψλ. Η εμνπδεηέξσζε ζα
επηηπγράλεηαη κε δηάρπζε ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ. Σα ελεξγά ζπζηαηηθά ζα είλαη ζε
αέξηα κνξθή, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο βαθηεξηδίσλ θαη κπθήησλ.



Σν πιηθφ εμνπδεηέξσζεο, δελ ζα παξνπζηάδεη ηνμηθφηεηα θαη δελ ζα πξνθαιεί
αιιεξγίεο, θαζψο ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξντφληνο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο,
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πξνζηηνχο ζε φινπο, επηθέξεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Σα παξαπάλσ ζα
βεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθέο επηζηνιέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ελεκεξσηηθφ
θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ πιηθνχ θαη θχιιν δεδνκέλσλ απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν πξντφλ
δελ ζα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζα πξνζθέξεη
δηάξθεηα θάιπςεο απφ 4 έσο 8 εβδνκάδεο.
Η θακπίλα εζσηεξηθά ζα πεξηιακβάλεη :


Λεθάλε, θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε ζθέπαζκα θαη άλεην
θάζηζκα. Η ιεθάλε αθφκε θαη κε αλνηθηφ ζθέπαζηξν ζα δηαζέηεη εηδηθφ κεραληζκφ
ν νπνίνο ζα ηελ θιείλεη έηζη ψζηε λα κελ είλαη εκθαλή ηα απφβιεηα. Δπίζεο ζα
δηαζέηεη αληιία ρεηξφο γηα ηνλ ςεθαζκφ πγξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ιεθάλεο.



Γεμακελή απνβιήησλ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 130 ιίηξα. Η δεμακελή ζα
δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζηε δεμακελή ζα εηζέξρεηαη ην απαξαίηεην
ρεκηθφ πγξφ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε δηάιπζε θαη ηελ δηάιπζε θαη απνδφκεζε
ησλ απνβιήησλ.



Θήθε γηα ξνιφ ραξηί πγείαο



Καιαζάθη γηα ραξηηά θαη απνξξίκκαηα



Φσηηζκφ κε ειηαθή ελέξγεηα



χζηεκα εμνπδεηέξσζεο νζκψλ

Οη ηνπαιέηεο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ:
 Πέληε ιίηξα ρεκηθφ πγξφ έθαζηε.
 Τιηθφ απφζκεζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ.
Άπθπο 2. Δπγαζίερ ηοποθέηηζηρ
Πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο κειέηεο,
ηα πιηθά ζηήξημεο θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 3. Θεπμοζίθωναρ για σπήζη ζε αποδςηήπια
Η ηξνθνδνζία ησλ ληνπο κε δεζηφ λεξφ ζα γίλεη κε δχν ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο ησλ 200 Lit.
Ηιηνζεξκηθά ζπζηήκαηα
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ ζε δεζηφ λεξφ πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ειηαθνχ κεξηδίνπ ζε εηήζηα
βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60%.
Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:
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BOILER : απφ αλνμείδσην ράιπβα εηζαγσγήο – ηχπνπ 316 L – αληηκαγλεηηθν , πάρνπο

έσο θαη 2 mm .Οη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ξνκπνηηθά κε ρξήζε αεξίνπ argon ζε
αδξαλέο πεξηβάιινλ. H κφλσζε ηνπ boiler ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχγρξνλν απηφκαην
κεράλεκα αλάκημεο πνιπνπξεζάλεο ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απψιεηεο πξνο ην πεξηβάιινλ .

