ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΘ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΡΓΑΙΑ: «Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ και Δπιζκεςήρ
Ηλεκηπολογικών Γημοηικών Δγκαηαζηάζεων κοινόσπηζηων
σώπων Γήμος Μςκόνος 2016»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΑ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΑ:

100.000,00€
23.000,00€
123.000,00€

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ
θσηηζκνχ θνηλήο σθειείαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα έλα έηνο θαη εηδηθφηεξα:







Σελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (πεδνδξφκσλ, παηδηθψλ ραξψλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ,
δεκνηηθψλ θηεξίσλ πνδειαηνδξφκσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
κηθξήο θιίκαθαο.)
Σελ αιιαγή θακέλσλ ιακπηήξσλ ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ
ζσκάησλ θσηηζκνχ κε λέα ζχγρξνλα θσηηζηηθά πδξαξγχξνπ ή
λαηξίνπ.
Σελ ζπληήξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αληηθαηάζηαζεο (ΜΗ,
ππθλσηέο, αζθάιεηεο, ληνπί θιπ).
Σελ ζπληήξεζε ηνπνζέηεζε θαη απνθαζήισζε ηνπ ενξηαζηηθνχ
θσηηζκνχ θαη θσηηζκνχ θσηαγψγεζεο θαζψο θαη ηελ επηζθεπή ηνπ
ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.
Σελ επηζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο αλαιχνληαη ζηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.

ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ιήμεη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ζεσξεκέλε ζε δηάζηεκα ην
πνιχ δέθα (10) εκεξψλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο εξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 100.000,00€. Ο ΦΠΑ είλαη 23.000,00€. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο
είλαη 123.000,00€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνπο νηθείνπο ΚΑ 20-6117.0001 θαη 206117.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016.
Μύκονος, 09-03-2016
Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΔΙΓΟ

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΔΜΑΥΙΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΥΩΡΙ)
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΓΑΠΑΝΗ
ΤΜΠ/ΝΟΤ
ΦΠΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΦΩΣΙΜΟΤ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΛΛΑΓΖ
ΣΔΜΑΥΗΑ
1000
ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ Ζ’
ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ Ζ’
ΝΣΟΤΗ
ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΠΔΡΙΟΥΗ "ΜΤΛΟΙ"

35,00 €

35.000,00 €

8.050,00 €

43.050,00 €

ΧΛΖΝΔ PVC
Φ100
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΧΛΖΝΧΝ ΜΑΕΗ
ΜΔ ΚΑΦΗΜΟ

ΜΔΣΡΑ

200

3,75 €

750,00 €

172,50 €

922,50 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

200

15,00 €

3.000,00 €

690,00 €

3.690,00 €

20Μ ΠΗΡΑΛ
ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΗ
Φ16
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΗΡΑΛ ΜΑΕΗ
ΜΔ ΚΑΦΗΜΟ

ΜΔΣΡΑ

20

0,85 €

17,00 €

3,91 €

20,91 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

20

10,00 €

200,00 €

46,00 €

246,00 €

ΚΟΤΣΗ
ΣΔΓΑΝΟ 100 Υ
150
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΟΤΣΗ
ΣΔΓΑΝΟ

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

25,00 €

275,00 €

63,25 €

338,25 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

11

15,00 €

165,00 €

37,95 €

202,95 €

ΑΦΑΛΔΗΔ 10Α

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

4,20 €

46,20 €

10,63 €

56,83 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΦΑΛΔΗΔ
10Α

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

11

5,40 €

59,40 €

13,66 €

73,06 €

ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΣΗ
ΚΟΛΧΝΔ
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΣΗ
ΚΟΛΧΝΔ

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

350,00 €

3.850,00 €

885,50 €

4.735,50 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

11

100,00 €

1.100,00 €

253,00 €

1.353,00 €

ΦΡΔΑΣΗΑ 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

55,00 €

605,00 €

139,15 €

744,15 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΦΡΔΑΣΗΑ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

