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    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
        ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

 

 
 
         ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
        ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

                                             Απιθμόρ Μελέηηρ: 21/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΓΗΜΟ  ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΜΔΛΔΣΖ: «πληήξεζε θαη Αλαθαίληζε ρνιηθψλ Κηηξίσλ». 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ………………………..140.010,00………….………………………€ 

 

Φ.Π.Α.24%…………………………………..…...…...33.602,40…...……………………………..€ 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : ………………….…173.612,40….….….………………………...€ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………
……… 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ- ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 
 

 

Ζ παξνχζα κειέηε, αθνξά  ηνπο ρξσκαηηζκνχο κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληαθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο  επί επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ήδε ρξσκαηηζκέλσλ, 
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ)  ζε κία ζηξψζε (θξεζθάξηζκα), ελψ φπνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο απαηηεζεί, ζα γίλεη επαλαρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ.  Δπίζεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνεηνηκαζία θαη ειαηνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ (π.ρ. παξάζπξα, 
πφξηεο θ.α.)  θαζαξηζκφο θαη κνλψζεηο ηαξαηζψλ κε επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 
ζπζηαηηθψλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16,  με κπιηήπιο 
ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 
 
πγθεθξηκέλα νη επηθάλεηεο ησλ ρνιηθψλ θηηξίσλ πνπ ζα ζπληεξεζνχλ αθνξνχλ ηα ζρνιεία: 

 1ν Νεπηαγσγείν Μπθφλνπ θαη 3ν Νεπηαγσγείν Μπθφλνπ 

 Νεπηαγσγείν Μαξαζηνχ 

 Νεπηαγσγείν Φηειηάο (θπιάκπεια) 

 Νεπηαγσγείν Άλσ Μεξάο 

 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μπθφλνπ & 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μπθφλνπ (Λάθθα) 

 Γεκνηηθφ ρνιείν Άλσ Μεξάο 

 Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηεηλάξνπ 

 Γπκλάζην Μπθφλνπ (Βξχζε) 

 Λχθεην Πεηεηλάξνπ 

 
 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ. 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ ησλ πξνο θαζαξηζκφ θαη κφλσζε ηαξαηζψλ κε επαιεηθψκελν 
ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ είλαη 1.000 ηκ 
 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ρξσκαηηζκφ είλαη 11.800 ηκ 
 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ρξσκαηηζκφ είλαη 15.100 ηκ 
 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ ησλ πξνο πξνεηνηκαζία θαη ειαηνρξσκαηηζκφ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε 
ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ είλαη 1.800,00 ηκ 
 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών Κηιπίυν 
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Ο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε ζπληήξεζε -ρξσκαηηζκφο ησλ παξαπάλσ επηθαλεηψλ, κε 
εθαξκνγή ησλ ρξσκαηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ ην απνηέιεζκα λα είλαη ε αλαθαηληζκέλε φςε ησλ 
επηθαλεηψλ κε άξηζηε πνηφηεηα θαη αηζζεηηθή.  
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε 140.010,00€ ζπλ 33.602,40€ γηα Φ.Π.Α. 
24%. πλνιηθά δειαδή 173.612,40€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κ.Α 15-7331.0006, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ζ πληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ ηεο 
Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020 
   
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

α/α Δίδορ επγαζίαρ Μονάδα Ποζόηηηα  
Σιμή  

Μονάδαρ 
Γαπάνη € 

1 

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 
κε ρξήζε ρξσκάησλ αθξπιηθήο ή 
ζηπξέλην – αθξηιηθήο βάζεσο  m2 11.800,00 

                 
4,50    53.100,00 

2 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 
κε ρξήζε ρξσκάησλ αθξπιηθήο ή 
ζηπξέλην – αθξηιηθήο βάζεσο  m2 15.100,00 

              
4,50    67.950,00 

3 

ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε 
επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 
ζπζηαηηθψλ m2 1.000,00 

                 
6,00    6.000,00 

4 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ 
επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε 
δηαιχηνπ 

m2 1.800,00 7,20 12.960,00 

ΤΝΟΛΟ € : 140.010,00 € 

Φ.Π.Α. 24% € : 33.602,40 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ € : 173.612,40 € 
 

 
 
 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α 15-7331.0006). 

