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ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1ο :
•

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείµενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπονται οι Εργασίες Συντήρησης και άρσης βλαβών
σε κόµβους Φωτεινών Σηµατοδοτών του ∆ήµου µας

Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• 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. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010
(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
Άρθρο 3ο :
Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισµός µελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη
Άρθρο 4ο :

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση θα εκτελεστούν σε χρονικό
διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 5ο :

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφονται
στον αναλυτικό προϋπολογισµό της µελέτης.
Άρθρο 6ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών τον έλεγχο και την παραλαβή τους και την
κατάθεση των σχετικών τιµολογίων
Άρθρο 7ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης
του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά

γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες
ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο :

Αναθεώρηση τιµών

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
Άρθρο 9ο :

Τρόπος πληρωµής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
24.561,1 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Η αµοιβή καταβάλλεται µε την παράδοση και παραλαβή των εργασιών από την
επιτροπή του ∆ήµου
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.
Άρθρο 10ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 11ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ηράκλειο 7 Ιουνίου 2013
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων

Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ µε β΄ βαθµό

Στέλιος Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε β΄ βαθµό

