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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          Εργασία : Επιζκευή και ζυνηήρηζη δημοηικού θωηιζμού ηου Δήμου  

ΝΟΜΟ  ΠΡΕΒΕΖΑ                                   του Δήμου Ζηρού                        

ΔΗΜΟ  ΖΗΡΟΤ                                            Αρ. μελέτης :34/2018 

Δ/νση: Σεχνικών  Τπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Σμήμα Σεχνικών Έργων 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πξνυπνινγηζκνχ 69.998,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24% , αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ Οδψλ 

θαη Πιαηεηψλ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. Ζ ζπληήξεζε ζα είλαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγ-

ξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2019. Ζ εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ αθνξά ζηνλ έιεγρν, θαηαγξαθή θαη ζηε ζπληήξεζε απφ 

κηθξoβιάβεο θαη απφ θπζηνινγηθή θζνξά πνπ πξνέθπςαλ ή ζα πξνθχςνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ζηα πιηθά ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. Ο έιεγρνο αθνξά ζηελ θαιή 

ιεηηνπξγία θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο. (Πίιιαξ, Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, θξεάηηα, γεηψζεηο θιπ) Ζ θαηαγξαθή αθνξά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ θαη ζηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ Κεληαία ζπληήξεζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ αθνξά ζηελ: 

• Κεληαία επίζθεςε - επηζεψξεζε ζ' φιν ην δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. 

• Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ζην δίθηπν θσηηζκνχ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαζψο επί-

ζεο θαη ζηα δεκνηηθά πάξθα, πιαηείεο αιζχιιηα θαη πεδνδξφκνπο. Ζ ηζρχο ησλ λέσλ 

ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ζα είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ιακπηήξα. Ζ ηνπν-

ζέηεζε ιακπηήξα κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε απηνχ. 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ θσηηζηηθνχ ζε ζηχιν ΓΔΖ  

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ληνπί, βίδεο, θαπάθηα, εξγαζία θαη πιηθά 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε κεηαζρεκαηηζηή 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θιεκναζθάιεηαο 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ξειέ πίλαθα 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ – ζχλδεζεο αθξνθηβσηίνπ θσηηζηηθνχ 

• Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ ή ρξνλνδηαθφπηε 

• Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη Απνθαηάζηαζε βξαρπθπθιψκαηνο 

• Αληηθαηάζηαζε κπάιαο γάιαθηνο 

εκεηψλεηαη ηδηαηηέξσο φηη γηα φιεο ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο 

γλψζεηο ειεθηξνιφγνπ, πνπ λα θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγα-

ζηψλ ηεο κειέηεο  
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Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ απαηηείηαη εξγαζία εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ κε ρξήζε θαιαζνθφξνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο .  

Όια ηα παιαηά - θζαξκέλα πιηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζα παξαδίδνληαη, ζηελ απνζήθε 

ηεο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, κε πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο - παξάδνζεο θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα θαη ζα αθνξά ζηε ζπληήξεζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα παξαδίδνληαη ηα θνπηηά ζπζθεπαζίαο ησλ λέσλ 

ιακπηήξσλ πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη. 

Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηα νπνία αλαγ-

ξάθνληαη ηα εμήο (Γεκνηηθή Δλφηεηα, Σνπηθή Θνηλφηεηα, Οηθηζκφο, ε εκεξνκελία ζπληήξεζεο, 

πίλαθαο πιηθψλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ, νη παξαηεξήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία). Σν εκεξνιφγην 

ζα ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο (έλα αληίγξαθν ζα 

παξακέλεη ζηνλ πξφεδξν). Σα δειηία εξγαζηψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ κία ζπγθεληξσηηθή θαηάζ-

ηαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ζα δνζεί ζηνλ εληνινδφρν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζα παξα-

δίδεηαη ζηελ ππεξεζία αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ αληηδήκαξρν Έξγσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ελ ιφγσ κειέηε, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο ππεξεζίαο (εξγαζίεο ζπληήξεζεο) 

θαη ιφγσ ηνπ φηη α) είλαη δχζθνιν λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ δηάγλσζε ηεο αηηίαο, ηνπ είδνπο 

θαη ηεο αθξηβνχο ζέζεο κέζα ζην δίθηπν ησλ ππαξρνπζψλ βιαβψλ θαη β) είλαη αδχλαηνλ λα 

γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ζπλερψο παξνπζηαδφκελεο ή αηθλίδηεο βιάβεο ζην δίθηπν θα-

ηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (νη πνζφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζπλερή κεηαβνιή ζην ρξφλν) 

νη πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα ππάξμν-

πλ απμνκεηψζεηο  ζηηο πνζφηεηεο θάζε άξζξνπ έσο ηνπ πνζνχ ηεο ζπκβάζεσο.  

