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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 45/2020

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ:“ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ”

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ………………….€100.700,00….......………………………ΔΤΡΩ.
Φ.Π.Α. 24%…………………………………....€24.168,00……..….….…………………ΔΤΡΩ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ………...€124.868,00…….…….………………….ΔΤΡΩ.

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ …………………
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 45/2020

ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ηηο δηαγξάκκηζεο κε:
- πιηθψλ δηαγξάκκηζεο ζε ιεπθή απφρξσζε,
- αληαλαθιαζηηθψλ γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο.
Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα δεδνκέλνπ φηη
ελζσκαηψλνληαη ζηα ρξψκαηα δηαγξάκκηζεο θαη αληαλαθινχλ ην θσο ησλ πξνβνιέσλ ησλ
νρεκάησλ θαζηζηψληαο νξαηή ζηνπο νδεγνχο ηελ δηαγξάκκηζε, ζηνλ δξφκν απφ κεγάιε
απφζηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
ηε κειέηε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φιεο νη εξγαζίεο, πιηθά θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εθαξκνγή́ ηνπ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο. Οη δηαγξακκίζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα
ηελ ζπληήξεζε - αλαλέσζε ηεο πθηζηάκελεο δηαγξάκκηζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέαο, ζε νδνχο
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή.
Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
πγθεθξηκέλα ε δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πεξηιακβάλεη:

Α/Α

ΔΙΓΟ

1

Γηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
m2

ΠΟΟΣΗΣΑ
26.500,00

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε €100.700.00 ζπλ ΦΠΑ 24% €24.168,00,
ήηνη ζπλνιηθά €124.868,00.
Η ππεξεζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/88-2016)
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο) είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ
πποζθοπά για ηην ζςνολική ποζόηηηα ηος υρ άνυ πίνακα .
Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο μειοδοηικόρ
δηαγσληζκφο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €124.868,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
ζηνλ θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ 2021.

Μχθνλνο 21-10-2020
Η πληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 21-10-2020
Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Μηραήι Σζηκπιάθεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΙΓΟ

1

Γηαγξάκκηζε
νδνζηξσκάησλ

m2

26.500,00

3,80€

100.700,00 €

ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€):100.700,00
Φ.Π.Α. 24% ΔΤΡΩ (€): 24.168,00
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€): 124.868,00

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 21-10-2020
Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Μχθνλνο 21-10-2020
Η πληάμαζα

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο

Μηραήι Σζηκπιάθεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Γηαγξάκκηζε
νδνζηξσκάησλ

m2

26.500,00

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€):
Φ.Π.Α. 24% ΔΤΡΩ (€):
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€):

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/2020

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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€

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΙΓΟ

€
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η

κειέηε

αθνξά

ηελ

εθαξκνγή

ιεπθήο

δηαγξάκκηζεο

νδνζηξψκαηνο

θαη

ησλ

αληαλαθιαζηηθψλ ζθαηξηδίσλ επ‟απηήο, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή́ ηνπ ρξψκαηνο απηνχ́ . Θα είλαη πιηθφ́ πςειήο αληνρή́ θαη
αληαλαθιαζηηθφηεηαο ςειήο νπηζζαλά θιαζεο, θαηά ην πξφηππν ΔΝ 1871 «Τιηθά́ νξηδφληηαο
ζήκαλζεο νδψλ – θπζηθέο ηδηφηεηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηεγνξίεο LF7 γηα ηνλ παξάγνληα
θσηεηλφηεηαο UV1 γηα ηελ επηηαρπλφκελε γήξαλζε UV θαη BR2 γηα ηελ επίδξαζε αζθάιηνπ.
Ακπςλικό σπώμα διαγπάμμιζηρ λεςκό
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά λεςκού σπώμαηορ
Σν ιεπθν́ αθξπιηθφ ρξψκα δηαγξάκκηζεο πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ:


Να απνηειεήηαη απν́ ρξσζηηθέ , αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληθνχο
δηαιχηεο.