11

605,00 €

6.655,00 €

1.530,65 €

8.185,65 €

ΚΑΛΧΓΗΑ E1VVU 3X1,5
ΔΡΓΑΗΔ
ΚΑΛΧΓΗΑ

ΜΔΣΡΑ

100

1,10 €

110,00 €

25,30 €

135,30 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

200

10,00 €

2.000,00 €

460,00 €

2.460,00 €

ΚΑΛΧΓΗΑ E1VVU 5X4
ΧΛΖΝΔ PVC
Φ100
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΧΛΖΝΔ

ΜΔΣΡΑ

200

10,00 €

2.000,00 €

460,00 €

2.460,00 €

ΜΔΣΡΑ

170

3,75 €

637,50 €

146,63 €

784,13 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

170

15,00 €

2.550,00 €

586,50 €

3.136,50 €

ΚΑΛΧΓΗΑ E1VVU 5X6
ΔΡΓΑΗΔ
ΠΔΡΑΜΑ
ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΚΑΗ
ΤΝΓΔΖ

ΜΔΣΡΑ

190

5,52 €

1.048,80 €

241,22 €

1.290,02 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

190

10,00 €

1.900,00 €

437,00 €

2.337,00 €

ΦΡΔΑΣΗΑ 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

5

55,00 €

275,00 €

63,25 €

338,25 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΦΡΔΑΣΗΑ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

5

150,00 €

750,00 €

172,50 €

922,50 €

20Μ ΠΗΡΑΛ
ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΗ
Φ16
20Μ ΠΗΡΑΛ
ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΗ
Φ100
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΗΡΑΛ

ΜΔΣΡΑ

20

5,00 €

100,00 €

23,00 €

123,00 €

ΜΔΣΡΑ

20

8,00 €

160,00 €

36,80 €

196,80 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

40

10,00 €

400,00 €

92,00 €

492,00 €

ΠΗΝΑΚΑ 3Υ25Α

ΣΔΜΑΥΗΑ

2

350,00 €

700,00 €

161,00 €

861,00 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΗΝΑΚΑ 3Υ25Α
ΜΟΝΣΑΡΗΜΑ
ΠΗΝΑΚΑ
24ΘΔΔΧΝ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ΣΔΓΑΝΟ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

2

400,00 €

800,00 €

184,00 €

984,00 €

ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ

ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΣΑΒΙΑ"
ΧΛΖΝΔ PVC
Φ100
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΧΛΖΝΔ PVC
Φ100

ΜΔΣΡΑ

200

3,75 €

750,00 €

172,50 €

922,50 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

200

15,00 €

3.000,00 €

690,00 €

3.690,00 €

ΚΑΛΧΓΗΑ E1VVU 3X2,5
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΛΧΓΗΧΝ

ΜΔΣΡΑ

150

1,60 €

240,00 €

55,20 €

295,20 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

150

10,00 €

1.500,00 €

345,00 €

1.845,00 €

ΚΑΛΧΓΗΑ E1VVU 5Υ4
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΛΧΓΗΧΝ

ΜΔΣΡΑ

300

4,30 €

1.290,00 €

296,70 €

1.586,70 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

300

10,00 €

3.000,00 €

690,00 €

3.690,00 €

ΠΤΛΧΝΑ ΜΔ
ΓΤΟ
ΠΡΟΒΟΛΔΗ
HOI 150W
ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΤΛΧΝΑ

ΣΔΜΑΥΗΑ

12

1.151,34 €

13.816,10 €

3.177,70 €

16.993,80 €

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

12,00 €

500,00 €

6.000,00 €

1.380,00 €

7.380,00 €

ΦΡΔΑΣΗΑ 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

25,00 €

55,00 €

1.375,00 €

316,25 €

1.691,25 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΦΡΔΑΣΗΧΝ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

