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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση οικοδομικώ ν εργασιώ ν με σκοπό την συντή ρηση και
επισκευή σχολικώ ν μονά δων του Δή μου Ρεθύ μνης Οι εργασίες αφορού ν παρεμβά σεις στο
εσωτερικό και εξωτερικό χώ ρο των σχολικώ ν κτιρίων, καθώ ς και στον περιβά λλοντα χώ ρο
τους μέχρι την εξωτερική περίφραξη και περιγρά φονται αναλυτικά παρακά τω:
 επισκευή – συντή ρηση μονώ σεων ταρατσώ ν, δωμά των, στεγώ ν, τοίχων και ά λλων
δομικώ ν στοιχείων ( 13ο Δημοτικό, 2ο ΕΠΑΛ, 4ο Γυμνάσιο, Πειραματικό Λύκειο,
Δημοτικό Ρουσοσπιτίου, Μουσικό σχολείο , 9ο Δημοτικό σχολείο , 10ο
Δημοτικό ).
 ανακαίνιση παλαιώ ν χρωματισμένων επιφανειώ ν, στοιχείων και σημειακή
αποκατά σταση τμημά των που έχουν υποστεί φθορές, καθώ ς και επιχρισμά των,
εσωτερικά και εξωτερικά (2ο Δημοτικό (κτίριο Β) , 3ο Δημοτικό , 6ο Δημοτικό , 7ο
Δημοτικό , 8ο Δημοτικό , 14ο Δημοτικό , 4ο Γυμνάσιο , 1ο Γενικό Λύκειο , 3ο Γενικό
Λύκειο, 2ο ΕΠΑΛ, Δημοτικό Ρουσοσπιτίου, 13ο Δημοτικό, Μουσικό σχολείο, 9ο
Δημοτικό , 10ο Δημοτικό , 5ο Δημοτικό, 15ο Δημοτικό).
 επισκευή – συντή ρηση – αντικατά σταση υδρορροώ ν, περιφρά ξεων και κουφωμά των
( 1ο Γενικό Λύκειο, Πειραματικό Λύκειο , 4ο Γυμνάσιο, , 13ο Δημοτικό , Δημοτικό
Ρουσοσπιτίου , 9ο Δημοτικό ,7ο Δημοτικό ).
 συντή ρηση χώ ρων WC (15° Δημοτικό , Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής ).
 Διαγρά μμιση σχολικώ ν γηπέδων (3° Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 4ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ,
10ο Δημοτικό).
 Κατασκευή πατώ ματος με Laminate (1ο Δημοτικό)
και λοιπές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την σωστή λειτουργία των σχολείων.
Για το προτεινό μενο έργο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του Κ.Α. 02.15.7331.011 ποσού 261.757,27 € .
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 (ά ρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,
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μέσω των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιώ ν του Εθνικού Συστή ματος Ηλεκτρονικώ ν Δημοσίων Συμβά σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Κριτή ριο για την ανά θεση της σύ μβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά μό νο βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ), ό πως ειδικό τερα ορίζεται στο ά ρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
Η σειρά προτεραιό τητας εκτέλεσης των εργασιώ ν θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως
μετά την υπογραφή της σύ μβασης του έργου.
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διά στημα διά ρκειας της σύ μβασης του έργου προκύ ψουν
και ά λλα αιτή ματα σχετικά με ανά γκες για επισκευές – συντηρή σεις σχολικώ ν κτιρίων που
κρίνονται ά μεσες λό γω επικινδυνό τητας, αυτά θα αξιολογού νται από την Υπηρεσία μας, η
οποία και θα κρίνει εά ν η ανά γκη εκτέλεσή ς τους είναι μεγαλύ τερη σε σχέση με τα
περιγραφό μενα στο παραπά νω κείμενο, οπό τε και θα δίνεται στον ανά δοχο σχετική εντολή
για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να
εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφό σον του δοθεί σχετική εντολή , παρό λο που δεν
περιγρά φονται αναλυτικά στο παραπά νω κείμενο.
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