Όηαλ εθαξκφδεηαη ζην νδφζηξσκα, λα εμαηκήδεηαη θαη λα δήλεη ζηαζεξν́ πκέλα.



Να ζπλεξγάδεηα η κε ηα γπάιηλα ζθαηξήδηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην ΔΝ
1423, ηα
νπνία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο ςεθάδνληαη ζηνλ πγξφ πκέλα ηνπ
ρξψκαηνο.



Να κπνξεή λα απνηξέπεη ηελ πιέξε θάιπςε ησλ κεγαιπ́ηεξσλ ζθαηξηδήσλ ιν́γσ
ηξηρνεηδνχο αλχςσζεο θαη λα εμαζθαιήδεη ζηα ζθαηξήδηα ηε κέγηζηε πξν́ζθπζε , ψζηε
λα πξνθπ́πηεη ισξήδα δηαγξάκκηζεο πνιπ́ αλζεθηηθή ζηε γήξαλζε θαη ζηε θζνξά.



Να εήλαη θαιά αλακεηγκέλν , λα κελ θαηαθάζεηαη θαη λα κε ζπζζσκαησ́λεηαη κν́ληκα
κέζα ζην δνρείν κεηά
ηελ πεξήνδν απνζεθεπ́ζεσο ηνπιάρηζηνλ
1 έηνπο θαη λα
επαλέξρεηαη εχθνια κε αλάδεπζε ζηελ αξρηθέ ηνπ θαηάζηαζε.



Όηαλ μεξαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο
, λα δήλεη πκέλα κε θαιέ
πξφζθπζε, πνπ δε κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ν ρξσκαηηζκφο ην π κε ηελ επήδξαζε ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο θπθινθνξήαο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξν́λνπ.



Να εθαξκν́δεηαη επ́θνια θαη νκνην́κνξθα κε ηα κεραλέκαηα δηαγξάκκηζεο νδσ́λ .



Να έρεη πεξηεθηηθν́ηεηα ζε TiO≥13% θ.β. Σν πνζνζην́ TiO ζην ρξσ́κα, πξνζδηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ην ASTM D1394 – Αλαγσγηθή κέζνδνο JONES.



Να έρεη ημσ́δεο 70-80 K.U (KREBS UNITS). Σν ημσ́δεο πξνζδηνξήδεηαη ζπ́κθσλα κε ην
ASTM D562



Να έρεη ρξν́λν μέξαλζεο ≤ 20min. Ο ρξν́λνο μέξαλζεο πξνζδηνξήδεηαη ζπ́κθσλα κε ην
ASTM D711.



Να έρεη ιεπηφηεηα θφθθσλ ( HEGMAN)≥ 3. Η ιεπην́ηεηα ησλ θν́θθσλ πξνζδηνξήδεηαη
ζχκθσλα κε ην ASTM D1210.
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Να έρεη αληνρέ ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε ≥50kgr. Η αληνρέ ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε
πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο : Σν ρξσ́κα εκθαλήδεηαη ζε μεξν́ πκέ λα πάρνπο πεξήπνπ 80κ.
πάλσ ζε γπάιηλν δνθίκην δηαζηάζεσλ 15cm x 7cm θαιά θαζαξηζκέλν κε δηαιχηε . Σν
πάρνο ηνπ μεξνχ πκέλα πξνζδηνξίδεηαη ζε 24 ψξεο κεηά ηε δηάζηξσζε . Σν δνθήκην
ζεξκαίλεηαη ζε ππξηαληήξην επί
3 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 105νC-110 νC θαη ελ
ζπλερεία θιηκαηίδεηαη επί 30 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 25 ±2 νC θαη ζρεηηθέ πγξαζήα
50% ± 5%. Σν δνθήκην ππνβάιιεηαη ζε δνθηκαζήα θζνξάο ζπ́κθσλα κε ην
ASTM
D968. Η άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηεήηαη εήλαη ε πξν́ηππε άκκνο CEN EN 196-1.