Ο πληάμαο 

 

                                                                                               

Κήηζεο Υξήζηνο 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ΣΔ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 

Α.

Σ. Πεξηγξαθή 

κνλάδα 

κέηξε-

ζεο 

ηηκή 

κνλά-

δαο 

Πνζφ-

ηεηα Γαπάλε 

1 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ νη-

θνλνκίαο 23W Σεκ. 8,00 800 6400,00 

2 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ νη-

θνλνκίαο 24W Σεκ. 9,00 150 1350,00 

3 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε 

λένπ ηχπνπ ιακπηήξεο Led 15 W Σεκ. 8,00 3208 25.664,00 

3 

Προµήθεια και Αντικατάσταση λαμπτήρων με-

τάλλου 250w Ε40 με εκκινητή  Σεκ. 12,00 200 2400,00 

4 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ θσ-

ηηζηηθνχ ζε ζηχιν ΓΔΖ Σεκ. 22,00 240 5280,00 

5 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ληνπί, βίδεο, 

θαπάθηα, εξγαζία θαη πιηθά Σεκ. 7,00 500 3500,00 

6 Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε κεηαζρεκαηηζηή Σεκ. 22,00 200 4400,00 

7 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θιεκναζθάιεη-

αο Σεκ. 7,00 68 476,00 

8 Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε ξειέ πίλαθα Σεκ. 13,00 60 780,00 

9 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ – 

ζχλδεζεο αθξνθηβσηίνπ - θσηηζηηθνχ Σεκ. 9,00 60 540,00 

10 

Πξνκήζεηα θαη Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ 

ή ρξνλνδηαθφπηε Σεκ. 22,00 80 1760,00 

11 

Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη Απνθαηάζηαζε βξαρπ-

θπθιψκαηνο Ώξα 25,00 100 2500,00 

12 Αληηθαηάζηαζε κπάιαο γάιαθηνο Σεκ. 14,00 100 1400,00 

  

  χλνιν 56.450,00 

  

  Φ.Π.Α. 24% 13.548,00 

  

  χλνιν 69.998,00 

 

Ζ αλσηέξσ ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε ππεξεζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο, ρσξίο αηέιεηα. 

 
 

Φηιηππηάδα 05 .06 .2018                                                      

          Ο πληάμαο                                                                               Ο Πξντζηάκελνο 

                                                                                                Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

 

 

       Κήηζεο Υξήζηνο                                                                     Θσλζηαληίλνο Αθξίβεο 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ΣΔ                                                       Κεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ 
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ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Άπθπο 1 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζη-

κνπνηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. 

 

Άπθπο 2 

 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη 

θαησηέξσ.  

 

Άπθπο 3 

3.1Ιακπηήξεο 

Οη ιακπηήξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγ-

ξαθέο (φπνπ αλαθέξεηαη δηάξθεηα δσήο, λνείηαη ε κέζε δηάξθεηα δσήο κε απνδεθηή απφθιηζε -

10% θαη ρσξίο άλσ φξην): 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΥΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ιακπηήξαο κεηάιινπ 250W Ε40 με 

εκκινητη 

Οη ιακπηήξεο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη θπ-

ζηθνχ ιεπθνχ  θαη λα θέξνπλ ιπρληνιαβή 

Δ40. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηά-

ζε ηξνθνδφηεζεο δηθηχνπ 240V 5% ηνπ-

ιάρηζην Ζ θσηηζηηθή ηνπο απφδνζε, θαζν-

ξίδεηαη ζε ηνπιάρηζην 15000 lumen ή θα-

ιχηεξν. Ζ ζηαηηζηηθή δηάξθεηα δσήο ηνπο 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 15000h. 

Ιακπηήξαο 21-24W ειεθηξνληθφο 

ηχπνπ κπάιαο  

 

 

 

 

Ιακπηήξεο ζπκπαγείο 21-24W. Σχπνπ 

κπάιαο - ειεθηξνληθφο. Κέζνο ρξφλνο δσ-

ήο 10.000. Θάιπθαο Δ27.Φσηεηλή ξνή 

>45lm/W. Ζ ελεξγεηαθή ηνπο θιάζε είλαη 

ζηνηρείν ην νπνίν ζα βαζκνινγεζεί αλάιν-

γα (Α ή Β κφλνλ γίλνληαη δεθηά). Φπρξφ 

ιεπθφ. 

