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ΔΗΜΟΣ Σπάρτης
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παραπηγματων
και ηλεκτροφωτισμο»,
Aρ.Μελ. 70 /2017

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,
Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 10560,00 €
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ ,
προβλέπονται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής παραπηγμάτων (σύμφωνα με τα σχέδια ) και η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση τους, η δε αξία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν υπερβαίνει το
ποσοστό του 10% της αξία,. Τα υλικά (ξυλεία –καλώδια –πίνακες -λαμαρίνες κ.λ.π) θα μεταφερθούν
από τις αποθήκες του δήμου προσεκτικά , και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά που
απαιτούνται (πρόκες ,σίδερα πακτώσεως 1,20 μμ και διαμέτρου Φ12 ) από τον ανάδοχο .Επίσης
περιλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης των προπηγμάτων προσεκτικά και η μεταφορά τους
πάλι στις αποθήκες .Κάθε φθορά που θα γίνεται υπαιτιότητα του αναδόχου θα γίνεται αντικατάσταση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχέδιο ηλεκτρολογικό προκειμένου να γίνει
η ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρις και των παρκιν , την χάραξη στα σημεία που θα
τοποθετηθούν τα παραπήγματα συμφώνα με το σχέδιο , και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη
αλλά δεν κατονομάζεται .
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής
προσφορών ύστερα από ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην ιστοσελίδα του
δήμου , γίνονται δεκτοί ανάδοχοι που είναι γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια ή επαγγελματικές
οργανώσεις για έργα οικοδομικά, και προβλέπεται να εκτελεστεί σταδιακά .Εως 26-8-2017 θα λήξη η
παράδοση. Από 3-9-2017 έως 10-9-2017 θα γίνει η αποξήλωση. Διέπεται από τις διατάξεις του N.
4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων ,προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν 3463 /2006 Νέος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από έσοδα εμποροπανήγυρης
Σπάρτη,
21 -7 -2017
Ο Συντάξας

Αν. Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Σπάρτη,
21 - 7 -2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων.

Ευρυσθένης Σταυροπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 21 - 7 -2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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