Σν ρξσ́κα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ξεγκαησ́ζεηο
, απνιεπίζεηο, ή απψιεηα
πξφζθπζεο φηαλ δνθηκάδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο : Σν ρξσ́κα εθαξκν́δεηαη
κε πκελνγξάθν ζε πγξν́ πκέλα 127κm, πάλσ ζε πιαθίδην ιεπθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ
7,5 cm ρ 12,5 cm θαη βάξνπο 1,6 εσο 2,1kg/m2, θαιά θαζαξηζκέλν κε δηαιχηε . Ο
πκέλαο μεξαίλεηαη ζηνπο 21 νC - 26 νC ζε νξηδν́ληηα ζέζε επή 18ψξν, ζηε ζπλέρεηα
ζεξκαίλεηαη ζε ππξηαληήξην ζε ζεξκνθξαζία 55 νC ± 2 νC επί 2σξν, ςχρεηαη ζε
ζεξκνθξαζία δσκα ηίνπ ηνπιάρηζηνλ επί κηζή ψξα θαη θάκπηεηαη γχξσ απφ μχιηλε
ξάβδν δηακέηξνπ 12,5mm.



Σν ρξσ́κα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη απσ́ιεηα πξν́ζθπζεο , μεθινπδίζκαηα ή άιιεο
αιινηψζεηο εθηφο κηαο ειαθξάο απψιεηαο ηεο ζηηιπλφηεηαο ηνπ , φηαλ δνθηκάδεηαη σο
αθνινχζσο: Σν ρξσ́κα εθαξκν́δεηαη ζε πκελνγξάθν ζε πγξν́ πκέλα 380κ. ζε θαζαξν́
γπάιηλν δνθίκην . Ο πκέλαο μεξαήλεηαη ζηνπο 21 νC -26 νC ζε νξηδν́ληηα ζέζε επή 72
ψξεο. Σν δνθήκην εβαπηήδεηαη θαηά ην έκηζπ ζε απνζηαγκέλν λεξν́ ζε
ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ γηα 18 ψξεο, αθήλεηαη λα μεξαζεί ζηνλ αέξα επί δίσξν θαη εμεηάδεηαη.



Σν ρξσ́κα ν́ηαλ ςεθάδεηαη ζε νξηδν́ληηεο επηθάλεηεο ιακαξήλαο έ αινπκηλήνπ θαη ζε
πάρνο πγξνχ πκέλα πεξίπνπ 400κm, πξέπεη λα δίλεη πκέλα ν νπνί νο λα μεξαήλεηαη
θαη λα πξνθπ́πηεη επηθάλεηα ιεήα , νκνηφκνξθε, ρσξίο αλσκαιίεο , ηξαρχηεηα θαη
νπνηαδήπνηε άιιε αζπλέρεηα . Σν ρξσ́κα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ξαβδσ́ζεηο έ
δηαρσξηζκφ φηαλ ςεθάδεηαη ζε θαζαξφ γπαιί.



Η δνθηκέ ηεο απνζέθεπ ζεο ζα γήλεηαη ζπ́κθσλα κε ην ASTM – D1309 θαη πξέπεη λα
είλαη≥6.



Ωο πξνο ηε δεηγκαηνιεςήα ηζρπ́εη ε πξνδηαγξαθέ πνπ εγθξήζεθ
ε κε ηελ απν́θαζε
ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΔΚ 799η. Β/9-11-84) θαη γηα ηελ ζπζθεπαζήα ε παξάγξαθνο
3.1 ηνπ «Σεχρνπο νδεγηψλ θαηαζθεπήο δηαγξακκίζεσλ νδψλ κε ιεπθφ ή θίηξηλν
ρξψκα» έηνπο 1982.