Ιακπηήξαο 21-24W ειεθηξνληθφο 

θιεηζηνχ ηχπνπ  

Ιακπηήξεο ζπκπαγείο 21-24W. Καθξφζηε-

λνη κε πξηζκαηηθφ θάιπκκα (ηχπνπ com-

pacta): Ζιεθηξνληθνί ιακπηήξεο εμνηθνλφ-

κεζεο ελέξγεηαο. Κέζνο ρξφλνο δσήο 

10.000h. Kάιπθαο Δ27.Φσηεηλή ξνή 

>=1100 Lumen. Ζ ελεξγεηαθή ηνπο θιάζε 

είλαη ζηνηρείν ην νπνίν ζα βαζκνινγεζεί 

αλάινγα. (Α ή Β κφλνλ γίλνληαη δεθηά). 

Φπρξφ ιεπθφ. 
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Ιακπηήξαο LED 15W 

Ιακπηήξεο LED 15W. Kάιπθαο Δ27. Σάζε 

230 V. Φσηεηλή ξνή >=1200 Lumen. Α-

πφρξσζε θσηηζκνχ απφ 4800Θ έσο 7200Θ. 

ηεγαλφηεηα IP54, Γηάξθεηα δσήο 25.000 

ψξεο. Γσλία θσηηζκνχ απφ 121ν έσο 360ν  

 

3.2 Θαιψδηα 

Σα πιηθά πνπ είλαη απνδεθηά ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ πα-

ξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9000:2000 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίε-

ζεο. 

 

Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ θψδηθα ζήκαλζεο θαισ-

δίσλ θαη κεκνλσκέλσλ αγσγψλ Υ.Σ. ζχκθσλα κε ηελ CENELEC (HD 361 S3:1999 “χζηεκα 

γηα ην ραξαθηεξηζκφ θαισδίσλ” θαη ΔΙΟΣ 410). 

 

Σα απνδεθηά πιηθά ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ΔΙΟΣ<HAR>. Ζ ζήκαλζε ΔΙΟΣ<HAR> ζεκαίλεη 

“ελαξκνληζζείο αγσγφο ή θαιψδην θαηά CENELEC (παιαηφηεξα VDE)” θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπο 

ειέγρεηαη ζπλερψο. Γεληθά ηα απνδεθηά πιηθά πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ηνπ εζληθνχ θνξέα 

ηππνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ΔΙΟΣ <HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> θ.ιπ. 

 

Όια ηα θαιψδηα ηχπνπ ΛΤΤ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ΔΙΟΣ 843, CENELEC HD 603/IEC 60502. 

Όινη νη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη θαη κνλφθισλνη γηα δηαηνκέο κέρξη θαη 6mm2. Οη αγσγνί κε 

δηαηνκή απφ 10mm2 θαη άλσ ζα είλαη πνιχθισλνη. Οη αγσγνί ζα θέξνπλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ρξσκαηηζκνχο ησλ θάζεσλ, νπδεηέξνπ θαη γείσζεο.      

 

Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα είλαη θαηά ΔΙΟΣ 563, CENELEC HD21/IEC 60227. 

 

3.3 Αζθάιεηεο 

Οη αζθάιεηεο ηήμεο γηα θπθιψκαηα ηζρχνο ζα αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα: ΔΛ60269, ΗEC60269, 

DIN/VDE 0636, ΔΙΟΣ 446-86. Γηα θπθιψκαηα κηθξνζπζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αζθάιεηεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα VDE 0804, DIN/IEC 257, VDE 0820. Δθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230/400V, κε κέγηζηε ηζρχ δηαθνπήο γηα 

ηνπο ηχπνπο D (Diazed), DO (Neozed), NH (Καραηξσηέο) ηεο ηάμεο 50kA, 25kA θαη 100kA αλ-

ηίζηνηρα. Οη θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο γηα γεληθή ρξήζε ζα είλαη gG, γηα γξακκέο gL θαη γηα θηλε-

ηήξεο aM. 