                  

ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαηνψξεο ηνπ αλαδφρνπ, ν θαζαξηζκφο 

ησλ πξνο ζπληήξεζε επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά. Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε ηελ θαηαβνιή ησλ 

εκεξνκηζζίσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνξείο αζθάιηζεο απηψλ. Ο Γήκνο Μπθφλνπ δελ ππέρεη θακία απνιχησο 

επζχλε γηα ην ιφγν απηφ απέλαληη ζηνλ Αλάδνρν ή ζε ηξίηα πξφζσπα.  

 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο 

απνθάζεηο θαη Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ ηνπ θαη γεληθά γηα φιν 

ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηα 

πηζαλά αηπρήκαηα απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία ζηνπο εξγάηεο ή ππαιιήινπο ηνπ, γη’ απηφ θαη 

νθείιεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ παξαπάλσ επζχλε.  

 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών Κηιπίυν 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ιίζηα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ηεξεί 

εκεξνιφγην έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαη θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηα νπνία νθείινπλ λα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνηεκέλα κε CE, ηελ 

αλαινγία ιίηξσλ ρξψκαηνο / ηκ. επηθάλεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ην νπνίν ζα ειεγρζεί κε 

δνθηκέο επί ηφπνπ, πξηλ εγθξηζεί, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ελδερφκελεο ππνδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο ππεξεζίαο. 

  

     

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ ηεο 
Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

α/α Δίδορ επγαζίαρ Μονάδα Ποζόηηηα  
Σιμή  

Μονάδαρ 
Γαπάνη € 

1 

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ αθξπιηθήο ή ζηπξέλην – 
αθξηιηθήο βάζεσο  m2 11.800,00   

2 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ αθξπιηθήο ή ζηπξέλην – 
αθξηιηθήο βάζεσο  m2 15.100,00   

3 

ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε 
επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 
ζπζηαηηθψλ m2 1000,00   

4 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ 
επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε 
δηαιχηνπ 

m2 1.800,00   

ΤΝΟΛΟ € :  

Φ.Π.Α. 24% € :  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ € :  

 
 
 
                
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ..…./.…../2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ: 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών κηιπίυν 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Ζ παξνχζα κειέηε, αθνξά  ηελ «πληήξεζε θαη Αλαθαίληζε ρνιηθψλ Κηηξίσλ» δειαδή ηνπο 
ρξσκαηηζκνχο κε ρξήζε κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, ζηπξεληαααθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο επί επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ήδε ρξσκαηηζκέλσλ, (εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ)  ζε κία ζηξψζε (θξεζθάξηζκα), ελψ, φπνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
απαηηεζεί, ζα γίλεη επαλαρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
πξνεηνηκαζία θαη ειαηνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ (π.ρ. παξάζπξα, πφξηεο θ.α.) θαζψο θαη 
θαζαξηζκφο θαη κνλψζεηο ηαξαηζψλ κε επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ. 
πγθεθξηκέλα νη επηθάλεηεο ησλ ρνιηθψλ θηηξίσλ πνπ ζα ζπληεξεζνχλ αθνξνχλ ηα ζρνιεία: 
 

 1ν Νεπηαγσγείν Μπθφλνπ θαη 3ν Νεπηαγσγείν Μπθφλνπ 
 

 Νεπηαγσγείν Μαξαζηνχ 
 

 Νεπηαγσγείν Φηειηάο (θπιάκπεια) 
 

 4.Νεπηαγσγείν Άλσ Μεξάο 
 

 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μπθφλνπ & 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μπθφλνπ (Λάθθα) 
 

 Γεκνηηθφ ρνιείν Άλσ Μεξάο 
 

 Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηεηλάξνπ  
 

  Γπκλάζην Μπθφλνπ (Βξχζε) 
 

 Λχθεην Πεηεηλάξνπ 
 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ ησλ πξνο θαζαξηζκφ θαη κφλσζε ηαξαηζψλ κε επαιεηθψκελν 
ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ είλαη 1.000 ηκ 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ρξσκαηηζκφ είλαη 11.800,00 ηκ 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ ρνιείσλ πξνο ρξσκαηηζκφ είλαη 15.100,00 ηκ 
πλνιηθή Δπηθάλεηα φισλ ησλ πξνο πξνεηνηκαζία θαη ειαηνρξσκαηηζκφ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε 
ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ είλαη 1.800,00 ηκ 
 
Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφλσζε ησλ ηαξαηζψλ ζα πξέπεη λα είλαη επαιεηθψκελν 
ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ θαη απαηηείηαη ε ρξήζε πεξίπνπ 2,5 - 3kg/m2 πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ.  