Οη επηπιένλ έιεγρνη πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ
1871, ζεσξνχληαη αλαγθαίνη
δεδνκέλνπ φηη δε γίλνληαη νη έιεγρνη επηδφζεσλ ησλ ρξσκάησλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ
1436 «Δπηδφζεηο δηαγξακκήζεσλ νδψλ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά)»

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ ‟αξηζ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγξαθν ηνπ
Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαζθεχαζκα πνπ ηαμηλνκείηαη σο
επηβιαβέο θαη εχθιεθην , ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΑΥ
1197/87 (ΦΔΚ 567/Β/90) «Πεξί
επηθηλδχλσλ νπζηψλ » ζα επηζεκαήλεηαη κε ηα ζπ́κβνια θηλδπ́λνπ
f,xn, ηηο ελδεήμεηο πνπ
αθνξνχλ ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο – θξάζεηο R: R11 πνιχ εχθιεθην θαη R20 επηβιαβέο
φηαλ εηζπλέεηε θαη ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγήεο πξνθπ́ιαμεο – θξάζεηο S:
S16 καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο – απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα
S25 απνθεχγεηαη ηελ επαθή κε ηα κάηηα
S29 κελ αδεηάδεηε ην πεξηερν́κελν ζηελ απνρέηεπζε
S33 ιάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθσ́λ εθθελσ́ζεσλ
Δπίζεο ην επηθίλδπλν παξαζθεχαζκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ «δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο»
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο απν́θαζεο Α.Υ.. 508/91 (ΦΔΚ 886/Β/30-10-91) «Πεξί
7
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θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα ην ζχζηεκα εηδηθήο πιεξνθφ ξεζεο ζρεηηθά κε ηα επηθήλδπλα
παξαζθεπάζκαηα», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Α.Υ.. 47/95 (ΦΔΚ 431/Β/175-95).
Γύαλινα ανακλαζηικά ζθαιπίδια διαγπάμμιζηρ οδών
Σα γπάιηλα αληαλαθιαζηηθά ζθαηξήδηα δηαγξάκκηζεο νδσ́λ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΤΠΔΥΩΓΔ θαη κε ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 1423 «Τιηθά επίπαζεο,
πάιηλα ζθαηξίδηα , αληηνιηζζεηηθά αδξαλή θαη κείγκαηα απηψλ
», ζε ζπλδπαζκν́ κε ην
Γ14β/νηθ.57023/17-4-03 έγγξαθν ηνπ Κ .Δ.Γ.Δ. Γηα ηε δεηγκαηνιεςία ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή ,
πνπ εγθξήζεθε κε ηελ απν́θαζε ΒΜ
5/30757/18-10-84 (ΦΔΚ 799/Β‟/9-11-84) θαη γηα ηε
ζπζθεπαζία ηζρχνπλ νη παξ . 4.1.5 & 4.1.6 ηνπ «ηεχρνπο νδεγηψλ θαηαζθεπήο δηαγξακκίζεσο
νδψλ κε ιεπθφ ή θίηξηλν ρξψκα », έηνπο 1982. χκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΔΝ 1423
ε θνθθνκεηξηθέ δηαβάζκηζε ησλ πάιηλσλ ζθαηξηδήσλ δηαγξάκκηζεο νδσ́λ ζα πξέπεη λα εήλαη ε
παξαθάησ:
Κφζθηλα ISO 565 – R40/3 κm πλνιηθφ ζπγθξαηνχκελν βάξνο %
850

0 έσο 2

710

0 έσο 10

425

25 έσο 65

250

70 έσο 95

150

95 έσο 100

Σν 80% ηεο ζπλνιηθέο πνζν́ηεηαο ησλ ζθαηξηδήσλ πξέπεη λα θέξεη επηθάιπςε πξν́ζθπζεο θαη
ην 20% επηθάιπςε επίπιεπζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκήζνπλ καδή κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
δηαγσληζκφ, πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο – έγθξηζεο θαηά CE , δήισζε ζπκκφξθσζεο θαηά
CE, πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε
επηθάιπςεο, πξφζθπζεο θαη επίπιεπζεο ζρεηηθά κε ηα γπάιηλα ζθαηξίδηα.