25,00 €

55,00 €

1.375,00 €

316,25 €

1.691,25 €

ΠΗΝΑΚΑ 3Υ40Α

ΣΔΜΑΥΗΑ

2,00 €

650,00 €

1.300,00 €

299,00 €

1.599,00 €

ΔΡΓΑΗΔ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΠΗΝΑΚΑ
3Υ40Α
ΜΟΝΣΑΡΗΜΑ
ΠΗΝΑΚΑ
36ΘΔΔΧΝ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ΣΔΓΑΝΟ
ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ
ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΤΛΗΚΟΤ

2,00 €

600,00 €

1.200,00 €

276,00 €

1.476,00 €

ΤΝΟΛΑ

100.000,00 €

23.000,00 €

123.000,00 €

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο ΚΑ 20-6117.0001 θαη ΚΑ 20-6117.0003
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016.
Μύκονος, 09-03-2016
Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ι. ΓΔΝΙΚΑ
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ ζπληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηελ αζθαιή
νδήγεζε θαη ηνλ θσηηζκφ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε ηθαλνπνηεηηθφ θαη επαξθή
θσηηζκφ θαζψο θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ δηθηχσλ
δεκνηηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ (πεδνδξφκσλ, παηδηθψλ ραξψλ, πάξθσλ,
πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ θηεξίσλ πνδειαηνδξφκσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
κηθξήο θιίκαθαο) πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ζπληήξεζεο.
Ζ δαπάλε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ
ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Μπθφλνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιαζνθφξα νρήκαηα. Σα
θαιαζνθφξα θαη ε ρξήζε απηψλ φπνπ απαηηείηαη ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν
θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζα βαξχλεη απηφλ. Δπηπιένλ ηπρφλ κεραληθή βιάβε
ησλ θαιαζνθφξσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο εξγνιάβνο ζα έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε ηε ΓΔΖ γηα ηελ εθηφο ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ
θσηηζκνχ αλ ρξεηαζηεί ή θαη ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ ππφ ηάζε θαη
γεληθά ζα επηβιέπεη θαη ζα πξνγξακκαηίδεη ηελ αζθαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία
ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ είηε είλαη θνιφλεο ηεο ΓΔΖ είηε θνιφλεο θσηηζκνχ
δξφκνπ είηε άιιεο θνιφλεο.
Δξγαζίεο αθαλείο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα
ζε εκέξεο (άββαηα-Κπξηαθέο) θαη ψξεο (απνγεπκαηηλέο-βξαδηλέο), ζα
απνθεπρζνχλ. Αλ παξά ηαχηα γίλνπλ θαη ε επίβιεςε απαηηήζεη λα ειεγρζνχλ
εθ ησλ πζηέξσλ ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππαθνχζεη ζηηο
επηηαγέο ηεο επίβιεςεο θαη λα εθηειέζεη φζεο εξγαζίεο ηνπ δεηεζνχλ γηα λα
ειέγμεη ηηο αθαλείο πνζφηεηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
θαηεπείγνληεο ιφγνη (επηθηλδπλφηεηαο, αζθάιεηαο θιπ) επηβάιινπλ ηελ
ακεζφηαηε εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ.
Δηδηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα
αθνξνχλ:





Σελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πεδνδξφκσλ, παηδηθψλ ραξψλ,
πάξθσλ, πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ θηεξίσλ πνδειαηνδξφκσλ θαη
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο.)
Σελ αιιαγή θακέλσλ ιακπηήξσλ ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ
ζσκάησλ θσηηζκνχ κε λέα ζχγρξνλα θσηηζηηθά πδξαξγχξνπ ή
λαηξίνπ.
Σελ ζπληήξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αληηθαηάζηαζεο (ΜΗ,
ππθλσηέο, αζθάιεηεο, ληνπί θιπ).




