ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και
Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και Υποστήριξης
του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
‘Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
(Π.∆. 28/80)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Επιστηµονικός
και
τεχνικός
σύµβουλος
παρακολούθησης
και
υποστήριξης
του
ΣΧΥ
(Σχεδίων
Υλοποίησης)
της
Πράξης
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ήµος Ηρακλείου

Προϋπολογισµού: 19.000,00 ευρώ

Μάρτιος 2013
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ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και
Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και
Υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων
Υλοποίησης) της Πράξης
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’» στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ‘Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδ. Προϋπ/σµού: 30-6142.201
Περιγραφή:
Το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου,
υλοποιεί το πρόγραµµα µε τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”,
στα
πλαίσια
του
επιχειρησιακού
προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», µε τη συγχρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) στον Άξονα Προτεραιότητας ‘‘04 Ολοκλήρωση του
ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας’’.
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει οριζόντια επιστηµονική
υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης, έτσι ώστε
αυτή να υλοποιηθεί µε επιτυχία, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό και οικονοµικό της
αντικείµενο, όσο και σε ότι αφορά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Συγχρόνως,
θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
Στο πλαίσιο της επίτευξης του παραπάνω
υπηρεσίες του Αναδόχου θα περιλαµβάνουν τα εξής:

στόχου,

οι παρεχόµενες

•

Πλήρης επιστηµονική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του ∆ήµου, στην κάλυψη των απαιτήσεων του
ΕΣΠΑ και της ∆.Α. σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόµενων διαδικασιών
που αφορούν εργολαβίες, υλοποίηση δράσεων και έργων του
προγράµµατος.

•

Επιστηµονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης.

•

Υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τµήµα Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων του ∆ήµου για την ωρίµανση των Υποέργων της Πράξης.
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•

Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των
προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης. Έγγραφη
διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους.

•

Σύνταξη µηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγµένων στις οποίες θα αναφέρονται
όλες οι ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο
του έργου. ∆ιαχωρισµός τους σε ενέργειες σχετικές µε την
παρακολούθηση/διαχείριση της Πράξης (π.χ. υποβολή προβλεπόµενων
εγγράφων από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης) και σε υπηρεσίες σχετικές µε την
υλοποίηση των Υποέργων (π.χ. υποστήριξη σε διαγωνιστικές διαδικασίες
Υποέργου).

•

Σύνταξη τελικής Έκθεσης Πεπραγµένων, κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείµενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης .
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής, διαφορετικά αποκλείονται από το διαγωνισµό. Για την
τεκµηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους
(στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») και µε ποινή αποκλεισµού, τα
αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

•

Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα και εξειδίκευση σε ενεργειακά θέµατα.

Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να
υποβληθούν στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µε ποινή αποκλεισµού
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την επιχειρηµατική του δοµή, τις
δραστηριότητες, την υλικοτεχνική του υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό,
τα οικονοµικά του µεγέθη, το ιστορικό και τα κύρια βήµατα ανάπτυξης.

•

Ο υποψήφιος να διαθέτει σηµαντική/επαρκή εµπειρία σε παρόµοια έργα και
συγκεκριµένα στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµού,
υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, καλύπτοντας, µεταξύ των άλλων, όλες τι απαιτήσεις του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης
αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει ή να εκτελεί τουλάχιστον
δύο έργα παρόµοια µε αυτό της Προκήρυξης.

Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να
υποβληθούν στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µε ποινή αποκλεισµού:
1. κατάλογος των ως άνω παρόµοιων έργων που έχει εκτελέσει ή εκτελεί ο
υποψήφιος.
2. βεβαιώσεις από τους πελάτες/αποδέκτες των ως άνω έργων.
Στον κατάλογο και στις βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον ο
εργοδότης, ο τίτλος του έργου, η χρονική διάρκεια υλοποίησής του, ο
προϋπολογισµός του και συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου του. Αν οι
αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, η παροχή των
υπηρεσιών αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που
έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των
υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται µε
βεβαίωση του εργοδότη ή µε τη σχετική σύµβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι
δυνατόν, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου µε γνήσιο υπογραφής.
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Για έργα που εκτελούνται από τον υποψήφιο και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς του, θα πρέπει αυτός να προσκοµίσει βεβαίωση
Ορθής Εκτέλεσης του έργου. Η βεβαίωση αυτή, µε την οποία θα αποδεικνύεται η
προσήκουσα υλοποίηση του έργου έως το στάδιο που βρίσκεται κατά την υποβολή
της προσφοράς, θα πρέπει να υπογράφεται από τον κύριο του έργου.