TEXNIKA XAΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ BOILER
1. Θεξκνδνρείν απφ αλνμείδσην αληηκαγλεηηθφ ράιπβα 316 L. Πάρνο ράιπβα εσο 2 mm
2. Δλαιιαθηεο ζεξκφηεηαο απφ αλνμείδσην αληηκαγλεηηθφ ράιπβα
3. Μφλσζε πνιπνπξεζάλεο – πάρνπο έσο 8 cm – ππθλφηεηαο 35-40 kgr/m³
4. Πεξίβιεκα αλνμείδσην, αληηκαγλεηηθφ, γπαιηζηεξφ
5. Βαιβίδα αζθαιείαο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 2.5 bar
6. Δθεδξηθή αληίζηαζε ξεχκαηνο 4 kw
7. Αλνδηθή πξνζηαζία
8. Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο θάζεο –νπδεηέξνπ
9. Δλαιιαθηεο θαινξηθέξ (πξναηξεηηθφο)
10. σιήλα αλνμείδσηε εμφδνπ δεζηνχ λεξνχ πξνο θαηαλάισζε
11. σιήλα αλνμείδσηε εηζφδνπ θξχνπ λεξνχ
12. Βαιβίδα αζθαιείαο εηζφδνπ θξχνπ
13. Δπηζηξνθή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο απφ boiler πξνο ζπιιέθηεο.


ΤΛΛΔΚΣΗ: επηιεθηηθήο επηθαλείαο ηχπνπ blue selective – κε απνξξνθεηηθφηεηα 0,94.

Η απφδνζε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθή – αθφκε θαη ηηο κέξεο κε ρακειφηεξε ειηνθάλεηα.
Η κφλσζε ηνπ πξέπεη λα είλαη 4cm πάρνπο παινβάκβαθα θαη ην ηδάκη πξέπεη λα είλαη εηδηθφ
πξηζκαηνεηδέο – γηα θαιχηεξε απνξξφθεζε αθηίλσλ ηνπ ειίνπ θαη αζξαπζην (securit). O
πδξνζθειεηφο πξέπεη λα είλαη ράιθηλνο κε δηάκεηξν Φ22 ηα 2 θνιιεθηεξ θαη Φ10 νη θάζεηεο
ζσιήλεο – γηα γξήγνξε ιεηηνπξγία θαη κεγάιε ηαρχηεηα ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο.
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΛΔΚΣΗ
1. Δπηιεθηηθή επηθάλεηα απνξξφθεζεο – ηχπνπ blue selective aluminum – πάρνπο 0,5 mm
2. σιήλεο ραιθνχ κεηαθνξάο πγξνχ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο – Φ 10
3. Μφλσζε πιάηεο απφ παινβάκβαθα πάρνπο 40 mm
4. Πιάηε ζπζηήκαηνο αινπκηλέληα πάρνπο 0,5 mm
5. Πιεπξηθή κφλσζε παινβάκβαθαο πάρνπο 20 mm
6. Πξνθίι αινπκηλίνπ – αλνδεησκέλν
7. Δηδηθφ πξηζκαηνεηδέο θξχζηαιιν – 4 mm – άζξαπζην
8. Τγξνκνλσηηθή καζηηρνεηδήο ζηιηθφλε
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9. Δηδηθή πγξνκνλσηηθή ηαηλία δηπιήο φςεο


ΑΝΣΙΠΑΓΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. ην θιεηζηφ θχθισκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη

εηδηθφ αληηηνμηθφ-αληηςπθηηθφ-ειηνζεξκηθφ πγξφ πνπ λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
ζε θάζε θιίκα .
Άπθπο 4. Δπγαζίερ ηοποθέηηζηρ
Πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο κειέηεο,
ηα πιηθά ζηήξημεο θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 5. Πποβολέαρ ζε πςλώνερ θωηιζμού - 2000 W
ηνλ ρψξν ησλ γεπέδσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη πξνβνιείο ησλ ππιψλσλ θσηηζκνχ
ησλ γεπέδσλ. Οη πξνβνιείο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθνί, κε ζχζηεκα έλαπζεο ζε
αινπκηλέληα βάζε γηα εγθαηάζηαζε ζε pillar. Ο θάζε πξνβνιέαο ζα έρεη έλαλ ιακπηήξα
αινγφλνπ κεηάιινπ (HQI), ηζρχνο 2,000W. Σν ζψµα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη απφ θξάµα
αινπκηλίνπ, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο.
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία. Κάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη πιήξεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα
πιηθά θαη µηθξνυιηθά, ηα νπνία θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηµή ηεο πξνζθνξάο.
Άπθπο 6. Δπγαζίερ ηοποθέηηζηρ
Πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο κειέηεο,
ηα πιηθά ζηήξημεο θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7. Πςποζβεζηήπαρ θοπηηόρ ξηπήρ ζκόνηρ
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπηθνί
ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο ησλ 6 ργξ. Ππξνζβεζηήξαο θνξεηφο μεξήο ζθφλεο 6 kg Α.B.C.E.
40% δνρείν θφθθηλν, πηζηνπνηεκέλν θαηά CE, θιείζηξν κε αζθαιηζηηθφ πηζηνπνηεκέλν θαηά
CE, κε κεηαιιηθφ καλφκεηξν, κε ιάζηηρν εθηφμεπζεο μεξήο ζθφλεο, κε ηκάληα ζηήξημεο
ιάζηηρνπ θαη βάζε ηνίρνπ, πηζηνπνηεκέλνο θαηά EN3, CE & SOLAS.
Οη ππξνζβεζηήξεο μεξήο ζθφλεο ζα πεξηέρνπλ ζαλ θαηαζβεζηηθφ κέζν λάηξην ή θσζθνξηθά
άιαηα πςειήο θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δηειεθηξηθήο αληνρήο, κε δηαβξσηηθά γηα ζηνηρεία
κεραλψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν.
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ην επάλσ κέξνο ν ππξνζβεζηήξαο ζα θέξεη αζθάιεηα ζην θιείζηξν κε βαιβίδα εθηφλσζεο
ππεξπίεζεο, καλφκεηξν θαη ζηήξηγκα γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.
Η ηνπνζέηεζε ησλ θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη κεηά ην ηέινο φισλ ησλ εξγαζηψλ, έηζη
ψζηε λα κελ αιινησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα κελ ππνζηνχλ θαθψζεηο.
Οπηηθφ έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ
πιηθνχ. Διαηησκαηηθά ή θζαξκέλα ή δηαβξσκέλα ή παξαπνηεκέλα πιηθά δελ ζα γίλνληαη
απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη ε εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Άπθπο 8. Πςποζβεζηική θωλιά (με ηην ύπαπξη ζςζηήμαηορ πςπόζβεζηρ ζηον σώπο)