 

3.4 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

Οη ειεθηξνλφκνη θνξηίσλ (ξειέ) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ηειερεηξηζκφ θπξίσο θπθισκά-

ησλ θσηηζκνχ. Θα έρνπλ πελία εξγαζίαο, ζχζηεκα απηνζπγθξάηεζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο 

θαη ζα επελεξγνχλ απηφκαηα γηα ηελ δεχμε-απφδεπμε ή κεηαγσγή θπθισκάησλ αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπο θαη ηηο εληνιέο απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ειέγρνπ. Οη ελ ιφγσ ειεθηξνλφκνη ζα 

είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN IEN 50012, IEC 158-1, θαηεγνξίαο AC-1, ηάζεο 

230/380V θαη νλνκαζηηθήο ηζρχνο αλάινγεο πξνο ην θχθισκα. Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θα-

ηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε πίλαθα. 

ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο ρξήζεο, ηα ξειέ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα επηκέξνπο πεξηγξαθφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

3.5 Υξνλνδηαθφπηεο κε εθεδξεία 

Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο κε εθεδξεία ηνπιάρηζην 100h, αλαινγηθφο ή ειεθηξνληθφο κε εκεξήζην 

πξφγξακκα αθξίβεηαο +-15min. Πιάηνο θαηά πξνηίκεζε ελφο ζηνηρείνπ. 

 

3.6 Φσηνθχηηαξν εκέξαο-λχθηαο 

Φσηνθχηηαξν απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθφ αηζζεηήξην γηα ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο -30/+50C. 

Δπαηζζεζία 2-200lux ή θαιχηεξν. ηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζην IP54. Θαζπζηέξεζε on/off: 15/25 

sec. Θαηάιιεινο γηα ηάζε δηθηχνπ. 

 

3.7 Ινηπά 
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Γηα φζα αληηθείκελα δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φπσο αλσηέξσ, ηζρχεη απαξέγ-

θιηηα φηη: 

 Θα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε καθξά παξάδνζε ζην 

ρψξν 

 Θα θέξνπλ νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζπκπιεξσκαηηθή πηζηνπνίεζε ΔΙΟΣ, 

EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα. 

 Θα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο Διιεληθέο ή Δπξσπατθέο ή Γηεζλείο Λφξκεο. 

 Θα είλαη (θαηά πξνηίκεζε) επξσπατθήο ή ειιεληθήο θαηαζθεπήο. 

 

 

Τπόποι απόδειξηρ ηηρ ζςμμόπθωζηρ με ηιρ ανωηέπω πποδιαγπαθέρ 

 

Α. Για ηοςρ λαμπηήπερ(3.1), καλώδια(3.2), αζθάλειερ(3.3) 

Τα ανηίζηοιτα ένησπα πιζηοποίηζης από αποδεκηούς διαπιζηεσμένοσς θορείς.  

 

Δεκηά γίνονηαι ηέηοια ένησπα είηε ζηο πρωηόησπο είηε ζε ανηίγραθο, ζηην Ελληνι-

κή ή Αγγλική γλώζζα (ηο οποίο όμως ζε κάθε περίπηωζη θα πρέπει να ανηαποκρί-

νεηαι, με ζαθήνεια, ζηο είδος ποσ τρηζιμοποιείηαι). 

 

Στεηικές αναθορές ζε prospect ή καηαλόγοσς και μόνο, ΓΔΝ θα γίνονηαι δεκηές. 

 

Β. Για ηα λοιπά είδη 

Τα ανηίζηοιτα ένησπα πιζηοποίηζης από αποδεκηούς διαπιζηεσμένοσς θορείς, είηε 

ζηο πρωηόησπο είηε ζε ανηίγραθο, ζηην Ελληνική ή Αγγλική γλώζζα (ηο οποίο 

όμως ζε κάθε περίπηωζη θα πρέπει να ανηαποκρίνεηαι, με ζαθήνεια, ζηο είδος 

ποσ τρηζιμοποιείηαι). 

 

Εναλλακηικά, θα γίνονηαι δεκηές ζτεηικές αναθορές ζε prospect ή καηαλόγοσς 

μόνο από γνωζηούρ και επίζημοςρ καηαζκεςαζηέρ (εγσώπιοςρ ή μελών 

ηηρ Δ.Δ.) 

 

Σε κάθε περίπηωζη θα πρέπει ηα προϊόνηα ποσ θα τρηζιμοποιηθούν να πληρούν 

ηις προϋποθέζεις ηοσ εδαθίοσ Λοιπά (3.7), όπως αναλύεηαι παραπάνω 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φηιηππηάδα 05 .06 .2018                                                      

          Ο πληάμαο                                                                               Ο Πξντζηάκελνο 

                                                                                                Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

 

 

       Κήηζεο Υξήζηνο                                                                     Θσλζηαληίλνο Αθξίβεο 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ΣΔ                                                       Κεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          Εργασία : Επιζκευή και ζυνηήρηζη δημοηικού θωηιζμού ηου Δήμου  

ΝΟΜΟ  ΠΡΕΒΕΖΑ                                   του Δήμου Ζηρού                        

ΔΗΜΟ  ΖΗΡΟΤ                                            Αρ. μελέτης :34/2018 

Δ/νση: Σεχνικών  Τπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Σμήμα Σεχνικών Έργων 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο 

Απηφ ην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ  αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ε εξγαζία. 

