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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »
(Κ.Α. 30-7331.058)
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό παροχής εργασίας µε
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, το έργο «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ », το οποίο αφορά χρωµατισµούς των σχολείων , 2Ο
Σ.ΕΚ, 5Ο Γενικό, 10ο Γυµνάσιο, Τάλως, 12ο ∆ηµοτικό , Πειραµατικό, 14ο ∆ηµοτικό, 53ο ∆ηµοτικό
(Ακαδηµίας) και 4ο ∆ηµοτικό Αλικαρνασσού κ.λ.π. .µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Άρθρο 1ο ∆απάνη
H προϋπολογισθείσα δαπάνη για το χρωµατισµό των Σχολικών Κτιρίων είναι 73.799,51 ΕΥΡΩ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%

Α/Α

Είδος Εργασιών

Ποσότητα

1

Καθαίρεση επιχρισµάτων

100
300

2

Ικριώµατα σιδηρά
σωληνωτά

3

Επιχρίσµατα τριπτά ή
πατητά µε επισκευαστικά
κονιάµατα

4

5

6

Επισκευή σιδηρού
οπλισµού
Προετοιµασία
επιχρισµένων
επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς
Προετοιµασία ξυλίνων
επιφανειών για
χρωµατισµούς

Μονάδα
Μετρ.

M2

Τιµή µονάδος

Συνολική
δαπάνη σε
ευρώ

5,60

560

M2

5,60

1680

M2

20,00

2000

100
3000

κ’αποκοπ
ή
M2

1,70

6800

M2

2,20

880

4000

400
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18000

7

Χρωµατισµοί επί
εσωτερ.επιφανειών

8

Χρωµατισµοί επί
εξωτερ.επιφανειών

9

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί
σιδηρών επιφανειών µε
χρώµατα αλκυδικών ή

10

Βερνικοχρωµατισµοί
ξυλίνων επιφανειών

Άρθρο 2Ο

2.000

M2

9,00
20200

2.000

M2

10,10
2599,6

388

M2

6,70
4280

400
M2
Άθροισµα ∆απάνης
Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο σε ευρώ

10,70
59.999,60
13.799,91
73.799,51

Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού

Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην
αρµόδια Επιτροπή την 21 / 10
2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης
δικαιολογητικών και οικονοµικής προσφοράς αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου,
στη ∆ιεύθυνση: ∆ιονυσίου 13Α , Αλικαρνασσός.
Μετά την παρέλευση της 10ης πρωινής, καµία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή ,εκτός αν η επίδοση
των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Τα στοιχεία και το νοµικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Άρθρο 3Ο Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) το τιµολόγιο
δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ε) η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4Ο Πληροφορίες
Η Αναλυτική ∆ιακήρυξη του πρόχειρο διαγωνισµού για τον «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ », µε την Τεχνική Περιγραφή µπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου, ∆ιονυσίου 13Α , Ν. Αλικαρνασσός, τηλ. 2810- 247564
Ξυπάκη Ειρήνη και 2810 247553 Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα αρµόδιοι υπάλληλοι .
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Άρθρο 5ο Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών
Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην
αρµόδια Επιτροπή την 21 / 10 2013 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης δικαιολογητικών
και οικονοµικής προσφοράς αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, στη ∆ιεύθυνση:
∆ιονυσίου 13Α , Αλικαρνασσός.
Μετά την παρέλευση της 10ης πρωινής, καµία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή ,εκτός αν η επίδοση
των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Τα στοιχεία και το νοµικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Άρθρο 6ο Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7ο Προέλευση -Υποχρεώσεις
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τον «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » και πληρούν τις εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο Π.∆. 28/80
Άρθρο 8ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους όπως
περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω και θα περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού, τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία ∆απάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά:
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆.28/80.
Ο ανάδοχος ο οποίος θα συµµετέχει στον διαγωνισµό υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής
στο διαγωνισµό, ποσού 2.999,98 ΕΥΡΩ.
Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στο ∆ήµο Ηρακλείου για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό
της 2.999,98 ΕΥΡΩ , για την εκτέλεση του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » και για τυχόν επανάληψή του.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης σ’ αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος µειοδότης θα γίνει
µετά την κατάθεση απ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Στους λοιπούς που πήραν µέρος στον διαγωνισµό οι εγγυήσεις συµµετοχής θα επιστραφούν µετά την
έγκριση του αποτελέσµατος από την αρµόδια Αρχή.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να συνάγονται τα παρακάτω:
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α) Ότι ο µειοδότης έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των συνθηκών
εργασίας.
.
3. Εφ’ όσον στο διαγωνισµό συµµετέχει άτοµο για λογαριασµό εταιρείας, εκτός από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει και πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, που να
εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό, να έχει εξουσιοδοτηθεί για τη συµµετοχή του, καθώς και
κυρωµένο αντίγραφο του εταιρικού.

