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Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 147 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης ποσού 73.800,00 € για την ανάθεση εργασιών συντήρησης
ηλεκτροφωτισμού οδών - πλατειών έτους 2015 - 2016 του Δήμου, έγκριση τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού και διάθεση πίστ ωσης
(Σχετ. Α.Δ.Σ. 134/2015).

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
δαπάνης ποσού 73.800,00 € για την ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού
οδών - πλατειών έτους 2015 - 2016 του Δήμου, έγκριση τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ.
134/2015), έθεσε υπόψη, της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 212/2015 εισήγηση
του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ποσού 73.800,00€ για την ανάθεση εργασιών
συντήρησης ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών έτους 2015-2016 του Δήμου,
έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού και
διάθεση πίστωσης .(ΣΧΕΤ.Α.Δ.Σ 134/2015)
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
1.την αριθμ. 134/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της ανάθεσης εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών έτους
2015-2016, , με την διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ. 28/80 και
2. το αριθμ. πρωτ. 12/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος
προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10
να εγκρίνετε την προαναφερόμενη δαπάνη και να ψηφίσετε πίστωση ποσού 40.000,00€
για τη δαπάνη του 2015 σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015.
ΚΑ 20.7335.02 «Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ»
Για το υπόλοιπο ποσό των 33.800,00€ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016
Οι εργασίες θα γίνουν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ. 28/80, βάσει των όρων που θα
καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ
28/80 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία……» και αφού προηγηθεί
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα,
τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση των παραπάνω εργασιών
συντήρησης,
αφού εγκρίνετε τη παραπάνω δαπάνη και το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, να καθορίσετε τους όρους του διαγωνισμού και να διαθέσετε πίστωση
ποσού 40.000,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015 ΚΑ
20.7335.02 «Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ» σύμφωνα με τις προαναφερόμενες
διατάξεις.
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σπανίδης Αναστάσιος

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω

Καραδαλής Ευάγγελος
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Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/2015 τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε αυτή ν’
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της
εξέθεσαν, 2) την αναγκαιότητα εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών
έτους 2015-2016 του Δήμου Νεάπολης - Συκεών 3) την υπ’ αριθμ. 212/2015 εισήγηση
του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 4) το υπ’ αριθμ. 12/2015 τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών που συντάθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 5)
την αρ. 134/2015 ΑΔΣ 6) τις διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α και 6)τις
διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει δαπάνης ποσού 73.800,00€ για την ανάθεση εργασιών συντήρησης
ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών έτους 2015-2016 του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Β. Οι προμήθεια θα γίνουν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ. 28/80, βάσει των όρων που θα
καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ
28/80 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία……» και αφού προηγηθεί
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα,
τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.

Γ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης βάσει των οποίων θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ --- / 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

Έχοντας υπ όψη:
1.

Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/2006),
β. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί Διοίκησης, Οργάνωσης,
Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
γ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών»,
δ. Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑΔΚΥ»,
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ε. Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
στ. Του άρθρου 20 § 13 του Ν. 3731/2008
2.

Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού

Οικονομικών.
3.

Του άρθρ. 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
4.

Την 134/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση

εργασίας συντήρησης ηλεκτροφωτισμού οδών-πλατειών έτους 2015-2016 του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
5.

Την αρ. 1148/2014 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων στο Δήμο Νεάπολης-

Συκεών.
6.

Την …../2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το υπ.

αριθμ. 12/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διατέθηκε πίστωση σε βάρος του κωδικού εξόδων
…………….. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εργασιών
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015- 16 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
– ΣΥΚΕΩΝ προϋπολογισμού 73.800,00 € σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αρ. 12
/2015 της Δ.Τ.Υ, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.

Άρθρο 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό επί του
Προϋπολογισμού της Μελέτης από μέρους του ενδιαφερόμενου και θα διεξαχθεί στο Δήμο
Νεάπολης-Συκεών την ---/---/2015, ημέρα ----------- ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου
Νεάπολης Συκεών. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 π.μ. και ώρα λήξης της
αποδοχής των προσφορών η 10:00 π.μ.
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Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την
ίδια ώρα.

Άρθρο 2
Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη.

Άρθρο 3
Προσόντα διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς
και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α)

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους
και δέχονται ανεπιφύλακτα

β)

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

γ)

Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

δ)

Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο
κατά την υπογραφή της σύμβασης.

