
    

ΜΕΛΕΤΗ
(Π.Δ. 28/80)

«Εκτύπωση οδηγού πολιτικής προστασίας για
προληπτικό προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και

αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς»

Προϋπολογισμού: 3.000,00 ευρώ

 

Ιούνιος  2013
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κληρονομιάς» 



    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Εκτύπωση οδηγού 
πολιτικής προστασίας για προληπτικό
προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και 
αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κωδ. Προϋπ/σμού: 00-6493.002 με τίτλο “Δαπάνες για δράσεις πολιτικής 
προστασίας”

Περιγραφή:
Στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  PATCH  εκπονήθηκε  μελέτη  και
συντάχθηκε οδηγός για την πρόληψη, την ανάλυση και τα εργαλεία σχετικά με την
προστασία κτιρίων και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς ο οποίος εκτυπώθηκε
σε περιορισμένο αριθμό τευχών. 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κρίνει ότι είναι χρήσιμο να γίνει επανεκτύπωση
της υπάρχουσας μελέτης σε βιβλίο, με στόχο την ενημέρωση δημοτών και φορέων
(Δήμων,  Δημόσιων  Οργανισμών,  Σχολείων,  κτιρίων  συνάθροισης  κοινού,
Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, Αρχαιολογικών, Ιστορικών και άλλων Μουσείων). Έτσι, θα
είναι δυνατή η διενέργεια προληπτικού προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια και εκθέματα.
Η  ενημέρωση αυτή δεν αφορά μόνο την προστασία των αντικειμένων πολιτιστικής
κληρονομιάς (κτίρια και αντικείμενα τέχνης) αλλά και την ανθρώπινη ασφάλεια. 

Στον  Προϋπολογισμό  του  2013,  υπάρχει  κωδικός  εγγραφής  για  ενημερωτικές
εκτυπώσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κ.Α. Εξόδων 00-6493.002
με τίτλο «Δαπάνες για δράσεις Πολιτικής Προστασίας».               

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Τμήμα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην
εκτύπωση  1.000  τευχών  του  Οδηγού  Πολιτικής  Προστασίας  και  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Ο  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  ανέρχεται  στα  3.000,00  ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Σύνταξας
Ο Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής

Προστασίας Η Διευθύντρια 

Εμμανουήλ Φωτάκης Εμμανουήλ Κοκοσάλης Αικατερίνη Καμπιτάκη
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Οικονομολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Εκτύπωση οδηγού 
πολιτικής προστασίας για προληπτικό
προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και 
αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΤΛΟΣ

Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 Εκτύπωση Οδηγού Πολιτικής Προστασίας και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τεμ. 1.000 2,8169 2.816,90

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ

2.816,90

ΦΠΑ 
6,50%

183,10

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ μαζί
με ΦΠΑ

3.000,00

Ο Σύνταξας
Ο Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής

Προστασίας Η Διευθύντρια 

Εμμανουήλ Φωτάκης Εμμανουήλ Κοκοσάλης Αικατερίνη Καμπιτάκη
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Οικονομολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Εκτύπωση οδηγού 
πολιτικής προστασίας για προληπτικό
προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και 
αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Δ. 28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της Εργασίας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Εκτύπωση οδηγού 
πολιτικής προστασίας για προληπτικό προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και 
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς».

ΑΡΘΡΟ 2  ο     
Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν σήμερα.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά
χρηματικά όρια.
δ) Την υπ’ αριθμό 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
ε) Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.
28/1980 είναι:

α)  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
β)  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
γ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Τεχνική περιγραφή 

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  απευθείας
ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου,  κατόπιν  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών,   με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή –
προσφορά,  με  συμπλήρωση  του  τιμολογίου  της  μελέτης  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της  εκτέλεσης της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση
του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών να
υπογράψει την σύμβαση  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Ο  χρόνος  εκτέλεσης  της  εργασίας  ορίζεται  σε  2  δύο  μήνες  από  την
υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος πληρωμής

Για την  εκτέλεση της εργασίας  η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε
3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,50%. Η καταβολή του ως άνω
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση του σχετικού παραστατικού του αναδόχου και
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (Παραδοτέα).

Περαιτέρω  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  πληρωμής  του  Αναδόχου  θα
συμπεριληφθούν στην Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Στο  ποσό  της  αμοιβής  συμπεριλαμβάνονται  οι  βαρύνοντες  τον
εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη
την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Έκπτωση του αναδόχου 

Εφ’ όσον υπάρξει  αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεση της εργασίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους
υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/1980.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν  η  εκτέλεση  της  εργασίας  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια
λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.   

ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται  σε όλους,  τους βάσει  των κείμενων διατάξεων,
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυση διαφορών

Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

                   
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή

Η παραλαβή θα γίνει  από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και
κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. 

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη της παραλαμβανόμενης εργασίας ή την αντικατάστασή της.
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Εφ΄  όσον  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  ως άνω προτάσεις  της
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται
να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Ο Σύνταξας
Ο Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής

Προστασίας Η Διευθύντρια 

Εμμανουήλ Φωτάκης Εμμανουήλ Κοκοσάλης Αικατερίνη Καμπιτάκη
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Οικονομολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Εκτύπωση οδηγού 
πολιτικής προστασίας για προληπτικό
προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και 
αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς» 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Δ. 28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της Εργασίας 

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  «Εκτύπωση  οδηγού
πολιτικής προστασίας για προληπτικό προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς».

ΑΡΘΡΟ 2  o     
Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εκτέλεσης εργασίας θα γίνει σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν σήμερα.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά
χρηματικά όρια.
δ) Την υπ’ αριθμό 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
ε) Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  

ΑΡΘΡΟ 3  o  
Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  οδηγού  για  την  πρόληψη,  την  ανάλυση  και  τα
εργαλεία  σχετικά  με  την  προστασία  κτιρίων  και  αντικειμένων  πολιτιστικής
κληρονομιάς ο οποίος θα επανεκτυπωθεί σε βιβλίο, είναι οι εξής:  

/Α Α  Είδος Προϊόντος Σελίδες Διαστάσεις Χρώματα   Είδος Χαρτιού Επεξεργασίες

1

Έντυπο
¨  Οδηγός Πολιτικής

 &Προστασίας
Πολιτιστικής

¨Κληρονομιάς

137 + 4 17 x 24 4  χρωμία

Velvet 135 gr.
( )εσωτερικά

Velvet 300 gr.
( )εξώφυλλο

Ματ
 πλαστικοποίηση

1 όψεως
εξωφύλλου

Τρόπος βιβλιοδεσίας: Το δέσιμο θα γίνει με κλωστοραφή και θερμοκόλληση με 
ράχη.

Στον  Προϋπολογισμό  του  2013,  υπάρχει  κωδικός  εγγραφής  για  ενημερωτικές
εκτυπώσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κ.Α. Εξόδων 00-6493.002
με τίτλο «Δαπάνες για δράσεις Πολιτικής Προστασίας».               
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Εκτύπωση  1.000  τευχών  του  Οδηγού  Πολιτικής  Προστασίας  και  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.

Ο  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  ανέρχεται  στα  3.000,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

                                                                                Ηράκλειο,                  - 2013

Ο Σύνταξας
Ο Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής

Προστασίας Η Διευθύντρια 

Fwd:
Εμμανουήλ Φωτάκης Εμμανουήλ Κοκοσάλης Αικατερίνη Καμπιτάκη

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Οικονομολόγος
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