 

Άπθπο 2ο 

Διαηάξειρ πος ιζσύοςν. 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Άπθπο 3ο. 

Μελέηη ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ. 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί ακάρεην ηεθκή-

ξην, φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη έρεη 

πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο ήηνη ηηο ηερληθέο πξνδη-

αγξαθέο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψ-

ζεσλ θαζψο θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξ-

ξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεςε ηνπ αλάδνρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φ-

ξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

Άπθπο 4ο. 

Πεπιεσόμενα ηων ηιμών μονάδαρ ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού και δαπάνερ πος 

βαπύνοςν ηον ανάδοσο. 

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλαθέξνληαη ζε εξγαζία ηειεη-

σκέλε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ηηκέο απηέο, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνο ηνχην απαξαίηεηεο επί κέξνπο εξγαζίεο, θαιχπην-

πζα φιεο ηηο δαπάλεο αλαδφρνπ, άκεζνπο ή εκκέζνπο απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλά-

δνρνπ γηα ηελ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
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Άπθπο 5ο Αζθάλιζη πποζωπικού. 

Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ην απαζρνινχ-

κελν ζηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο  πξνζσπηθφ γηα ηελ πεξίπησζε επηζπκβαίλνληαο εηο ηνχην 

αηπρήκαηνο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο.  

Όια ηα κεραλήκαηα θαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αζθαιηζκέλα ζε 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

 

Άπθπο 6ο. 

Σήπηζη Νόμων, Αζηςνομικών και λοιπών διαηάξεων. 

Ο αλάδνρνο, αθνχ είλαη ππεχζπλνο ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θ.ι.π., είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο 

λα ακειεί, λα αλαθνηλψλεη ζηελ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο 

ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέη-

ξα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο θ.ι.π., θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 7ο 

Εςθύνη ανάδοσος. 

1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο απφ 

ηελ Τπεξεζία θάζε είδνπο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί, θαζφινπ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ 

απηή ηελ επζχλε. 

2. Δπί πιένλ, ν αλάδνρνο είλαη εμνινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ 

πηζαλά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

 

Άπθπο 8. 

ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηων επγαζιών. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο εθηειείηαη ε εξγαζία, λα πξνβαίλεη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο γεληθά θαη λα επηκειείηαη ηελ ζπληήξεζε απ-

ηψλ. Δπί πιένλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη γηα αζθαιή θα-

ζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία ζηνπο θχξηνπο δξφκνπο 

θαη ζηνπο παξαθακπηεξίνπο θαη ηηο πξνζπειάζεηο. Σα παξαπάλσ κέηξα ιακβάλνληαη κε επζχλε 

θαη κε δαπάλεο αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα 

νθείιεηαη ζηελ κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 
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Άπθπο 9ο. 

Εγκαηαζηάζειρ Επισειπήζεων και Οπγανιζμών Κοινήρ Ωθέλειαρ. (Ο.Κ.Ω.) 

1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηε ζέζε ηεο εξγαζίαο λα ππάξρνπλ 

αλαπηπγκέλεο ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Θ.Χ. ή Λ.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα κεηα-

ηνπηζηνχλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ. 

2. Κε ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκεημε (εθηφο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δ..Τ.), είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξν-

θάζεηο ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο 

απνδεκίσζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή ιφγσ δπζρεξεηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ απφ απηφλ 

εθηεινχκελε εξγαζία. 

 

Άπθπο 10. Εγγςήζειρ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ππνβάιιεηαη ζην Γήκν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 11. 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο μεθηλάεη κε έλαξμε ηεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

έσο θαη ηηο 31-12-2019. 

 

 

 

Φηιηππηάδα 05 .06 .2018                                                      

          Ο πληάμαο                                                                               Ο Πξντζηάκελνο 

                                                                                                Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

 

 

       Κήηζεο Υξήζηνο                                                                     Θσλζηαληίλνο Αθξίβεο 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ΣΔ                                                       Κεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ 
 