5

ΑΔΑ: ΩΗΘΨΩΚΙ-ΥΤΑ

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει ότι εάν είναι μειοδότης, πριν από την υπογραφή της
σύμβασης, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο των εργασιών και όλου του
προσωπικού που θα απασχολήσει.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 € για κάθε
διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π.&Δ.ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό
μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ενδιαφερόμενος,
στoυ οποίου το όνομα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο
Δημόσιο και κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Άρθρο 6
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Η επωνυμία του ενδιαφερόμενου.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο
τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του Δ.Σ ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα

κοινοπρακτούντα μέλη

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή
κοινοπραξίες.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που
εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν
μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία
λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε
τρόπο από την εταιρεία αυτή.
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Οδός Στρ. Στ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ, Τ.Κ. 566 25,
Γραφείο Προμηθειών
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Άρθρο 7
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση,
μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.
Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν
δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης.
Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.
Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη
του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό.
Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να
γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των
διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.
Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά
με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.
Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει
σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην
αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα
ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους.
Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και
οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους
της διακήρυξης, απορρίπτονται.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.
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Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο Δήμο.
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην
επιτροπή της δημοπρασίας.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 9
Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε προθεσμία (10)
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό
αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
που προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.
Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί
να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη ή να
ανατεθεί απ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 10
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης - τρόπος

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια για ένα χρόνο.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και
το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με
όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.
Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Άρθρο 11
Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική αξία της ανάθεσης θα καταβάλλεται στον ανάδοχο ανά τρίμηνο εντός 30 εργάσιμων
ημερών αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 12
Κρατήσεις

Στη καθαρή αξία των εργασιών, γίνεται οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1.Φόρος εισοδήματος με ποσοστό 4%(προμήθειες) και 8% ή 20% (εργασίες)
2.Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10% καθώς και το
αναλογούν χαρτόσημο.
3) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 13
Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στον τύπο τουλάχιστον 5 ημέρες
πριν την διενέργεια του διαγωνισμού..
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η
εργασία, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 14
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων
μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφ’ όσον επιθυμεί, να αποσύρει
την προσφορά του άνευ ποινής.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 15
Αναπροσαρμογή τιμών

Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο έως την λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 16
Τιμές προσφοράς

