
 

 

 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής ; 
 

Αντικείµενο της ανάθεσης είναι η παροχή των εργασιών µυοκτονίας και απεντόµωσης σε δηµοτικά 

κτίρια, σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στα όρια του ∆ήµου Ηρακλείου απαιτούµενης 

πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό τον εργασιών : 
 

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  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  

• N.3852/2010 
 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

α. Προϋπολογισµός µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή  

δ. Τιµολόγιο προσφοράς 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
   Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, ορίζεται µέχρι τις 31/12/2014.  

 

Άρθρο5ο :    ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το 

Φ.Π.Α.  

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται σ'αυτό η 

εγγραφή του και το επάγγελµα του.  

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 

4)  Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους του ΥΠΑΑΤ  σύµφωνα µε 

τη µε αριθ. πρωτ.183897 / 1-10-1985 (ΦΕΚ Β'655) Υπουργική Απόφαση  περί “Καταπολέµησης 

εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους” και το άρθρο 49 παρ.1 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α8). 
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5) Φάκελος µε τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος κατά 

τις εφαρµογές και υπεύθυνη δήλωση ότι 1) τα παραπάνω σκευάσµατα έχουν έγκριση κυκλοφορίας για 

µυοκτονίες ή απεντοµώσεις (Αρ. Έγκρισης). 

6) Απόσµασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 

αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 

7) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από τον οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

8) Οικονοµική προσφορά  (σε κλειστό φάκελο) 
 
 
Άρθρο6ο :    Ανακήρυξη µειοδότη 

   Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συµµετέχοντα που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο της προσφοράς, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή   αξιολόγησης των προσφορών ότι η 

προσφορά του πληρεί τις προδιαγραφές της µελέτης. 
                                   
Άρθρο 7ο :   Εγγυήσεις 

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ( 2%) επί του καθαρού ποσού του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισµού, δηλαδή 82,00 € και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Τ.Π.κ.∆. ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής τιµής 

 

 

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να 

ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που 

απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.  

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των 

προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και 

της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί έπ’ αυτού τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και 

µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους.  
 
 
Άρθρο 9ο :    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 10ο :     Αναθεώρηση τιµών  
   Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες .   

         
Άρθρο 11 ο:     Τρόπος πληρωµής 

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 4.986,49 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού. Η καταβολή 

του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου 

και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών.  

Οι εργασίες θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή  παραλαβής εργασιών (Π.∆ 28/80). 



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 12ο :     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 13ο :     Επίλυση διαφορών 
 

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

ισχύουσες διατάξεις.                      
   
 
 
              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                        Η ∆ΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 
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