ην ρψξν ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ππξνζβεζηηθέο θσιηέο πνπ ζα
θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ρψξνπο.
Ππξνζβεζηηθή θσιηά, θφθθηλε, άλνηγκα πφξηαο κε απιή ρσλεπηή ιαβή, κε αλέκε πιήξεο κε
ππξνζβεζηηθφ ζσιήλα 13/4"πηζηνπνεκελνο 8 BAR, 20 κέηξα, κε ξαθφξ αινπκηλίνπ κε νπξά
ζπξκαηνδεκέλνο κε πξνζηαηεπηηθά πνπθάκηζα βάζε απαηηήζεσο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο.
θαη 2 ξαθφξ βφιηα, θξνπλφ, αθξνζσιήλην ξπζκηδφκελν αινπκηλίνπ. Θα είλαη δηαζηάζεσλ
(πιάηνο x χςνο x βάζνο) : 630 x 700 x 180 mm θαη ζα είλαη βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή
Ral 3000.
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ εξκαξίνπ πεξηιακβάλεηαη ε ηπρφλ δηάλνημε νπήο ζε
νπνηαδήπνηε κε θέξνπζα δνκηθή θαηαζθεπή, ε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ δεκηψλ (κεξεκέηηα),
θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ εξκαξίνπ.
Άπθπο 9. Μεηαλλική πεπίθπαξη ζε έδαθορ με ηην αποξήλωζη ηηρ ςπάπσοςζαρ
Η πεξίθξαμε ζην έδαθνο ζα απνηειείηαη απφ θάζεηα ζίδεξα καζίθ 14x14mm, ηα νπνία ζα
έρνπλ 2,00m χςνο κε ειάρηζην γχξηζκα ζην επάλσ κέξνο ην νπνίν ζα είλαη θνκκέλν θάιηζν.
Σα δχν νξηδφληηα κέξε ηνπ θάγθεινπ ζην επάλσ κέξνο θαη ζην θάησ κέξνο ζα είλαη απφ
δηάηξεην ζε ζρήκα Π, δηαηνκήο 30x15mm.
Κάζε δχν κέηξα ζα ηνπνζεηείηαη θνιψλα απφ Η 80x40mm καζίθ ην νπνίν ζα είλαη βηδσκέλν
ζην ζηεζαίν κε θιάληδα θαη κεηαιιηθά εθησλνχκελα βχζκαηα γηα ζσζηή ζηήξημε ηεο
πεξίθξαμεο.
ην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο θνιψλαο ζα ηνπνζεηεζεί αληεξίδα ιάκα 40x10mm γηα ηελ θαιχηεξε
ζηήξημε ηνπο.
Πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο.
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Άπθπο 10. Δπγαζίερ ηοποθέηηζηρ
Πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο κειέηεο,
ηα πιηθά ζηήξημεο θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 11. Μεηαλλική πεπίθπαξη ζε ηοισίο με ηην αποξήλωζη ηηρ ςπάπσοςζαρ
Η πεξίθξαμε ζε ηνηρίν ζα απνηειείηαη απφ θάζεηα ζίδεξα καζίθ 14x14mm, ηα νπνία ζα έρνπλ
50-60cm χςνο κε ειάρηζην γχξηζκα ζην επάλσ κέξνο ην νπνίν ζα είλαη θνκκέλν θάιηζν.
Σα δχν νξηδφληηα κέξε ηνπ θάγθεινπ ζην επάλσ κέξνο θαη ζην θάησ κέξνο ζα είλαη απφ
δηάηξεην ζε ζρήκα Π, δηαηνκήο 30x15mm.
Κάζε δχν κέηξα ζα ηνπνζεηείηε θνιψλα απφ Η 80x40mm καζίθ ην νπνίν ζα είλαη βηδσκέλν ζην
ηνηρίν κε θιάληδα θαη κεηαιιηθά εθησλνχκελα βχζκαηα γηα ζσζηή ζηήξημε ηεο πεξίθξαμεο.
ην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο θνιψλαο ζα ηνπνζεηεζεί αληεξίδα ιάκα 40x10mm γηα ηελ θαιχηεξε
ζηήξημε ηνπο.
Πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο.

