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                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
              
 Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει τοποθέτηση  προστατευτικού προπετάσματος 
από πλέγμα το οποίο θα τοποθετηθεί εξωτερικά των οικιών που βρίσκονται κοντά και πέριξ 
των ναών της Παναγίας Ερυθιανής και Αγίου Μάρκου Βροντάδου, καθώς και των ίδιων των 
Ιερών Ναών, προκειμένου να προστατευτούν τόσο τα κτίρια, όσο και η περιουσία των 
δημοτών και να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του εθίμου του ρουκετοπόλεμου. 
       Αναλυτικότερα προβλέπεται διαλογή, επισκευή και μεταφορά από την αποθήκη των 
φυλαγμένων από τα προηγούμενα έτη υλικών επί τόπου των εργασιών όπου αυτές 
απαιτούνται. Θα τοποθετηθούν στον προαύλιο χώρο των Ιερών Ναών  ικριώματα, ώστε να 
προστατευτεί όλη η επιφάνεια της πρόσοψης αλλά και της οροφής του Ιερού Ναού της 
Παναγίας Ερυθιανής και των βοηθητικών κτιρίων του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου και όπου 
αλλού απαιτείται, για την  προστασία ευπαθών επιφανειών. Καθ’ όλο το ύψος των 
ικριωμάτων θα αναρτηθούν τα φυλασσόμενα στις αποθήκες πλέγματα δηλαδή εξάγωνο 
συρματόπλεγμα περίφραξης γαλβανιζέ Ν12 ύψους 1,2μ πάχους 1,8χιλ. και οπής 1,5εκ. 
Οι ίδιες εργασίες προστασίας  θα εκτελεστούν και στα γειτονικά σπίτια που βρίσκονται στην 
ακτίνα της επικίνδυνης περιοχής της ενορίας.  
Οι εργασίες με ευθύνη του αναδόχου θα εκτελεστούν τηρώντας  τα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων αλλά και των διερχόμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
305/96. Τα εργατικά μέσα και ο εξοπλισμός θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Οι εργασίες 
τοποθέτησης των  προστατευτικών προπετασμάτων θα έχουν ολοκληρωθεί στους   
επιβαλλόμενους από την διεξαγωγή του εθίμου χρόνους περάτωσης . 
Την επόμενη μέρα της διεξαγωγής του εθίμου ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει 
ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού και να παραδώσει με ασφάλεια το χώρο του Ιερού 
Ναού. Οι εργασίες καθαίρεσης των συρματοπλεγμάτων θα γίνει  με προσοχή τις επόμενες 
τρεις μέρες, και θα μεταφερθούν ξανά στην αποθήκη προς φύλαξη. Η παραλαβή των 
υλικών και η επαναποθήκευση τους θα γίνει με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης 
μεταξύ του υπεύθυνου της αποθήκης και του εργολάβου και θα παραδοθεί Προϊσταμένη 
Αρχή. 
      Τέλος προβλέπεται ακόμη να γίνουν μικροεπισκευές σε φθορές που πιθανά θα 
προξενηθούν στα κτίρια (κεραμίδια , υδρορροές, χρωματισμοί κλπ) μετά από αυτοψία και 
διαπίστωσή τους. 
        Η εργασία αυτή είναι προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα  
γίνει με την επίβλεψη της Υπηρεσίας.      
 
                                                                                          Χίος  03-03-2016                                                                                                               
                              

                      Συντάξας 
      Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
 

                   
Ελευθέριος Παπαλάνης 

     Πολ. Μηχανικός Π.Ε. με Β΄ Βαθμό       
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

1 

Εργασία 
τοποθέτησης και 

καθαίρεσης 
προστατευτικού 

συρματοπλέγματος 
ενορία Αγ.Μάρκου 

 1  8.620,68€ 

2 

Εργασία 
τοποθέτησης και 

καθαίρεσης 
προστατευτικού 

συρματοπλέγματος 
ενορία Παναγία 

Ερυθιανή 

 1 Εργασία 
 

8.620,68€ 
 

     17.241,36 

        ΦΠΑ 16% 2.758,61 

    ΣΥΝΟΛΟ 20.000€ 

 
 
 
          Χίος  3-03-2016    

                                                                                   Συντάξας                            

                                                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 

                                                                           Ελευθέριος Παπαλάνης 
     Πολ. Μηχανικός Π.Ε. με Β΄ Βαθμό 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

1.Εργασία τοποθέτησης και καθαίρεσης προστατευτικού συρματοπλέγματος ενορία 

Αγ.Μάρκου. 
 