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού.
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(Ι.Κ.Α.) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό που θα έχει εκδοθεί πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού.
7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξη (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. Τα νοµικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου.
Άρθρο 9Ο Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, την ηµεροµηνία και την ώρα που αναγράφεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Άρθρο 10ο Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 2(δύο) φακέλους:
1. Στον πρώτο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τοποθετούνται όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής.
2.Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται στον δεύτερο σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
3. και στους δύο παραπάνω φακέλους θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφονται επίσης :
α. Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
β. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει
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και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 11ο Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξη (6) µήνες από την εποµένη
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 12ο Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύµβασης
1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία.
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την
διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το
αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η
προσβολή τους στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές
Άρθρο 13ο Προσφερόµενη τιµή
1. Η οικονοµική προσφορά θα αντιστοιχεί στο σύνολο του προϋπολογισµού.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ €.
3. Με ποινή αποκλεισµού στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε (ευρώ) €
αριθµητικώς και ολογράφως .
4. Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη
ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη µεριµνά και αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :
Α. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού.
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Β. Την αµοιβή του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και
λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση του.
Γ. Τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισµού του (εκτός του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα
παρέχεται από το δίκτυο ρευµατοδότησης του ∆ήµου) και το νερό.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή σε σύνολο κόστους
Σε καµία περίπτωση η συνολική δαπάνη για τον χρωµατισµό των σχολικών κτιρίων του δήµου δε θα
ξεπεράσει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 73.799,51 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.23%
Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες πρόχειρου διαγωνισµό.
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο Π.∆. 28/80
Άρθρο 14ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο
τη χαµηλότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται µόνο ο φάκελος των δικαιολογητικών, µονογράφονται από
το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει.
3. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, αφού αξιολογήσει τις Τεχνικές
Προσφορές, ανακοινώνει στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα της αξιολόγησης και την ηµεροµηνία και
ώρα που θα ανοιχτούν οι Οικονοµικές Προσφορές.
Άρθρο 15ο Τρόπος αξιολόγησης προσφορών
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η χαµηλότερη προσφορά
λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
και της πρόσκλησης.
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Άρθρο 16ο Έγκριση αποτελέσµατος
Η έγκριση ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ενεργείται από τον Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Νοµού Ηρακλείου. Μετά την έγκριση των πρακτικών καλούνται οι
µειοδότες, στους οποίους κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός και που στο εξής θα ονοµάζονται ανάδοχοι εκµισθωτές, όπως µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από της επίδοσης σ’ αυτούς ή στους αντίκλητούς τους της
έγγραφης πρόσκλησης, να υπογράψουν το σχετικό συµφωνητικό, αφού προσκοµίσουν εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, αναγνωρισµένης τράπεζας ή Γραµµάτιο εισπράξεως.
Ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της Σύµβασης να προσκοµίσει Εγγυητική Καλής
εκτέλεσης ποσοστού 5% της Συνολικής ∆απάνης χωρίς Φ.Π.Α.
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Άρθρο 17ο Εκτέλεσης Εργασίας - Ωράριο εργασιών
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ».
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 .
3. και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07.
4. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις Του άρθρου 209 παρ.2,, 9 και 10 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα
∆ήµων & Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3731/08(άρθρο 20 παρ. 13).(ΦΕΚ Α΄263/23-122008), οι δήµοι δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό)
για παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του άρθρου 83 ΠΑΡ.1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 ( Φ.Ε.Κ. 212/1-12-2010.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 68 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 3863/2010 ‘’Νέο
ασφαλιστικό σύστηµα και συναφές διατάξεις ρύθµισης στις εργασιακές σχέσεις ‘’.
7.Του Ν. 3861/10 ‘’ Ενίσχυση της διαφάνειας’’, ‘’Πρόγραµµα διαύγειας ‘’ και άλλες διατάξεις
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι τα Σχολικά Κτίρια.
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι (3) τρείς µήνες από την την υπογραφή της
σύµβασης.
Οι υπηρεσίες χρωµατισµού Σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου θα παρέχονται ως εξής:
Α. Προγραµµατισµός από το Ανάδοχο (χρονοδιάγραµµα εργασιών κατά τη σειρά προτεραιότητας που
έχει ορίσει η υπηρεσία)
Β. Τόπος εκτέλεσης : Σχολικά κτίρια του ∆ήµου Ηρακλείου
Γ. Ο τρόπος παροχής της εργασίας θα είναι : εντός ωραρίου εργασίας και υποχρεούνται να τηρούνται
τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων.
∆. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της εργασίας που του υποδεικνύεται, η Υπηρεσία δύναται µε
απόφαση της να διατάξει την παύση της εργασίας, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµιά αποζηµίωση.

Άρθρο 18ο Πρόσκληση Εργασίας
Κάθε έγγραφη πρόσκληση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι νόµιµα
του επιδόθηκε εάν επιδοθεί µε απόδειξη σ’ αυτόν, τον αντίκλητο.
Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Ηρακλείου στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το έργο, θεωρείται δε ότι νοµίµως
επιδόθηκε αφού πρωτοκολληθεί.
Άρθρο 19Ο : Κρατήσεις
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο
βαρύνεται ο ∆ήµος.
Άρθρο 20ο Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής:
Θα υποβάλλει στην υπηρεσία αναλυτικές επιµετρήσεις και µετά την έγκριση τους από τους
επιβλέποντες µηχανικούς της υπηρεσίας θα προχωράει στην έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Άρθρο 21ο ∆ηµοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί
στην εφηµερίδα Πατρίς , πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού
σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆.28/80.

Ηράκλειο

25/9/2013

O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
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