•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει Οµάδα Έργου απαιτείται να είναι
επαρκώς στελεχωµένη και σε θέση να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο
καθώς και να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν Επιστήµονα/τεχνικό
Πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τριετή εµπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης,
παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ή/και του
ΕΣΠΑ και τουλάχιστον ένα άτοµο µε εξειδίκευση σε ενεργειακά θέµατα
πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τριετή εµπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης,
παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ή/και του
ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση Οµάδας Έργου θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο
«∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής»
µε
ποινή
αποκλεισµού
τα
παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της οµάδας έργου θα δίνεται το
ονοµατεπώνυµο, η ειδικότητα, η βαθµίδα εκπαίδευσης και η σχετική µε το
προκηρυσσόµενο έργο εµπειρία σε έτη. Επίσης, θα προσδιορίζεται το
στέλεχος που θα είναι ο Συντoνιστής/Υπεύθυνος της οµάδας έργου.
2. Βεβαίωση
εγγραφής
στο
οικείο
Επιµελητήριο
ή
πτυχίου/διπλώµατος για κάθε στέλεχος της οµάδας έργου.

αντίγραφο

3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα για κάθε στέλεχος της οµάδας έργου. Η
εµπειρία θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά σε κάθε βιογραφικό
σηµείωµα και να προκύπτει από την ενασχόληση του στελέχους σε έργα
ανάλογα µε αυτό της ∆ιακήρυξης.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 19.000,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ
και κατά 30% από ιδία συµµετοχή του ∆ήµου.

Ηράκλειο 04/03/2013

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη

Ρένια ∆ρόσου

Μαρία Κουτάντου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Νίκος Μιχελάκης
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ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και
Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και Υποστήριξης
του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
‘Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και Υποστήριξης της
Πράξης
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤ.

Κατ’
αποκ.

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
15.447,15€

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
15.447,15€

∆ιευκρίνιση:
Παροχή
Υπηρεσιών
Εκτός
Τεχνικής Μελέτης (Οι Μελέτες για τις
Παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε
Υφιστάµενα
∆ηµοτικά
Κτίρια
και
σε
Κοινόχρηστους Χώρους της πρώην ∆ηµοτικής
Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, σύµφωνα µε το
Σχέδιο
Υλοποίησης
της
Πράξης,
θα
εκπονηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου µε τη συνδροµή του Επιστηµονικού και
Τεχνικού Συµβούλου)
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑΣ µαζί
µε ΦΠΑ
Ηράκλειο 04/03/2013

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη

Ρένια ∆ρόσου

Μαρία Κουτάντου
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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15.447,15€
3.552,85€
19.000,00€

Ο ∆ιευθυντής

Νίκος Μιχελάκης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και
Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και Υποστήριξης
του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
‘Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

(Π.∆. 28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της Εργασίας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την επιλογή αναδόχου του
έργου: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και
Υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’».

Η
•

•
•
•
•
•
•

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008.
του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π∆ 28/80
την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
Το υπ’ αριθ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά Τεύχη
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆.
28/1980 είναι:
α) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
β) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση
∆ηµάρχου, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής
προσφορών, µε συµπλήρωση του τιµολογίου της µελέτης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π∆ 28/1980.
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.∆. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της
Σύµβασης έως 31/12/2015 ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος πληρωµής
Για την εκτέλεση της εργασίας η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε
19.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 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.∆. 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
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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.
Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος 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.

Ηράκλειο 04/03/2013
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Μαρία Κουτάντου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής

Νίκος Μιχελάκης
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ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και
Τεχνικός Σύµβουλος
Παρακολούθησης και Υποστήριξης
του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της
Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
‘Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.∆. 28/80)

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την επιλογή αναδόχου του
έργου: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και
Υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχεδίων Υλοποίησης) της Πράξης ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ’».

Η
•

•
•
•
•
•
•

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008.
του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π∆ 28/80
την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
Το υπ’ αριθ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆.

ΑΡΘΡΟ 3o
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει σηµαντική/επαρκή εµπειρία σε παρόµοια έργα
και συγκεκριµένα στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµού,
υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, καλύπτοντας, µεταξύ των άλλων, όλες τι απαιτήσεις του Συστήµατος
∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος
θα πρέπει να έχει εκτελέσει ή να εκτελεί τουλάχιστον δύο έργα παρόµοια µε
αυτό της Προκήρυξης.
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Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 19.000,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ
και κατά 30% από ιδία συµµετοχή του ∆ήµου.

Ηράκλειο 04/03/2013
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