Εργασία τοποθέτησης και καθαίρεσης συρματοπλέγματος με τη χρήση ικριωμάτων όπου 
απαιτείται για την προστασία του Ιερού Ναού και των οικιών από τις ρίψεις ρουκετών κατά 
το έθιμο του ρουκετοπόλεμου. Περιλαμβάνεται η διαλογή, επισκευή και μεταφορά από και 
προς την αποθήκη των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα εργατικά μέσα και ο 
εξοπλισμός θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Οι εργασίες τοποθέτησης των  προστατευτικών 
προπετασμάτων θα έχουν ολοκληρωθεί στους   επιβαλλόμενους από την διεξαγωγή του 
εθίμου χρόνους περάτωσης . 
Την επόμενη μέρα της διεξαγωγής του εθίμου ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει 
ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού και να παραδώσει με ασφάλεια το χώρο του Ιερού 
Ναού για την τέλεση της Ακολουθίας της Κυριακής του Πάσχα. Οι εργασίες καθαίρεσης των 
συρματοπλεγμάτων θα γίνουν  με προσοχή τις επόμενες τρεις μέρες, και θα μεταφερθούν 
ξανά στην αποθήκη προς φύλαξη. Περιλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις των μικροφθορών 
στα κτίρια. 
Ευρώ  ( Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι και εξήντα οκτώ λεπτά. 
Αριθμητικώς: 8.620,68€ 
 
2. Εργασία τοποθέτησης και καθαίρεσης προστατευτικού συρματοπλέγματος  ενορία 
Παναγία Ερυθιανή. 
 
Εργασία τοποθέτησης και καθαίρεσης συρματοπλέγματος με τη χρήση ικριωμάτων όπου 
απαιτείται για την προστασία του Ιερού Ναού και των οικιών από τις ρίψεις ρουκετών κατά 
το έθιμο του ρουκετοπόλεμου. Περιλαμβάνεται η διαλογή, επισκευή και μεταφορά από και 
προς την αποθήκη των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα εργατικά μέσα και ο 
εξοπλισμός θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Οι εργασίες τοποθέτησης των  προστατευτικών 
προπετασμάτων θα έχουν ολοκληρωθεί στους   επιβαλλόμενους από την διεξαγωγή του 
εθίμου χρόνους περάτωσης . 
Την επόμενη μέρα της διεξαγωγής του εθίμου ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει 
ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού και να παραδώσει με ασφάλεια το χώρο του Ιερού 
Ναού για την τέλεση της Ακολουθίας της Κυριακής του Πάσχα. Οι εργασίες καθαίρεσης των 
συρματοπλεγμάτων θα γίνουν  με προσοχή τις επόμενες τρεις μέρες, και θα μεταφερθούν 
ξανά στην αποθήκη προς φύλαξη. Περιλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις των μικροφθορών 
στα κτίρια. 
Ευρώ  ( Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι και εξήντα οκτώ λεπτά. 
Αριθμητικώς: 8.620,68€ 

Χίος  03-03-2016    
                                                                                 

                              Συντάξας 
                                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

 
                                                    Ελευθέριος Παπαλάνης 

       Πολ. Μηχανικός Π.Ε. με Β΄ Βαθμό 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της σύμβασης 

Αυτή η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την εκτέλεση της εργασίας με τον 
παραπάνω τίτλο. 

            Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που  ισχύουν 
     Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ισχύουν: 
α. Το Π.Δ. 28/80 περί «εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 
β. Ο Ν. 3463/06  
γ. Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη που ήθελε ισχύει κατά την κρίσιμη     ημερομηνία 
διεξαγωγής της εργασίας. 

           Άρθρο 3ο 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Ταύτα κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η τεχνική περιγραφή 
β. Ο προϋπολογισμός 
γ. Το τιμολόγιο 
δ. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Σύστημα προσφοράς 

Η εργασία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το Ν. 3463/06 (νέος Δ.Κ.Κ.). 
 

Άρθρο 5ο 
Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τη μελέτη  εκτέλεσης της εργασίας  ανέρχεται στο ποσό των 
20.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

          Άρθρο 6ο 

Περιγραφή και είδος εργασιών 
Όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή.  

Άρθρο 7ο 
Ειδικές υποχρεώσεις του ανάδοχου. 

α. Οι πάσης φύσεως κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
β. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει 
τις εργασίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης. 
 

Άρθρο 8ο 
Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα 
αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 2 της παρούσης. 
                                                                      Χίος          3  -3- 2016 
 

                                                                         Συντάξας 
                                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

 
                                                    Ελευθέριος Παπαλάνης 

       Πολ. Μηχανικός Π.Ε. με Β΄ Βαθμό 


