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∆ιετής Φύλαξη των ∆ηµοτικών Αθλητικών
Κέντρων Ηρακλείου

Προϋπολογισµός: 266.146,35 € (µε ΦΠΑ)
ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩ ΣΕΩ Ν
Άρθρο 1ο Αντικείµενο της εργασίας
1.

2.

Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η διετή επί εικοσιτετράωρη βάση φύλαξη
των δηµοτικών αθλητικών Κέντρων του ∆ήµου Ηρακλείου όπως περιγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση.
Η αρχική αξία του αντικειµένου της εργολαβίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
266.146,35 € µε Φ.Π.Α.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
• Του Π.∆. 28/80 <Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ
• Του Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3731/08
• Του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
• Του Ν 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση».
• Του Νόµου 4281/2014.<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
• Του Ν 4320/2015 « Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις»
• Την απόφαση 47/2016 του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Ανάπτυξης Αθλητισµού
Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
• Τον κανονισµό προµηθειών και έργων της Ανάπτυξης Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ
ΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 3ο:Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της ανάθεσης αυτής είναι τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
ε)
στ)

Η διακήρυξη δηµοπρασίας
Το Τιµολόγιο προσφοράς
Ο Προϋπολογισµός
Η Γενική –Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή της Εργασίας.
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Άρθρο 4ο Προθεσµίες αποπεράτωσης των εργασιών
Ως συνολικός χρόνος περαίωσης της σύµβασης ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες.
Ο ανάδοχος µετά από την έγγραφη ειδοποίησή του θα πρέπει να ξεκινά να παρέχει της
υπηρεσίες του το πολύ εντός δύο ηµερών στους χώρους που θα του υποδεικνύονται από
την υπηρεσία και αναφέρονται και στην διακήρυξη και θα διαθέτει τον απαραίτητο
αριθµό φυλάκων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί άµεσα στις ανάγκες φύλαξης των
∆ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων.
Άρθρο 5ο: Υπογραφή σύµβασης
Ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη
χρονική προθεσµία να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή µε απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην νοµοθεσία.
Άρθρο 6ο: Σύµβαση
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάσει των όρων της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων και της προσφοράς του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόµο
Επιτροπή.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους
συµβαλλόµενους.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες απορρέουν υποχρεώσεις για να
πραγµατοποιηθούν εργασίες, αντίστοιχα βάσει και της προσφοράς του µειοδότη.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
- Τον τρόπο επίλυσης διαφόρων.
Η σύµβαση υπογράφεται για την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ από τον
Πρόεδρο της, µετά από σχετική εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 7ο Ποιότητα Εργασιών-Κακοτεχνίες
Όλες οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή της Εργασίας και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας, ή τους εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ..
Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών ήθελε διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες
πληµµελείς ή κακότεχνες και όχι σύµφωνες µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Π.∆. 28/80
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Άρθρο 8ο Επιµετρήσεις.
Σε κάθε τιµολόγιο που ο ανάδοχος καταθέτει, είναι υποχρεωµένος να τον συνοδεύει µε
αναλυτικό πίνακα –χρονοδιάγραµµα υπηρεσιών, το οποίο θα πιστοποιείται από την
υπηρεσία, στον οποίο θα φαίνονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι χώροι επέµβασης
και οι επιµέρους υπηρεσίες.
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής
Η πίστωση προέρχεται από τακτικά έσοδα της Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ
ΟΤΑ για το έτος 2016, 2017 & 2018 . Η πληρωµή του αναδόχου πραγµατοποιείται από
το Ταµείο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και µετά από την έκδοση του ανάλογου χρηµατικού
εντάλµατος το οποίο θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Άρθρο 10ο: Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο της εργασίας. Για τις
πληρωµές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1239/82 µε τις οποίες θεσπίζεται
υποχρέωση των αρµοδίων δηµοσίων αρχών να ζητούν βεβαίωση του Ι.Κ.Α. περί
υπάρξεως ή µη οφειλής για κάθε εξόφληση ή τµηµατική καταβολή χρηµάτων και να
παρακρατούν την οφειλή για λογαριασµό του Ι.Κ.Α.
Άρθρο 11: Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Συντάκτης
Ο πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
Αντιδήµαρχος Αθλητισµού Ηρακλείου

Βισκαδούρου Μαρία
Μέλος ∆.Σ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Πρ. Επιτροπής Προµηθειών-Έργων
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