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις,
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν γραπτές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (έκπτωση), απορρίπτεται
ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 17
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 13:00
από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Ταχ.
Δ/νση Γωνία οδών Στρ. Στ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ, Συκιές. Αρμόδιος υπάλληλος……………………………….,
Τηλ.23133131…………….
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται
ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω
υπηρεσία.
Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών το
ποσό των 5 ΕΥΡΩ.
Επίσης διατίθενται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση:
www.dimosneapolis-sykeon.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η
παρούσα
τεχνική
περιγραφή
προϋπολογισμού
73.800,00
€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% , αφορά την συντήρηση των
εγκαταστάσεων του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Πλατειών για τα έτη
2015- 16 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Η συντήρηση θα είναι για χρονική
διάρκεια δύο (2) ετών.
Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ειδικότερα με την παρούσα εργασία προβλέπεται να εκτελεστούν με υλικά του
Δήμου οι παρακάτω εργασίες :
1. Συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων.
2. Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και
αποκατάσταση αυτών.
3. Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων : αντικατάσταση καμένων
λαμπτήρων, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εκκινητών,
μετασχηματιστών ή άλλων υλικών με νέα και καθαρισμός φωτιστικών
σωμάτων όπου απαιτείται.
4. Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού κρίνεται αναγκαία και δεν
αναφέρεται ανωτέρω για την καλή και ασφαλή λειτουργία των δικτύων της
παρούσας εργασίας.
Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι για όλες τις ανωτέρω εργασίες
απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, με
συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σε εγκαταστάσεις, που να κατέχουν
όλα τα απαραίτητα διπλώματα για την εκτέλεση όλων των εργασιών της μελέτης
και την χρήση όλων των απαραιτήτων κατάλληλων τεχνικών μέσων.
Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του
Τιμολογίου Μελέτης και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία αξιολογώντας τις ανάγκες θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο
πίνακα επεμβάσεων για αντιμετώπιση αναγκών σε συγκεκριμένες θέσεις και σε
καθορισμένες τμηματικές προθεσμίες, αποκλειστικές ή μη. Ο ανάδοχος είναι ως
εκ τούτου υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία,
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του και για την άμεση παροχή
απ’ αυτήν σχετικών οδηγιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει στο
σημείο το οποίο θα του υποδείξει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση της βλάβης
εντός της ίδιας ημέρας και να έχει αποκαταστήσει τη βλάβη πλήρως.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο καταμέτρησης για τις
θέσεις που εγκαθίσταται καθώς και για τις ποσότητες των κατεστραμμένων
υλικών, που μεταφέρονται εάν απαιτείται προς φύλαξη στις αποθήκες. Οι
φορτοεκφορτώσεις υλικών, οι μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στη θέση
εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η αποκομιδή των κατεστραμμένων
καθώς και οι σταλίες κλπ. περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου
Μελέτης και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, λόγω της
φύσεως της (εργασίες συντήρησης), είναι δύσκολο και αδύνατον να εκτιμηθούν
και να προσμετρηθούν οι ποσότητες κατ’ άρθρο του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού που απαιτούνται, διότι: α) είναι δύσκολο να γίνει εκ των
προτέρων διάγνωση της αιτίας, του είδους και της ακριβούς θέσης μέσα στο
δίκτυο των υπαρχουσών βλαβών (απαιτούνται ειδικές ερευνητικές εργασίες που
θα γίνουν κατά την κατασκευή του έργου) και β) είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εκ
των προτέρων τις συνεχώς παρουσιαζόμενες ή αιφνίδιες βλάβες στο δίκτυο κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (οι ποσότητες παρουσιάζουν συνεχή μεταβολή
στο χρόνο). Για τους ανωτέρω λόγους ο προϋπολογισμός στο εν λόγω Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών συντάσσεται άνευ ποσοτήτων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Επειδή το αντικείμενο των εργασιών, το οποίο είναι: α) η συντήρηση του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού που έχει άμεση σχέση με την οδική ασφάλεια του
οδικού δικτύου του Δήμου, ο ανάδοχος θα ενημερώνει την υπηρεσία για την
πρόοδο των εργασιών συντήρησης, υποβάλλοντας σε εβδομαδιαία βάση,
συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών στα δίκτυα αλλά και προόδου των εργασιών
αποκατάστασης αυτών ώστε α) να γίνεται αξιολόγηση προτεραιοτήτων από την
υπηρεσία και β) να ελέγχεται η πρόοδος των εργασιών.

Η Υπηρεσία θα ελέγχει τον υποβληθέντα από τον ανάδοχο πίνακα
καταγραφής αναγκών του δικτύου και θα κοινοποιεί στο ανάδοχο πίνακα για
εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες θέσεις.
Ο ανάδοχος μετά την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε
έγγραφης εντολής της υπηρεσίας , οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία
την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών σε κάθε θέση και ότι οι εργασίες
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και να αποστέλλει
φωτογραφίες.
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Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και
αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο
εκτέλεσης του έργου, από πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και της απαιτουμένης σήμανσης. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν
κατά την φάση του διαγωνισμού υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση
ανακήρυξης τους σε μειοδότη θα προσκομίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο των
εργασιών και όλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Όλο το
απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας με όλα τα απαραίτητα
διπλώματα.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους
της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη
και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην
παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα
εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται στην
ισχύουσα
Προδιαγραφή
Σήμανσης
Εκτελουμένων
Οδικών
Έργων
(ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-03, ΦΕΚ 946 Β΄/09-07-03), δηλαδή να προβαίνει στην
εγκατάσταση και διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
προειδοποιητικής σήμανσης, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες
των εργασιών και όπου απαιτείται στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε
να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και
πεζών, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία και να δημιουργείται η μικρότερη
δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο είναι διάρκειας περίπου δύο (2) ετών, με έναρξη την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και λήξη έως 31/12/2016.