Άπθπο 12. Μεηαλλική πόπηα πεπίθπαξηρ 4,00x2,00m
Η πφξηα ζα είλαη δηαζηάζεσλ 4000mm x 2000mm (ΠΛΑΣΟ Υ ΤΦΟ) θαη ζα απνηειείηαη
απφ θνηινδνθφ 100x50x3mm κε εηδηθνχο κεληεζέδεο θαη ζρέδην φπσο ηεο πεξίθξαμεο.
Σν πιαίζην δηαηξείηαη ζε ηζάξηζκα ηκήκαηα θαηά κήθνο ηεο πφξηαο. Σα θελά ησλ ηκεκάησλ ζα
θαιπθζνχλ κε θάγθειν φπσο ηεο πεξίθξαμεο.
ην θιείζηκν ηεο πφξηαο ζα ππάξρεη θσιηά γηα λα πηάλεη ηελ πφξηα, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ
θππξί θιεηδαξηάο.
Πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πνξηψλ.

Άπθπο 13. Μεηαλλική πόπηα πεπίθπαξηρ 2,00x2,00m
Η πφξηα ζα είλαη δηαζηάζεσλ 2000mm x 2000mm (ΠΛΑΣΟ Υ ΤΦΟ) θαη ζα απνηειείηαη
απφ θνηινδνθφ 100x50x3mm κε εηδηθνχο κεληεζέδεο θαη ζρέδην φπσο ηεο πεξίθξαμεο.
Σν πιαίζην δηαηξείηαη ζε ηζάξηζκα ηκήκαηα θαηά κήθνο ηεο πφξηαο. Σα θελά ησλ ηκεκάησλ ζα
θαιπθζνχλ κε θάγθειν φπσο ηεο πεξίθξαμεο.
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ην θιείζηκν ηεο πφξηαο ζα ππάξρεη θσιηά γηα λα πηάλεη ηελ πφξηα, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ
θππξί θιεηδαξηάο.
Πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πνξηψλ.
Άπθπο 14. Υπωμαηιζμοί κάγκελων πεπίθπαξηρ
Σα θάγθεια ηεο πεξίθξαμεο θαη νη πφξηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πεξίθξαμε ζα πεξαζηνχλ
κε 2 ζηξψζεηο κίλην θαη 2 ζηξψζεηο κε ρξψκα ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.
Οη εξγαζίεο ησλ ηειηθψλ επηζηξψζεσλ ρξσκαηηζκνχ ζα εθηεινχληαη απφ έκπεηξα θαη
εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ππφ ηελ θαζνδήγεζε εξγνδεγνχ.
Όια ηα πιηθά, πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ειέγρνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο γηα λα δηαπηζησζεί
αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη φηη δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ φξην απνζήθεπζήο ηνπο. Η κε
ζπκκφξθσζε κε ηα σο άλσ ζπληζηά ιφγσ απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ θαη απαγφξεπζεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο.
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξνχληαη ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ
ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Άπθπο 15. Ξύλινη πινακίδα – βέλορ καηεύθςνζηρ
Ξχιηλε πηλαθίδα θαηεχζπλζεο επηζηχιηα ζε ζρήκα βέινπο, θάξδνπο 12cm, κήθνπο 60cm, θαη
μχιηλν ηζηφ χςνπο πεξίπνπ 2000 mm. Ο ηζηφο ζα έρεη δηαηνκή θ8-10 θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη
απφ μπιεία εκπνηηζκέλε αξθηηθνχ θχθινπ. Σν βέινο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πάλσ
πιεπξά ηνπ ζηχινπ. Η πηλαθίδα-βέινο ζα θέξεη επηγξαθή ζε fiber glass δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο
ζπλνιηθνχ πάρνπο 2mm, ηεο νπνίαο ην θείκελν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
Η πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη μχιηλε, θάξδνπο 12cm, κήθνπο 60cm, ζηεξηγκέλε ζε πάζζαιν Φ8
θαη ην θείκελν ηεο πηλαθίδαο απφ fiber glass δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζπλνιηθνχ πάρνπο 2mm.
Άπθπο 16. Καθαπιζμόρ βλάζηηζηρ
Σα ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο ζα απνηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο πνπ ζα
επηβιέπνληαη απφ εξγνδεγνχο πνπ ζα γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο απνςίισζεο. Ο αλάδνρνο
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εξγαζίαο θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο ρψξσλ θαζψο θαη ηε ζπιινγή
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη απφξξηςήο ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. Όια ηα έμνδα
(πξνζσπηθφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαζψο επίζεο θαη θάζε είδνπο δεκηά πξνο ηξίηνπο πνπ ζα πξνμελήζεη
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Σα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα εθηεινχλ ηελ
εξγαζία θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο, ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα κέζα
πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο φπσο π.ρ. γάληηα, θσζθνξίδνληα γηιέθα, γπαιηά
πξνζηαζίαο θιπ. Η εξγαζία θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν
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ψζηε ην ρφξην λα κελ είλαη πάλσ απφ ηξία (3) εθαηνζηά. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο ηνχην φια
ηα απαξαίηεηα κεραληθά θαη άιια κέζα γηα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Γεληθά ζα
πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνιήςεσο εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ θαη φινη νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί.