Δπγαζίερ ηοποθέηηζηρ ςλικών.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ θάζε εξγαζία νθείιεη ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο κέξεο πξηλ λα
εηδνπνηήζεη ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Η δηαγξάκκηζε ηνπ
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη
δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ
πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε
πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο
ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 „‟Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ‟‟
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη:


Να πξνζθνκίζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ην πιηθφ (θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε αλ
απαηηείηαη)



Να δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, κέζα θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο
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Να θαζαξίζεη ην νδφζηξσκα απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ
ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε



Να πξνεηνηκάζεη ηε δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)



Να εθαξκφζεη ηε δηαγξάκκηζε κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν
ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ



Να δηεπζεηήζεη ηε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ



Να ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία
κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ άξζε ηνπο

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ







Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα παξαπάλσ
Έιεγρνο ηεο γεσκεηξηθήο αθξίβεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο πινπνηεζείζαο
νξηδφληηαο ζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ.
Έιεγρνο ησλ δηαγξακκίζεσλ, ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζπκβφισλ ψζηε λα έρνπλ
νκνηνγελή θαη νκνηφκνξθε επηθάληα κε δηαθεθξηκέλεο απνιήμεηο θαη ζαθέο
πεξίγξακκα.
ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ, ε δηαγξάκκηζε
ραξαθηεξίδεηαη θαθφηερλε θαη αθαηξείηαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε εθαξκνγή ηεο
Πξνδηαγξαθήο ΔΣΔΠ 05-04-01-00 «αθαίξεζε πθηζηάκελεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο» Ο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαδηαγξακκίζεη ην θαθφηερλν ηκήκα έηζη ψζηε ε λέα
δηαγξάκκηζε λα αληαπνθξίλεζαη ζηηο απαηηήζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο

ΟΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ θπθινθνξία:


Δθαξκνγή εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ εθηέιεζεο ησλ δηαγξακκίζεσλ
θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νριήζεσλ ηεο δηεξρφκελεο θπθινθνξίαο
 Πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο κέρξηο φηνπ ζθιεξπλζεί θαη απνθηήζεη ηελ
απαηηνχκελε αληνρή γηα ηελ παξαιαβή θαηαπνλεκέλσλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ
απηνθηλήησλ
Σα πιηθά δηαγξάκκηζεο (ρξψκαηα, πξφζζεηα επίπαζεο θ.ι.π.) απαηηνχλ ρεηξηζκνχο ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. ηε ζπζθεπαζία ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο
ρεκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ε κέζνδνο αλάκεημεο θαη νη επηηξεπφκελεο ζεξκνθξαζίεο
εθαξκνγήο.
ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ
Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο νξηδφληηαο ζήκαλζεο κε
βάζε ην ρξεζηκνπνηεζέλ πιηθφ. ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο δηαθεθνκκέλεο γξακκήο δελ
επηκεηξψληαη ηα θελά. Πξηλ απφ ηελ θάζε ηηκνιφγεζε, ηκεκαηηθή ή κε, ν αλάδνρνο νθείιεη λα
θαηαζέζεη εγγξάθσο ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηηο
2
εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην (πεξηνρή, m ,
εκεξνκελία πνπ έγηλαλ νη εξγαζίεο θιπ).
ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
9
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Η κεηαθνξά (ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο) φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κέζσλ
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζηαιίαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
θαζψο θαη ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο φισλ ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ. Κάζε είδνπο
εξγαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηεο παξνχζεο, γηα ηελ
πιήξε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 21-10-2020
Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Μχθνλνο 21-10-2020
Η πληάμαζα

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο

Μηραήι Σζηκπιάθεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 45/2020

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Η παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο, θαζψο
επίζεο θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο απηνχ .
ο

ΑΡΘΡΟ 2 – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η ππεξεζία Θα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξφζθνξα
ζην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο θαη ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρχνπλ ζήκεξα:
1. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
2. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
5. Σσλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο
ηεο ππεξεζίαο.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 – Σπόπορ διενέπγειαρ
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική
άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απ‟ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
Ο Γήκνο Μπθφλνπ ΓΔΝ δεζκεχεηαη γηα ηελ
πνζφηεηαο.

αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο

ο

ΑΡΘΡΟ 4 – Πποϋπολογιζμόρ Τπηπεζίαρ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο ππφ παξνρήο ππεξεζίαο αλέξρεηαη
ελδεηθηηθά ζε 100.700,00€ ζπλ 24.168,00€ ΦΠΑ 24% ήηνη ζπλνιηθά 124.868,00€. Η
σπημαηοδόηηζη γίνεηαι από ιδίοςρ πόποςρ ελψ ζα βαξχλεηαη θαη ν νηθείνο ΚΑ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 – Δγγςήζειρ
Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό (2%) επί
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο εξαιποςμένος ηος Φ.Π.Α.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ,
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.
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ο

ΑΡΘΡΟ 6 – Πποθεζμίερ - ποινικέρ πήηπερ.
Η δηαγξακκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ,
εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή κέρξη εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην,
πάληνηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εηδψλ
ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαη νινθιήξσζεο .
Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 185 ηνπ Ν.4412/2016 .
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 – Πληπυμέρ
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ηκεκαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θάζε θνξά εξγαζηψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε
απηνδίθαηεο παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ
θνξέα.
β) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ππεξεζία. Όιεο νη ζρεηηθέο
κε ηε δηελέξγεηα δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή, βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ (Κ.Α.) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο
δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Γαπάνερ αναδόσος. Δςθύνη μέσπι παπαδόζευρ
Όια γεληθά ηα έμνδα γηα ηελ πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (π.ρ. ΙΚΑ ΓΟΤ
θ.ι.π.). Δπίζεο ν αλάδνρνο επζχλεηαη, γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζην είδνο ηεο ππεξεζίαο,
κέρξη ην πέξαο απηήο (π.ρ. Θέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ βιάβεο πξνο
ηξίηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θ.ι.π.).
Όια ηα ζπλεξγεία κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, θαζ΄ φιν ην δηάζηεκα εξγαζίαο
ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπο (π.ρ.
κάζθεο θξάλε γηιέθα θσζθνξίδνληα, γάληηα γπαιηά θιπ). Οη ηπρφλ ξπζκίζεηο ηεο
θπθινθνξίαο ζα γίλνληαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ηξνραία.
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 ησλ εξγαζηψλ.
Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο
θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά ζήκαηα θ.ι.π. φπνπ
απαηηεζεί.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
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ΑΡΘΡΟ 9ο – Παπάδοζη, πποζυπινή και οπιζηική παπαλαβή
1. Ωο εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο νινθιεξψλεη
φιεο εθείλεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. Καηά ηελ παξάδνζε ζα
ζπληαρζεί θαη απιή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ο
αλάδνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ εθηέιεζε
ηεο Τπεξεζίαο ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο
παξνχζαο.
2. ηε ζπλέρεηα ηεο εθηέιεζεο, ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ,
ζα πξνβεί ζηελ παξαιαβή.
3. Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε
ηεο εξγαζίαο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηεο.
4. Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο, θαη απνζθνπεί
ζηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγίαο.
5. Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο εθφζνλ δηαπηζησζνχλ θζνξέο, δεκίεο, θ.ι.π. πνπ ζα
νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί
αλάινγα, ρσξίο θακία ακνηβή, εθφζνλ είλαη δεθηέο επαλνξζψζεσλ θαηά ηελ θξίζε
ηεο επηηξνπήο.
6. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηελ
νξηδφκελε απφ ηελ επηηξνπή πξνζεζκία, ν Γήκνο Μπθφλνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη
ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ
πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν.
ΑΡΘΡΟ 10ο –Τπέπβαζη πποθεζμίαρ έναπξηρ εκηέλεζηρ επγαζιών
 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο, δελ ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο
δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016.
 Παξάηαζε πξνζεζκίαο κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ πιήξσο
αηηηνινγεκέλεο θαηφπηλ εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Αθέηηζη όπυν ζύμβαζηρ
 Η απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζην Γήκν
Μπθφλνπ ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο εξγαζίαο.
 Η έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα
απνδεκηψζεη ηνλ Γήκν Μπθφλνπ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη απνζεηηθή ηελ νπνία ζα
ππνζηεί απφ ηελ κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο – Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016