14

ΑΔΑ: ΩΗΘΨΩΚΙ-ΥΤΑ

ΣΤ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :
Η παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για περίοδο δύο (2) ετών,
γίνεται σύμφωνα με τον εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 παρ 9 & 10 του Δ.Κ.Κ/2006
Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώνεται το άρθρο με το Ν.3731/2008, και άρθρο 273
παρ 1 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 ).
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΙΕΣ 30/01/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρ.-Μηχαν. Μηχανικός
ΠΕ 5 με ΄Β Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα :

Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών
έτους 2015- 16 του Δήμου
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Αριθμός Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών : 12 /2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ (με υλικά του Δήμου) Σχ Κ.Α. 62.10.26
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103)
Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος από 70 έως
400 W σε εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα σε ιστούς οδοφωτισμού του δικτυού του
Δήμου (ύψους από 4μέτρα έως12μέτρα) ή σε τσιμεντένιους ή ξύλινους ιστούς της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΗ), δηλαδή
όλες οι απαραίτητες εργασίες ασφαλούς
αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους από
την αναχώρηση από το Πίλαρ έως το φωτιστικό σώμα και των δοκιμών για την

διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος

Στην τιμή μονάδα περιλαμβάνονται
Ισχύος 70W – 400W Σχ. Κ.Α. 62.10.26
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 13,00
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Άρθρο 2οΑΦΑΙΡΕΣΗ ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Κ.Α. 62.10.03

Σχ.

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5)
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης ή τοποθέτησης και πλήρης ηλεκτρολογικής
σύνδεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου τοποθετημένων σε ιστούς
οδοφωτισμού του δικτυού του Δήμου (ύψους από 4μέτρα έως12μέτρα) ή σε
τσιμεντένιους ή ξύλινους ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΗ), δηλαδή όλες οι
απαραίτητες εργασίες ασφαλούς αφαίρεσης ή τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων και
τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους από την αναχώρηση από το Πίλαρ έως το
φωτιστικό σώμα και των δοκιμών για την διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του

φωτιστικού σώματος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 22,00

Άρθρο 3οΑΦΑΙΡΕΣΗ ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Κ.Α. 62.10.04

Σχ

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5)
Εργασία αφαίρεσης ή τοποθέτησης βραχίονα φωτιστικού σώματος οποιοδήποτε τύπου
τοποθετημένων σε ιστούς οδοφωτισμού του δικτυού του Δήμου (ύψους από 4μέτρα
έως12μέτρα) ή σε τσιμεντένιους ή ξύλινους ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΗ),
δηλαδή
όλες οι απαραίτητες εργασίες ασφαλούς αφαίρεσης ή τοποθέτησης,
συμπεριλαμβανομένων και τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω :
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 20,00

Άρθρο 4ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ
Κ.Α. 62.10.10

Σχ

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103)
Εργασία καθαρισμού φωτιστικού σώματος (Φ/Σ) ατμών Νατρίου οποιουδήποτε τύπου,
εγκατεστημένου σε ιστό, τοιχίο, κ.λ.π., η οποία περιλαμβάνει την διακοπή της ηλεκτρικής
παροχής από το ακροκιβώτιο και το πίλλαρ διανομής, τον στεγνό καθαρισμό του
κελύφους (μέσα-έξω), της λυχνιολαβής και των λοιπών εξαρτημάτων με πινέλο, την
αφαίρεση του διαφανούς κώδωνα του λαμπτήρα και των ανταυγαστήρων και τον
επιμελή καθαρισμό τους με απορρυπαντικά ή λοιπά χημικά, συμβατά με τα υλικά
κατασκευής των εξαρτημάτων του Φ/Σ (που δεν αλλοιώνουν τις φυσικές και χημικές
ιδιότητές τους) και το στέγνωμά τους με μαλακό ύφασμα, επί του ιστού ή στο συνεργείο
του Αναδόχου και τέλος την επανασυναρμολόγηση του Φ/Σ και την επανασύνδεση της
ηλεκτρικής παροχής
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 20,00
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Άρθρο 5οΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ του ΔΗΜΟΥ

Σχ Κ.Α. 62.10.20

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59)
Μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων (πυκνωτής διόρθωσης
συντελεστή ισχύος, αντιπαραστικός πυκνωτής, στραγγαλιστικό πηνίο, εκκινητής,
εναυστήρας χωρίς εκκινητή, λυχνιολαβή κ.λ.π.) φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) νατρίου
οποιουδήποτε τύπου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων
των φωτιστικών σωμάτων με χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν
προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής
λειτουργίας του Φ/Σ.
Τιμή για εργασία τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΕΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 9,00