Άπθπο 17. Γενική επιζκεςή και ζςνηήπηζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων
Γεληθά, κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε-επηζθεπή ησλ απνδπηεξίσλ κε ηε
ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. Γεληθά νη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα απνδπηήξηα
εζσηεξηθά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
Αλαιπηηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ απνδπηεξίσλ λα γίλνπλ ηα
εμήο:
 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο
πγηεηλήο.
 Υξσκαηηζκφο ηνπ θηηξίνπ ησλ απνδπηεξίσλ, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά κε ηελ ρξήζε
αθξπιηθψλ ρξσκάησλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ θζνξέο.
 πληήξεζε ζπξψλ ζηα απνδπηήξηα θαη ζηα WC ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ θζνξέο.
 Δπηζθεπή θαδαλαθίσλ ζηηο ηνπαιέηεο φπνπ απαηηείηαη.
 Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ ηνηρίσλ φπνπ ππάξρνπλ θζνξέο.
Όια ηα πιηθά, πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ειέγρνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο γηα λα δηαπηζησζεί
αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη φηη δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ φξην απνζήθεπζήο ηνπο. Η κε
ζπκκφξθσζε κε ηα σο άλσ ζπληζηά ιφγσ απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ θαη απαγφξεπζεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο.
Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξνχληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα
κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο
ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ
ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο
ρξσκαηηζκνχ. Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζεκεία πνπ έρνπλ ππνζηεί
θζνξέο.
Αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα. Πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο.
Σν ζπλεξγείν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεη :
 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, λα δηαζέηεη θαη λα
ρξεζηκνπνηεί κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
 Να δηαζέηεη φιν ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εξγαζία εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία δειαδή :
απηνθεξφκελα ηθξηψκαηα θαη ζθάιεο, εμνπιηζκφ

κεηαθνξάο πιηθψλ, ράξαμεο

αλάκεημεο, θαζαξηζκνχ θαη επίζηξσζεο, ρεηξνθίλεηα θαη κεραλνθίλεηα ζε άξηζηε
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ιεηηνπξγηθά θαηάζηαζε.
 Να δηαηεξεί ηνλ πην πάλσ εμνπιηζκφ θαζαξφ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά
ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε.
 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα.
 Να αθνινπζνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ
πιαθηδίσλ.