Μχθνλνο 21-10-2020
Η πληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 21-10-2020
Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Μηραήι Σζηκπιάθεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :45/2020

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 (Ανηικείμενο)
Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ δηαγξάκκηζεο ζε ιεπθή απφρξσζε,
αληαλαθιαζηηθψλ γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ ζηελ νδηθή
αζθάιεηα δεδνκέλνπ φηη ελζσκαηψλνληαη ζηα ρξψκαηα δηαγξάκκηζεο θαη αληαλαθινχλ ην
θσο ησλ πξνβνιέσλ ησλ νρεκάησλ θαζηζηψληαο νξαηή ζηνπο νδεγνχο ηελ δηαγξάκκηζε,
ζηνλ δξφκν απφ κεγάιε απφζηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
ηε κειέηε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη νη εξγαζίεο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθαξκνγή́ ηνπ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο. θνπφο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ζπληήξεζε αλαλέσζε ηεο πθηζηάκελεο δηαγξάκκηζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέαο, ζε νδνχο εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.

ο

ΑΡΘΡΟ 2 (Ιζσύοςζερ διαηάξειρ)
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ ζήκεξα.

ο

ΑΡΘΡΟ 3 (ςμβαηικά ζηοισεία)
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1) Ο Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
2) Η Δηδηθή ζπγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
3) Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
4) Σα Σερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
5) Η Σερληθή έθζεζε
ΑΡΘΡΟ 4ο (Σπόπορ εκηέλεζηρ)
Η εθαξκνγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο
Δ..Τ. ηεο παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο (ύμβαζη)
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
(άξζξν 103 παξ.1 Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 6ο (Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ)
Η 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.
Η 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.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 (Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ)
Ο δηαγσληδφκελνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 ( Δπιζηποθή εγγςήζευν)
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή
ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ Ν.4412/16).
Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξφζεζκνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 (Σπόπορ Πληπυμήρ)
Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε
ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο
παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 (Πλημμελήρ καηαζκεςή)
Δάλ ε δηαγξακκίζεηο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή
θαθνηερλίεο θαηαζθεπαζηηθέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη (λέα εθαξκνγή –
δηφξζσζε) ηηο δηαγξακκίζεηο, εληφο ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 (Έκπηυζη ηος αναδόσος)
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
15

21REQ008122502 2021-02-10
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. (άξζξν 105
παξ.5 Ν.4412/16)
ο

ΑΡΘΡΟ 12 (Καθαπιζμόρ σώπος επγαζίαρ)
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 θαη γεληθψο ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ
ζηνπο νπνίνπο έιαβαλ ρψξα νη εξγαζίεο.

ο

ΑΡΘΡΟ 13 (Γενικέρ διαηάξειρ)
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, ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο ή ζε ππάξρνληα δίθηπα 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.
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.

o

ΑΡΘΡΟ 14 (Πποζυπινή και Οπιζηική παπαλαβή)
Αλ νη εξγαζίεο παξαδνζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ
ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη φιεο νη θπξψζεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Η παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ
εθφζνλ ην επηζπκεί.

Μχθνλνο 21-10-2020
Η πληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 21-10-2020
Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ
ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Μηραήι Σζηκπιάθεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ.
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