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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού

και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου
Άρθρο 2ο
∆ιατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως"
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
Άρθρο 3ο
Συµβατικά Τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 28/1980
είναι:
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου
δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό
διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Χερσονήσου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980.
Άρθρο 5ο
Σύµβαση
Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του
αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει
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την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή
εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του
προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής
Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος Εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή,
µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εκπτωση του αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης
της Παροχής Υπηρεσίας 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 κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί
ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη
και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τους Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσωρινή και οριστική Παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου
είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού .
Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής,
εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον
προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων
διατάξεων η οριστική παραλαβή για την Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του

ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε.
Χερσονήσου .
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 01/08/2012
Ο ∆/ντης ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 01/08/2012

Νικόλαος Βασιλάκης

Σακκούδης Αθανάσιος

Ο Συντάξας
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