Σελ ζπληήξεζε ηνπνζέηεζε θαη απνθαζήισζε ηνπ ενξηαζηηθνχ
θσηηζκνχ θαη θσηηζκνχ θσηαγψγεζεο θαζψο θαη ηελ επηζθεπή
ηνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.
Σελ επηζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο θάησζη
πεξηνρέο.
ΜΤΛΟΙ

σιήλεο PVC Φ100

ΜΔΣΡΑ

200

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ καδί κε ζθάςηκν
20κ ζπηξάι βαξέσο ηχπνη Φ16

ΜΔΣΡΑ

20

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζπηξάι καδί κε ζθάςηκν
Κνπηί ζηεγαλφ 100 Υ 150

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ΚΟΤΣΗ ΣΔΓΑΝΟ
Αζθάιεηεο 10Α
Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο Αζθάιεηεο 10Α
Φσηηζηηθά ζηηο θνιψλεο

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο Φσηηζηηθά ζηηο θνιψλεο
Φξεάηηα 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

11

ΜΔΣΡΑ

100

Καιψδηα E1VV-U 5X4

ΜΔΣΡΑ

200

σιήλεο PVC Φ100

ΜΔΣΡΑ

170

ΜΔΣΡΑ

190

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ΦΡΔΑΣΗΑ
Καιψδηα E1VV-U 3X1,5
Δξγαζίεο Καιψδηα

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ΧΛΖΝΔ
Καιψδηα E1VV-U 5X6

Δξγαζίεο ΠΔΡΑΜΑ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ
Φξεάηηα 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

5

20κ ζπηξάι βαξέσο ηχπνη Φ16

ΜΔΣΡΑ

20

20κ ζπηξάι βαξέσο ηχπνη Φ100

ΜΔΣΡΑ

20

Δξγαζίεο ΦΡΔΑΣΗΑ

Δξγαζίεο Σνπνζέηεζεο ΠΗΡΑΛ
πίλαθαο 3Υ25Α

ΣΔΜΑΥΗΑ

Δξγαζίεο Σνπνζέηεζεο πίλαθαο 3Υ25Α
24ζεζεσλ εμσηεξηθφ ζηεγαλφ πνιπεζηέξα

ΝΣΑΒΙΑ
σιήλεο PVC Φ100

2

κνληάξηζκα πίλαθα

ΜΔΣΡΑ

200

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο σιήλεο PVC Φ100
Καιψδηα E1VV-U 3X2,5

ΜΔΣΡΑ

150

ΜΔΣΡΑ

300

Ππιψλαο κε δπν πξνβνιείο HOI
150w
Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο Ππιψλα

ΣΔΜΑΥΗΑ

12

Φξεάηηα 40Υ40

ΣΔΜΑΥΗΑ

25,00

ΣΔΜΑΥΗΑ

2,00

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ΚΑΛΧΓΗΧΝ
Καιψδηα E1VV-U 5Υ4
Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ΚΑΛΧΓΗΧΝ

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο Φξεαηίσλ
πίλαθαο 3Υ40Α

Δξγαζίεο Σνπνζέηεζεο πίλαθαο 3Υ40Α
36ζεζεσλ εμσηεξηθφ ζηεγαλφ πνιπεζηέξα

κνληάξηζκα πίλαθα

ΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Ο ανάδοσορ δέσεηαι ανεπιθύλακηα :
 Σελ αιιαγή ιακπηήξσλ θαη ζπληήξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ
δεκνηηθνχ θσηηζκνχ.
 Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ηειηθά
ή
ησλ
παιαηψλ
πιηθψλ
πνπ
απνθαηαζηάζεθαλ
ή
θαη
ησλ
παιαηψλ
θσηηζηηθψλ
πνπ
αληηθαηαζηάζεθαλ.
 Σελ ζπγθέληξσζε θακέλσλ ιακπψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ
δηαζθνξπηζκφ απηψλ ιφγσ κφιπλζεο πεξηβάιινληνο θαη χζηεξα απφ
νδεγία Δπξσπατθψλ θαλνληζκψλ ηελ ζπγθέληξσζε φπνπ θαζνξηζηεί
απφ ηελ επίβιεςε.

 Σελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ πνπ ζα αλαγξάθνληαη εξγαζίεο θαη επηζθεπέο
απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ
 Μηθξνεπηζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο
θαη ζε πνζφηεηεο εξγαζίαο πνπ ζα θξίλεη ε ππεξεζία θαζψο θαη
απνζχλδεζε επηθίλδπλσλ εγθαηαζηάζεσλ.
ε θάζε πεξίπησζε:
 Θα ππάξρνπλ πηλαθίδεο θνληά ζην ρεηξηζηήξην ησλ αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ πνπ λα γξάθνπλ ηα δηάθνξα φξηα αζθαιείαο ησλ
κεραλεκάησλ, φπσο κέγηζην θνξηίν, θιίζεο ηεο θεξαίαο, αληίβαξν
θιπ.
 Θα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηα ελαέξηα
ειεθηξηθά δίθηπα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ δνπιεχνπλ
αλπςσηηθά κεραλήκαηα (π.ρ. καθξηλή ζέζε κεραλήκαηα, θαηέβαζκα
κπνχκαο, πξνζηαηεπηηθά ζαληδψκαηα).
 Θα εηδνπνηνχληαη ε ΓΔΖ, ν ΟΣΔ, ε ΓΔΤΑΜ θιπ, πξηλ αθφκε
αξρίζνπλ ηα έξγα, γηα λα εμεηάζνπλ καδί κε ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ
επηβιέπνληα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ.
 Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απφ άηνκα άλσ ησλ 18
εηψλ, πνπ έρνπλ άδεηα θαη ζρεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνβιέπεη ε
ζρεηηθή λνκνζεζία.
 Οη ρεηξηζηέο ζα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηφηεηα θαη
επνπηεία ηεο θφξησζεο, αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο (αλ απηφ είλαη
αδχλαην, ηφηε πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο πνπ ζα
βξίζθεηαη φκσο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ θαη ν ρεηξηζηήο ζα δηαθξίλεη
θαζαξά ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ν ίδηνο δελ ζα θηλδπλεχεη απφ πηψζε
ηνπ θνξηίνπ).
Αηομικά μέζα πποζηαζίαρ
1. Όινη νη εξγαδφκελνη επηβάιιεηαη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε,
αλεμάξηεηα ηη δνπιεηά θάλνπλ.
2. Γελ ζα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ ζα θνξνχλ αθαηάιιεια ππνδήκαηα
ηχπνπ ζαγηνλάξεο, κε ηαθνχλη, πέδηια. Σα ππνδήκαηα πξέπεη λα είλαη
ηχπνπ κπνηίλη κε γεξή θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια θαη ζθιεξή άλσ
επηθάλεηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πηψζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ.
3. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσπίδεο ή γάληηα ζε εξγαζίεο πνπ
κπνξεί λα βιάςνπλ ηα κάηηα ή ηα ρέξηα αληίζηνηρα.
Τγιεινή – ππώηερ βοήθειερ
Θα ππάξρεη θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ,
εγθαηεζηεκέλν απφ ηνλ αλάδνρν. Σν θαξκαθείν πξέπεη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλν ζε εχθνια πξνζηηφ ζεκείν θαη ζα επηβιέπεηαη κε κέξηκλα ηνπ
εξγνδφηε, ψζηε πάληα λα πεξηέρεη επαξθήο πνζφηεηεο θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ.
Δάλ ν επηβιέπσλ θξίλεη φηη νη εξγαζίεο πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ,
ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκεξηζηεί θαη λα ππαθνχζεη θαη λα «ππθλψζεη» ηηο
εξγαζίεο.
Οη αιινδαπνί εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πξάζηλε θάξηα εξγαζίαο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα «γλσξίδεη» ηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΟΣΔ, ηεο

ΓΔΤΑΜ θιπ. δίθηπα θαη λα έρνπλ θάπνηνλ ηερληθφ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο
πνπ ζα δεηθλχνπλ ηελ ζέζε ησλ δηθηχσλ απηψλ.
Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ ηξνρνθφξσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί βνήζεηα
απφ ηελ ηξνραία κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΓΔΝΗΚΑ ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ Δ ΤΠΔΡΣΑΣΟ
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ.

