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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Αντικατάσταση λαμπτήρων”,
προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ002954066 το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ 125/2018 Α.Α.Υ (18REQ002970955).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας, όσο
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε κλειστό φάκελο με οικονομική
προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 25/06/2018, 11:00.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών παροχής υπηρεσιών για την
συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σίφνου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος
παροχής υπηρεσιών υποχρεούται στην τακτική συντήρηση και έκτακτη επισκευή του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία του στο σύνολό του και στην αντικατάσταση
λαμπτήρων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθώς και σε αντικατάσταση λαμπτήρων με
παράλληλη επισκευή των φωτιστικών διατάξεων (αποκατάσταση κομμένων καλωδίων, αλλαγή
ντουί, αλλαγή σφιγκτήρων, αντικατάσταση φωτιστικού) όπου απαιτείται.
Η παροχή υπηρεσιών προβλέπεται να καλύψει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με :
1)
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2)
Τις διατάξεις του άρθρου 118, 328 του Ν. 4412/2016.
3)
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4)
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Αναλυτικότερα:
1.
Ο ανάδοχος κατά την ώρα εργασίας, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα αναγκαία μέτρα
ασφάλειας όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και την σύμβαση, σύμφωνα με την
εγκύκλιο 27/03 του ΥΠΕΧΩΔΕ /ΓΓΔΕ ( αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03) που απαιτούνται, για
την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ατυχημάτων. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας του.
2.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό (όχημα, σκάλες, πέδιλα, λοιπά εργαλεία κ.α.) για την αντιμετώπιση κάθε φύσεως
εργασίας που θα προκύψει, στα πλαίσια της σύμβασης.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει
με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού
αυτού, τελούν υπό την ρητή έγκριση του εργοδότη.

4.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας επαγγελματικής
δραστηριότητος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, με εμπειρία σε συναφή έργα (εναέριων δικτύων
χαμηλής-μέσης τάσης).
5.
Χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών ορίζεται όλη η διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Σίφνου και συγκεκριμένα όλοι οι ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ και τα
φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού (για οποιαδήποτε εργασία εκτός της παραπάνω
συμφωνίας θα κοστολογείται κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο). Η μετάβαση του αναδόχου
θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα και δαπάνες.
6.
Ο Δήμος θα διαθέτει στον εργολάβο όλα τα αναλώσιμα είδη που θα απαιτούνται, μετά
από αναλυτική περιγραφή αυτών από τον ανάδοχο.
7.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στον Δήμο στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων και των
διαθέσιμων ειδών και να ενημερώνει εγκαίρως τον Δήμο για τις ανάγκες αναλώσιμων υλικών.
8.
Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις εργάσιμες ημέρες
της εβδομάδας σε συνάρτηση με το πρόγραμμα του Δήμου και τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες.
9.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και
Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.
10.
Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δήμου, καθώς επίσης και
τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον
εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων
λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον εργολάβο.
11.
Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται κοντά στο
εκτελούμενο έργο για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που
έγιναν από αμέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση η αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό
του εργολάβου.
12.
Επίσης ο εργολάβος υποχρεώνεται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών, που
δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα από αυτήν καθώς
επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με
την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.
13.
Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση,
όπως δέντρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου,
εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου.
Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και
καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση
υλικών κλπ.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο ποσό των
15.000,00 €. Προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με κωδικό 20.7335.0002 και
τίτλο “Αντικατάσταση λαμπτήρων” .
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