
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                    ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘ. ΕΣΤΙΑΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

                                                                                       

ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2021                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ (με ΦΠΑ)

                                                                                

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά α) την αντικατάσταση των παλαιών ιστών φωτισμού
και  των  φωτιστικών  σωμάτων  με   νέους  ιστούς  φωτισμού  και  φωτιστικά  νέας
τεχνολογίας  LED,  στον  αύλειο  χώρο της  Μαθητικής  Εστίας  του  Δήμου  Γρεβενών,
καθώς και την επέκταση – συντήρηση του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου φωτισμού και
β) συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξοικονομηθεί ενέργεια, θα μειωθεί το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης με παράλληλη αύξηση των επιπέδων φωτισμού. Επίσης θα
προστατευτεί το κτίριο από τα όμβρια ύδατα.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:
 Αποξήλωση  παλαιών  βάσεων  ιστών  φωτισμού  ιστών  φωτισμού  και

φωτιστικών σωμάτων. 
 Εγκατάσταση νέων βάσεων  με τα αγκύρια  θεμελίωσης.
 Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων νέας

τεχνολογίας LED.
 Επέκταση και συντήρηση του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου φωτισμού.
 Θα  γίνουν  οι  απαραίτητες  ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες   για  την

εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των κυκλωμάτων φωτισμού. 
 Θα γίνουν οι  απαραίτητες  οικοδομικές εργασίες για την συντήρηση του

δικτύου ομβρίων υδάτων.
Η  παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του

Δήμου  Γρεβενών  με  προϋπολογισμό  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  60.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  και  στον   ΚΑ
15.7336.024 υπάρχει πίστωση 32.730,00€.

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  υποχρεούται  χωρίς  αμοιβή  να  λαμβάνει  στοιχεία  της
υφισταμένης κατάστασης στα τμήματα που πρόκειται να κατασκευαστούν εργασίες και
να συντάσσει τα κατασκευαστικά σχέδια και τις λεπτομέρειες όπου απαιτούνται σύμφωνα
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των υπολοίπων χρηστών. Θα
ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  σύμφωνα  με  το  Ν.  1396/83  (ΦΕΚ
126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές
και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες
προδιαγραφές  ασφάλειας και  υγείας  που πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα προσωρινά  η
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ, όπως ισχύουν. 

Όλες οι  εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με  τα οριζόμενα σε αντίστοιχα
άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
την  νομοθεσία  που  αναφέρεται  στην  Σ  .Υ.  καθώς  και  τους  ισχύοντες  κανόνες  τις
επιστήμης και τεχνικής. 

Όλες  οι  εργασίες  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4782/2021,  τις
διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του

 



Π.Δ.  171/87  για  Δημοτικά  Έργα  και  με  την  επίβλεψη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας εργολαβίας και  γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,  Διάταγμα,  Απόφαση,
κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.

Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος της παρούσης μελέτης ορίζονται στο
18% σύμφωνα με την παρ. 7, περ. θ΄ του άρθρου 53 και την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.
4412/2016.

Γρεβενά, 09/09/2021

        Συντάχθηκε                                                                                Θεωρήθηκε

                                             Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                  Τεχνικών Υπηρεσιών

Φωτόπουλος Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ   

                                                                            Καρέτσος Αναστάσιος
                                                                     Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
  
  Ματεντζίδης Ιωάννης

     Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ   
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