Μύκονος, 09-03-2016
Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο
Απηφ ην ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.), αθνξά ηνπο
γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν
ε εξγαζία.
Άπθπο 2ο
Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν.
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (πνπ δελ είλαη έξγα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 3, ηνπ Ν.1418/84) ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
28/80, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα κεηά απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο
θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο 3463/2006 θαη 3852/2010 θαη ηηο ζρεηηθέο
ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
Άπθπο 3ο.
Μελέηη ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί
ακάρεην ηεθκήξην, φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηε
ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο ήηνη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη
ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (εηδηθή θαη ηελ παξνχζα) θαζψο θαη αλεπηθχιαθηα
αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Παξάιεςε ηνπ αλάδνρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία
πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ
πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Άπθπο 4ο
Πεπιεσόμενα ηων ηιμών μονάδαρ ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού και
δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ανάδοσο.
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλαθέξνληαη
ζε εξγαζία ηειεησκέλε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Οη ηηκέο απηέο, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνο ηνχην απαξαίηεηεο επί κέξνπο
εξγαζίεο, θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο αλαδφρνπ, άκεζνπο ή εκκέζνπο,
απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 5ο
Αζθάλιζη πποζωπικού.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ν ίδηνο, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο
δηαηάμεηο.
Άπθπο 6ο.
Σήπηζη Νόμων, Αζηςνομικών και λοιπών διαηάξεων.
Ο αλάδνρνο, αθνχ είλαη ππεχζπλνο ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θ.ι.π., είλαη
ππνρξεσκέλνο, ρσξίο λα ακειεί, λα αλαθνηλψλεη ζηελ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία,

ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο
ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο
θ.ι.π., θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο
Δςθύνη ανάδοσος.
1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, ηφζν γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, κφλνο
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο απφ ηελ Τπεξεζία θάζε είδνπο έιεγρνο πνπ ζα
αζθεζεί, θαζφινπ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε.
2. Δπί πιένλ, ν αλάδνρνο είλαη εμνινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ
εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ πηζαλά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο
θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ
ζρεηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.

Άπθπο 8.
ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηων επγαζιών.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο εθηειείηαη ε εξγαζία,
λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο γεληθά θαη λα
επηκειείηαη ηελ ζπληήξεζε απηψλ. Δπί πιένλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ
παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη γηα αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη
ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία ζηνπο θχξηνπο δξφκνπο θαη ζηνπο
παξαθακπηεξίνπο θαη ηηο πξνζπειάζεηο. Σα παξαπάλσ κέηξα ιακβάλνληαη κε
επζχλε θαη κε δαπάλεο αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη
ζηελ κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο.
Άπθπο 9ο.
Δγκαηαζηάζειρ Δπισειπήζεων και Οπγανιζμών Κοινήρ Ωθέλειαρ. (Ο.Κ.Ω.)
1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηε ζέζε ηεο εξγαζίαο
λα ππάξρνπλ αλαπηπγκέλεο ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. ή
Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο.
2. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή
αλάκεημε (εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δ..Τ.), είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο
λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ρσξίο λα
δηθαηνχηαη γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή ιφγσ
δπζρεξεηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ απφ απηφλ εθηεινχκελε εξγαζία.
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ε εξγαζία:
«Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ και Δπιζκεςήρ Ηλεκηπολογικών
Γημοηικών Δγκαηαζηάζεων κοινόσπηζηων σώπων Γήμος Μςκόνος 2016»
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