Μχθνλνο 10-03-2016

Μχθνλνο, 09-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΨΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά:
α) ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ,
δειαδή θηλεηέο ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα Α.Μ.Δ.Α., ζεξκνζίθσλεο γηα ρξήζε ζε απνδπηήξηα,
πξνβνιείο ζε ππιψλεο θσηηζκνχ - 2000 W, ππξνζβεζηήξεο θνξεηνί μεξήο ζθφλεο,
ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, κεηαιιηθή πεξίθξαμε ζε έδαθνο κε ηελ απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο ,
κεηαιιηθή πεξίθξαμε ζε ηνηρίν κε ηελ απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο, κεηαιιηθέο πφξηεο
πεξίθξαμεο 4,00 x 2,00m, κεηαιιηθέο πφξηεο πεξίθξαμεο 2,00 x 2,00m, ρξσκαηηζκνί θάγθεισλ
πεξίθξαμεο, μχιηλεο πηλαθίδεο – βέιε θαηεχζπλζεο, θαζαξηζκφο βιάζηεζεο, γεληθή επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο
αλαιχνληαη ζηε κειέηε ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κφλν για ηο ζύνολο ηων ειδών φπσο
απηά νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ
ηνλ δηαγσληζκφ.
β) Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε.
Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Οη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.
γ) Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζηηο εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδεο
πεληαθφζηα δεθαπέληε επξψ θαη είθνζη ιεπηά (140.515,20 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
(23%).
Οη δηαγσληδφκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην πνζφ ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε είδνο. Σέηνηεο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην
έηνο 2016, ζπλνιηθνχ χςνπο 140.515,20 επξψ θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο ΚΑ: 15-7336.0001
θαη ΚΑ: 15-7336.0007.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «πεξί θχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
114/8-6-2006, η. Α΄).
3. Σεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006.
4. Σνλ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/ΔΚ».
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/93 (ΦΔΚ 185 η. Β΄) Τπ. Απφθαζεο «Δληαίνο θαλνληζκφο
πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΔΚΠΟΣΑ).
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. Π1/358/27.01.1999 (ΦΔΚ 92/η. Β΄ /10-2-99), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Π1/667/29-3-2005 (ΦΔΚ 448/Β΄/7-4-2005) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «Δμαίξεζε
πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ έληαμε
ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π)».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010.
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ 112 Α/13-07-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θη άιιεο δηαηάμεηο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο 2004/18/Δ.Κ." Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηζρχεη .
Σνλ Ν. 4152/2013 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013»
Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη.
Σν άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 240/12-122012 ηεχρνο Α΄, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 4111/2013.
Σελ Δγθχθιην αξ. 3/11543/26-3-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «αλάδεημεο
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη
φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015.
Σνπ Ν. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο
δηαηάμεηο».
Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74Α΄) ¨Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ
Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο¨ θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2690/99 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 118/2007 (ΦΔΚ 150/07) «Καλνληζµφο Πξνµεζεηψλ
∆εµνζίνπ».
Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)».
Σε κε αξηζκφ πξση. Π1/542/4.3.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε
γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)».

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη:
1) Η παξνχζα δηαθήξπμε.
2) Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
3) Η ηερληθή έθζεζε - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο
πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ρσξίο ην ΦΠΑ.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηα
νπνία θαηαζέηεη πξνζθνξά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ, δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη
κε φκνηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε
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νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5% επί ζπκβαηηθήο δαπάλεο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ησλ εηδψλ ηα νπνία ν αλάδνρνο
ζα πξνκεζεχζεη. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πος θα πποζθέπει ηη σαμηλόηεπη
ηιμή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη ζε θάζε
άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη λα είλαη ζηαζεξέο θαη
ακεηάβιεηεο θαη λα ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηληαη γηα
θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο
πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο, ν
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο
αδπλαηεί λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηφηε δχλαηαη λα ην πξνκεζεπηεί απφ ην ειεχζεξν
εκπφξην θαη ζα θαηαινγίζεη ηε ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ ή φπσο άιισο νξηζζεί, λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία
ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα.
ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ζα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαπάλσ ζε ππεχζπλε δήισζε.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δε δειψλεηαη ε παξάδνζε ηεο πνζφηεηαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε αλσηέξα
βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ
ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο
δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαζψο
θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο φπσο απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ αλαιπηηθά ζηελ Μειέηε θαη
ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο. Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζεσξείηαη εληαία θαη
φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή.
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ΑΡΘΡΟ 1 0 Ο
1. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα είλαη άξηζηεο
πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζα έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα
ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π, θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα θαηαλάισζε.
2. Η Τπεξεζία δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.

ΑΡΘΡΟ 1 1 Ο
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή
ησλ εηδψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ
πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζία. Όιεο νη
ζρεηηθέο κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή, βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ
αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ.
ΑΡΘΡΟ 1 2 Ο
Σνπο πξνκεζεπηέο βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν.4013/2011), ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη φιεο νη
ινηπέο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν Μπθφλνπ. Κάζε αιιαγή
λνκνζεζίαο ζα επηθέξεη θαη ηελ αληίζηνηρε αιιαγή.

Μχθνλνο 10-03-2016

Μχθνλνο, 09-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΨΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

17

