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1. Σκοπιμότητα σύμβασης
Η εκτέλεση του έργου έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου Σερρών
και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 734/2019 Απόφαση.
Με το έργο αυτό κατασκευάζεται αντικεραυνική προστασία του Δημοτικού σχολείου
Ορεινής και αποκαθίστανται οι φθορές στην αντικεραυνική προστασία της σχολικής μονάδας
όπου στεγάζεται το Ε.Ε.Ε.Κ και το 20 Νηπιαγωγείο του Δήμου. Το έργο συμβάλλει στην
ασφαλή λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του
Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Προϋπολογισμός-Τεκμηρίωση
Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 74.000,00 € και περιλαμβάνει Η/Μ εργασίες
σύμφωνα με τα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια έργων και έρευνα αγοράς .
3. Στοιχεία ωριμότητας
Για την εκτέλεση του έργου έχει εκπονηθεί η αριθμ 47/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ., η οποία
εγκρίθηκε με την ………………………………
4. Περιγραφή Αντικειμένου
Το έργο αφορά την κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας του Δημοτικού σχολείου της Τ.
Κοινότητας Ορεινής , την αποκατάσταση του συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας
της σχολικής μονάδας του Ε.Ε.Ε.Κ Σερρών και την αποκατάσταση του συστήματος της
αντικεραυνικής προστασίας του 20 Νηπιαγωγείου Σερρών τα οποία υπέστησαν ζημιές μετά
από κλοπή μέρους του συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαμβάνει Η/Μ
εργασίες. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας
των σχολικών κτιρίων και αφορούν τα ήδη καταγεγραμμένα προβλήματα .
5. Διαδικασία ανάθεσης
Το έργο θα εκτελεστεί με:
συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 λόγω της φύσης του έργου και
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ)
Ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε με την ……………..Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.
6. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements)
Έως ότου εκδοθεί κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος ή οδηγία θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε:
Οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας προβλέπονται με τις τεχνικές προδιαγραφές ,τις ΕΤΕΠ, τις
προβλεπόμενες πιστοποιήσεις συστημάτων και προϊόντων (ISO, CE, DIN κλπ), εγγυήσεις,
που περιέχονται στη μελέτη , την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
7. Μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων

Αν διαπιστωθεί η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή θα
προβεί σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016.
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