ΔΤΡΧ

Φ.Π.Α. 23%

ΔΤΡΧ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ

ΔΤΡΧ

100.000,00
€
23.000,00
123.000,00
€

Άπθπο 2ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Π.Γ. 28/80.
2. Σνπ Ν. 3463/2006 (άξζξν 209).
3. Σνπ Ν. 3852/2010
4. Σσλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη θείκελσλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ΟΣΑ (πνπ δελ είλαη έξγα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1,
παξ. 3 ηνπ Ν. 1418/84)
Άπθπο 3ο
ύμβαζη - Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ - Ποινικέρ πήηπερ.
Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μχθνλνπ
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία φρη ιηγφηεξε ησλ πέληε
εκεξψλ αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο
πξφζθιεζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί θαηά ην ελ ιφγσ δηάζηεκα, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο λα απαηηείηαη
θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο πξνο απηφλ.
Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί αθεηεξία κέηξεζεο
ησλ πξνζεζκηψλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπο,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80.
Ο Γήκνο Μπθφλνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κε εμαληιήζεη νιφθιεξν ην πνζφ
θαη ηηο πνζφηεηεο ηεο ζχκβαζεο. Σφηε ε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη
αλάινγε ηνπ ζπληειεζηή ι= Μήλεο ζπληήξεζεο/δηάξθεηα ζχκβαζεο ζε κήλεο.
Γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80.
Άπθπο 4ο
Δγγςήζειρ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ

(5%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α θαη θαηαηίζεηαη ζην Γήκν θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 5ο
Μελέηη ςνθηκών ηηρ Δπγαζίαρ.
Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη δεισηηθή ηνπ φηη έιαβε
ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμή ηεο ηηο γεληθέο θαη ηππηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο
ζα αλαπηπρζεί ε εξγαζία, δειαδή, ηε ζέζε ηεο, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε
κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδνχ ή νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ
επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, ηελ δίαηηα ησλ ξεπκάησλ θαη θάζε άιιε ηππηθή, εηδηθή θαη γεληθή
ζπλζήθε, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαη φηη ε εξγαζία ζα
εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηε κειέηε πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθσζεί ν Αλάδνρνο.
Άπθπο 6ο
Ημεπολόγιο
Απαηηείηαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ θαζψο θαη ε πξνζέιεπζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ
ππεξεζία γηα θαηεπζχλζεηο θαη ζπληνληζκφ απφ ηνλ ππεχζπλν - επηβιέπνληα
ζπληήξεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ (ή αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ) ή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Άπθπο 7ο
Γενικέρ ςποσπεώζειρ αναδόσος.
Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
28/80. H άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο
ειεθηξνιφγνπ Α΄ εηδηθφηεηαο 1εο
θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε
πεξίπησζε πνπ ιήμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο ηεο
εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ζεσξεκέλε
ζε δηάζηεκα ην πνιχ δέθα (10) εκεξψλ.
Άπθπο 8ο
Πποκαηαβολέρ.
Γελ πξνβιέπεηαη λα δνζνχλ πξνθαηαβνιέο.
Άπθπο 9ο
Γενικά έξοδα και όθελορ επγολάβος - Φ.Π.Α.
ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα δνζεί ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 23%
ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (Γήκνο Μπθφλνπ).
Άπθπο 10ο
Δςθύνη αναδόσος για ηην εθαπμογή ηηρ μελέηηρ και για ηην ποιόηηηα ηηρ
επγαζίαρ.
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, κφλνο ππεχζπλνο
είλαη ν αλάδνρνο.
Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη
ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμνινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο, γηα ηελ εθινγή ησλ

πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Άπθπο 11ο
Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού.
Ο Γήκνο Μπθφλνπ έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηελ κνξθή θαη ηελ πνζφηεηά ηεο πάληα
φκσο ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ. θαη εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ.
Άπθπο 12ο
Παπαλαβή ηηρ επγαζίαρ.
Ζ παξαιαβή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη έλαλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/80
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