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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρού σα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις απαιτού μενες προς εκτέλεση εργασίες
επισκευή ς – συντή ρησης του κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλό γου Πηγή ς και του νέου ΚΕΠ
στον οικισμό Πηγή ς.
Με το προτεινό μενο έργο θα δημιουργηθεί ο χώ ρος που θα φιλοξενή σει τις πολιτιστικές ,
εκπαιδευτικές , ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριό τητες του Πολιτιστικού
Συλλό γου Πηγή ς .
Οι εργασίες που θα εκτελεστού ν είναι :



Καθαιρέσεις εσωτερικώ ν πλινθοδομώ ν και γυψοσανίδων.



Εργασίες καθαιρέσεις εσωτερικώ ν και εξωτερικώ ν επιχρισμά των που έχουν υποστεί
βλά βες (υγρασία , φουσκώ ματα ) και σοβαντίσματα.



Επιστρώ σεις εξωτερικού αύ λειου χώ ρου και εσωτερικώ ν δαπέδων στο χώ ρο της
κουζίνας και της τουαλέτας .




Προμή θεια και τοποθέτηση εξωτερικώ ν κουφωμά των





Τοποθέτηση νέων ειδώ ν υγιεινή ς , νεροχύ τη και ντουλά πια κουζίνας.




Γίνεται νέα υδραυλική εγκατά σταση στο χώ ρο της κουζίνας και της τουαλέτας.

Αντικατά σταση παλαιώ ν κουφωμά των και τοποθέτηση νέων στο Πολιτιστικό
Σύ λλογο και στο νέο ΚΕΠ.
Χρωματίζεται εσωτερικά και εξωτερικά το κτίριο .
Τοποθετείται στέγαστρο στην είσοδο του Ιατρείου και στον αύ λειο χώ ρο του
συλλό γου.
Γίνονται εργασίες επισκευή ς και συμπλή ρωσης της ηλεκτρολογική ς εγκατά στασης.

Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή συνοπτική διαδικασία» του ά ρθρου 117 του ν. 4412/2016 (ά ρθρο 117 ) για δημό σιες συμβά σεις κά τω των ορίων. 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.
Επίσης ισχύ ει και η κά τωθι νομοθεσία:
1)Για τη δημοπρά τηση του έργου, την εκτέλεση της σύ μβασης και την κατασκευή του,
εφαρμό ζονται οι διατά ξεις των παρακά τω νομοθετημά των:

1

- του ν. 4412/2016 «Δημό σιες Συμβά σεις Έργων, Προμηθειώ ν και Υπηρεσιώ ν (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγρά φων 4 και 5 του ά ρθρου 20, των ά ρθρων 80-110, της παραγρά φου 1α του
ά ρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύ ρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευή ς δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμά τωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
ά λλες διατά ξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 «Άρση περιορισμώ ν
συμμετοχή ς εργοληπτικώ ν επιχειρή σεων σε δημό σια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομική ς διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμά τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημό σιο λογιστικό και ά λλες διατά ξεις», ό πως
ισχύ ει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύ σεις - Καταργή σεις, Συγχωνεύ σεις
Νομικώ ν Προσώ πων και Υπηρεσιώ ν του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατά ξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικό τερα το ά ρθρο 1 αυτού ,- του ν.
4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του Κώ δικα Νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του Κώ δικα Νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
(εφό σον απαιτείται)
- του ά ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρό τηση συλλογικώ ν οργά νων της
διοίκησης και ορισμό ς των μελώ ν τους με κλή ρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύ σταση ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων
Συμβά σεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ ου Δημοσίων Συμβά σεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική
ανά ρτηση νό μων και πρά ξεων των κυβερνητικώ ν, διοικητικώ ν και αυτοδιοικητικώ ν
οργά νων στο διαδίκτυο "Πρό γραμμα Διαύ γεια" και ά λλες διατά ξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώ ριση δημοσιεύ σεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύ πο και ά λλες διατά ξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή σεως και
λοιπές διατά ξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύ ρωση του Κώ δικα ∆ιοικητική ς ∆ιαδικασίας και ά λλες
διατά ξεις” ό πως ισχύ ει ,
-του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύ χος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό γραμμα Καλλικρά της, ό πως ισχύ ει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατά ξεων για την πρό σβαση σε δημό σια έγγραφα
και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης (Β’ 3400) «Ρύ θμιση των
ειδικό τερων θεμά των λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ ου
Δημοσίων Συμβά σεων του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομώ ν,
Μεταφορώ ν και Δικτύ ων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανά ληψη υποχρεώ σεων από τους διατά κτες” ( Α΄ 145 ).
2)Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφά λιση της διαφά νειας και την αποτροπή
καταστρατηγή σεων κατά τη διαδικασία σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων” (Α' 30), ό πως
τροποποιή θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύ ρωση των στοιχείων του
αναδό χου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχώ ν
Ελληνικώ ν Ανωνύ μων Εταιρειώ ν που μετέχουν στις διαδικασίες ανά ληψης έργων ή
προμηθειώ ν του Δημοσίου ή των νομικώ ν προσώ πων του ευρύ τερου δημό σιου τομέα», η
κοινή από φαση των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’
1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τή ρηση των μητρώ ων του Ν.3310/2005,
ό πως τροποποιή θηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώ ς και η από φαση του Υφυπουργού
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Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμό ς
χωρώ ν στις οποίες λειτουργού ν εξωχώ ριες εταιρίες”.
3)Οι διατά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ ρωση Κώ δικα Φό ρου Προστιθέμενης Αξίας».
4)Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις, καθώ ς και
λοιπές διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά
τεύ χη της παρού σας καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού ,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και εκτέλεση του έργου της παρού σας
σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
Για το προτεινό μενο έργο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του Κ.Α. 02.61.7331.002
ποσού 50.000,00 € .
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθού ν έντεχνα, σύ μφωνα τις υποδείξεις της Διευθύ νουσας
Τεχνική ς Υπηρεσίας, τις ισχύ ουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατά ξεις του Ν.
4412/06«Δημό σια Έργα».
Επίσης θα ληφθού ν ό λα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημά των. Το έργο, έχει
ενταχθεί στο τεχνικό πρό γραμμα του Δή μου για το έτος 2020.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Ρ.
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