Ο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ επηθαλεηψλ, κε φπσο απαηηείηαη 
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ρξσκαηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ ην απνηέιεζκα λα είλαη ε αλαθαηληζκέλε φςε 
ησλ επηθαλεηψλ κε άξηζηε πνηφηεηα θαη αηζζεηηθή. 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαζαξηζκφο ησλ 
πξνο ζπληήξεζε επηθαλεηψλ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηηξνπήο παξαιαβήο Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
Δπίζεο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών κηιπίυν 
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ησλ ρψξσλ απφ θζνξέο ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη, θαζψο θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ 
κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε επίπισλ θαη επηηνίρησλ δηαθνζκεηηθψλ, θάδξσλ, πηλάθσλ, 
αθηζψλ θα. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16,  κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
 
         

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ ηεο 
Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020  
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  

- Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο αθνξά ηνπο ρξσκαηηζκνχο κε ρξήζε ρξσκάησλ, 

αθξπιηθήο ή ζηπξν-αθξηιηθήο βάζεσο επί  επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ήδε ρξσκαηηζκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ - εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζε κία ζηξψζε (θξεζθάξηζκα) πξνεηνηκαζία θαη 

ειαηνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ (π.ρ. παξάζπξα, πφξηεο θ.α.) θαζαξηζκφο θαη κφλσζε 

ηαξαηζψλ κε επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ ζε επηθάλεηεο ησλ ρνιηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε. 

- Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

κειέηεο θαη ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηεο Αλάιπζεο Σηκψλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

- Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ  

140.010,00€ (κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%). 

- ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά, απφ «έλα ρέξη», βαςίκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο έρεη πξνβιεθζεί πνζφηεηα πιηθψλ ζηελ πξνκέηξεζε ηεο κειέηεο. Οη 

πνζφηεηεο ζα πηζηνπνηνχληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
 

Σα ζςμβαηικά ζηοισεία καηά ζειπά ιζσύορ είναι: 

 Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

 Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Αλαιπηηθφ ηηκνιφγην κειέηεο 

 Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

 Σερληθή πεξηγξαθή κειέηε 

 Σερληθή έθζεζε. 

 Σηκνιφγην πξνζθνξάο 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο εληφο  

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Παξάηαζε ησλ ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα απνθιεηζηηθή 

ππαηηηφηεηα απηνχ. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, 

ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών κηιπίυν 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΔΓΓΤΗΔΙ 
 
1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  Ζ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
 
2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο 
θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο 
άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο -ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θιπ – πξνβεί ακέζσο κεηά ηελ 

πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ή δηαθεθνκκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηα νπνία πεξαηψζεθαλ, ζηελ 

απνθφκηζε θάζε πξντφλησλ πιηθψλ ή ρσκάησλ θαζψο θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο επηπιένλ 

ςεθίδαο ζθξαγηζηηθψλ επαιείςεσλ θαη γεληθψο ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο έιαβαλ 

ρψξα νη εξγαζίεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο 

παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο επζπλψλ θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε 

ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 

Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή 

απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ φια 

φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θιπ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά 

λφκν πξνβιεπφκελεο  άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθψο θαη νπζηαζηηθψο 

ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηψλ.  
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Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη 

πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΤΛΙΚΩΝ 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο ζηελ αγνξά πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή 

ειαηηψκαηα θαη πξνειεχζεσο θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία, κε εμαίξεζε (φζν 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε) εθείλα ηα νπνία δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία 

ξεηψο αλαγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ε πξνέιεπζή ηνπο απφ ηελ αιινδαπή. Θα 

πξνζθνκηζηνχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πιηθά θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

ππεξεζία πξηλ ηελ αγνξά θαη πξνκήζεηα απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

θαη ηδίσο: 

- Σνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο 
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 3863/2010 (Α 115) 

“Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

  Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
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 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

- Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».  

- Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε   ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε αξηζκ.  56902/215/19.05.2017 

(ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη  ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ 
αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Σα ζπλεξγεία, ε 
αζθάιεηα θαη ε αζθάιηζε απηψλ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Οθείιεη δε λα θξαηά ελήκεξε ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά 
θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 
ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
     Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο 
αλάινγα. 
 

 ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   
         

ΑΡΘΡΟ 12ο 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 173.612,40€, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ηνπ πνζνχ έθπησζεο, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 
εληνιήο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε θαη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
Σν πνζφ ζα θαιπθζεί ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ 
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ λνκνζεηεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 

ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Γηα θάζε κέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιινληαη 

πνηληθέο ξήηξεο πνπ θαζνξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απηέο νξίδνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 

ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Ο ππφ ησλ ζρεδίσλ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

θαζνξηζκφο ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο 

πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεσο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ 

αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ 

πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ηκήκα ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΙ ΠΡΟΣΤΠΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη επηκέιεηα κε ζθνπφ ε εθηεινχκελε 

ππεξεζία  λα είλαη πνηνηηθψο άξηζηε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνβαίλεη ζην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθηεινχκελεο ππεξεζίαο. 

 

                            

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ ηεο 
Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ  

20REQ006869212 2020-06-16



ΥΠΗΡ._21/2020 14 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 21/2020 
 

 
ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 

 
 

Άπθπο 1: 
Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ,  ακπςλικήρ, 
ζηςπενιααακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ: 
 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή 
βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε κία ζηξψζε, (θξεζθάξηζκα). Με πξνεηνηκαζία ησλ 
επηθαλεηψλ, φπνπ απαηηείηαη (ζπαηνπιάξηζκα, κεξεκέηηα, αζηάξσκα) θαη εθαξκνγή κίαο ζηξψζεσο 
ηνπ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία.  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο ΔΤΡΩ 4,50 (ηέζζεπα εςπώ και πενήνηα λεπηά) 

 
 
 

Άπθπο 2: 

(ιζσύοςν οι πποδιαγπαθέρ ηος άπθπος 1, παπαπάνυ, με ηην διαθοπά όηι αθοπά εξυηεπικέρ 
επιθάνειερ): 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ρξσκαηηζκψλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο ΔΤΡΩ 4,50 (ηέζζεπα εςπώ και πενήνηα λεπηά) 

 
 
 
Άπθπο 3: 
Καθαπιζμόρ και ζηεγανυηικέρ επιζηπώζειρ με επαλειθώμενο ζηεγανυηικό κονίαμα 2 
ζςζηαηικών: 
 
Καζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη επίζηξσζε κε επαιεηθψκελν ζηεγαλσηηθφ θνλίακα 2 ζπζηαηηθψλ 
εληφο ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 (κε ζήκαλζε CE), εθηεινπκέλε επί 
νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιφ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ επί ηφπνπ, ν 
θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηεο επηθαλείαο επίζηξσζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο (αζηαξηνχ), 
ζπκβαηνχ κε ην πιηθφ, αλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ΔΤΡΩ 6,00 (έξι εςπώ) 
 

 
 
Άπθπο 4: 
Πποεηοιμαζία και ελαιοσπυμαηιζμοί κοινοί ξύλινυν επιθανειών με σπώμαηα αλκςδικών ή 
ακπςλικών πηηινών, βάζευρ νεπού η διαλύηος: 

 

Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαζαξηζκφ ηεο 
επηθαλείαο κε γπαιφραξην, θαζαξηζκφο ησλ ξφδσλ θαη επάιεηςή ηνπο κε γνκαιάθα, ηξίςηκν, 

ΜΔΛΔΣΗ: ςνηήπηζη και Ανακαίνιζη 
σολικών Κηιπίυν 
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ρνλδξνζηνθάξηζκα, ηειηθφ ηξίςηκν θαη αζηάξσκα. Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ 
(ζηηιπλνί ή καη ή ζαγξέ). Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ΔΤΡΩ 7,20 (επηά εςπώ και είκοζι λεπηά) 

 

 

                             

Μχθνλνο, 19-05-2020 

                   Ζ πληάμαζα 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο, 19-05-2020 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ ηεο 
Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ  
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