Άρθρο 6οΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ του
ΔΗΜΟΥ
Σχ Κ.Α. 62.10.21
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101)
Εργασία εγκατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα,
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας,
περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.):
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 4,00

Άρθρο 7οΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ του
ΔΗΜΟΥ
Σχ. Κ.Α. 62.10.22
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104)
Εργασία αποξήλωση κατεστραμμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προσκόμιση και
εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές
εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών
γειώσεως ιστού κλπ.)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 5,00
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Άρθρο 8ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ του ΔΗΜΟΥ
Σχ Κ.Α.
62.10.35
Εργασία αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρ
φωτισμού. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και
πίλλαρ με χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων (φυσιγγίων ασφαλειών,
ασφαλείας ακροκιβωτίου, ραγοδιακοπτών φορτίου, μικροαυτομάτων ράγας, ενδεικτικής
λυχνίας τύπου ράγας, στυπιοθλίπτη, ράγας ηλεκτρικού πίνακα, ηλεκτρονόμων φορτίου,
φωτοκυττάρου, διακόπτη διαρροής οποιουδήποτε τύπου) που παρουσιάζουν
προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής
λειτουργίας τους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) :
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 9,00

Άρθρο 9ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Φ.Ο.Π. ΜΕ ΥΛΙΚΑ του
ΔΗΜΟΥ Σχ.
Κ.Α. 62.10.20.01
Εργασίες διερεύνησης βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικά δίκτυα ΦΟΠ και πλήρη
αποκατάσταση τους με τα απαιτούμενα υλικά παρεχόμενα από το Δήμο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
α).Σε δίκτυο Φ. Ο. Π. σε εναέριο ή υπέργειο τμήμα του δικτύου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 25,00

β).Σε δίκτυο Φ. Ο. Π. υπόγειο τμήμα του δικτύου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 85,00

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΙΕΣ 30 /01 /2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρ.-Μηχαν. Μηχανικός
ΠΕ 5 με ΄Β Βαθμό

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18

ΑΔΑ: ΩΗΘΨΩΚΙ-ΥΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών :
α/α
1

2

3

4
5

6

7

8

9α

9β

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ
ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ
Με υλικά του Δήμου
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ή
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ή
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φ/Σ ΑΤΜΩΝ
ΝΑΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ
ΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΑΡ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟ ή
ΥΠΕΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα :

Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού
Οδών – Πλατειών έτους
2015- 16 του Δήμου
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

12/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Τ.
ΑΡ. ΑΝΑΘ. Μ.Μ.

ΠΟΣ.

Κ.Α. 62.10.26
Σχετ.

ΗΛΜ 103

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
13,00

Κ.Α. 62.10.03
Σχετ.

ΗΛΜ 5

ΤΕΜ

22,00

Κ.Α. 62.10.04
Σχετ.

ΗΛΜ 5

ΤΕΜ

20,00

Κ.Α. 62.10.10
Σχετ.
Κ.Α. 62.10.20
Σχετ.

ΗΛΜ 103

ΤΕΜ

20,00

ΗΛΜ 59

ΤΕΜ

9,00

Κ.Α.62.10.21
Σχετ.

ΗΛΜ101

ΤΕΜ

4,00

Κ.Α. 62.10.22
Σχετ.

ΗΛΜ 104

ΤΕΜ

5,00

Κ.Α. 62.10.35
Σχετ.

ΗΛΜ 104

ΤΕΜ

9,00

Κ.Α. 62.10.20.01
Σχετ.

ΗΛΜ-103

ΤΕΜ

25,00

Κ.Α.62.10.20.01
Σχετ.

ΗΛΜ-103

ΤΕΜ

85,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

60.000,00 €
13.800,00 €
73.800,00 €
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο
ποσό των 73.800,00 € με το Φ.Π.Α. 23%
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΥΚΙΕΣ 30/01/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρ.-Μηχαν. Μηχανικός
ΠΕ 5 με ΄Β Βαθμό

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 40.000,00€ για τη δαπάνη του 2015 σε βάρος του κωδικού
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
ΚΑ 20.7335.02 «Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ»
Για το υπόλοιπο ποσό των 33.800,00€ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016

Ορίζει ότι τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου
βάσει νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Μειοψήφισε ο ΔΣ κ. Γιαρένης Χρήστος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 147/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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