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Στην Ερμούπολη σήμερα 9/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 4936/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
2. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 46
ΘΕΜΑ 3ο:Περί κατάρτισης όρων για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 4723/3-32015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Σας αποστέλλουμε σχέδιο της Διακήρυξης για την εργασία με τίτλο: “Συντήρηση και χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου «Απόλλων» και Πνευματικού Κέντρου” και παρακαλούμε για την
κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.
2.Τη με αρ. 39/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί διάθεσης πίστωσης και έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία με τίτλο : “Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
θεάτρου «Απόλλων» και Πνευματικού Κέντρου”.
3.Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2015”.
4.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα καταρτίσει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, για την
εργασία με τίτλο “Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου «Απόλλων» και
Πνευματικού Κέντρου”, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους κάτωθι όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εργασία με τίτλο
“Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου «Απόλλων» και Πνευματικού Κέντρου”:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακοινώνεται ότι την ............., ....... .............. 2015 και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει από αρμόδια
επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου για τις εργασίες «Συντήρηση και
χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου»
προϋπολογισμού 34.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Στο συγκεκριμένο έργο οι υποχρεώσεις του εργολάβου καθορίζονται ως εξής:
1. Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό, που θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και
τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
2. Να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία)
και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων
κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτές και να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
3. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι
αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο
προσωπικό του.
4. Να ενημερώσει εγγράφως το ΔΗΜΟ για την κατάσταση των ατόμων του συνεργείου του και
για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.
5. Να κρατάει ημερολόγιο εργασιών.
6. Να αποκαθιστά άμεσα και ανεξαρτήτως ωραρίου, οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στις
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις του θεάτρου «Απόλλων». Σε περίπτωση μη δυνατότητας άμεσης
επισκευής του εξοπλισμού (π.χ. απαίτηση παραγγελίας ανταλλακτικών κτλ) ο Ανάδοχος οφείλει να
έχει τη δυνατότητα άμεσης προσωρινής αντικατάστασης με δικό του εξοπλισμό, για όσο διάστημα
χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
7. Να γνωμοδοτεί σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και των αναλωσίμων που
πρόκειται να παραγγελθούν.
8. Να παρευρίσκεται στους χώρους του θεάτρου «Απόλλων», για όλες τις ώρες των προβών και
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που συντελούνται στους χώρους αυτούς, εξειδικευμένο
προσωπικό για την ηχοληψία και τον φωτισμό των εκδηλώσεων.
9. Να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων με ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
10. Να συντηρεί και να επιβλέπει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το μεταφραστικό κέντρο του
Πνευματικού Κέντρου.
11.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», β) του Π.Δ. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας για της Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», γ)
τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/2007, δ) τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί

ΑΔΑ: ΩΩΝΙΩΗΟ-8ΜΠ

Δημόσιου Λογιστικού, ε) του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας» και στ) του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Το Συμφωνητικό
β. Η Διακήρυξη διαγωνισμού,
γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η οικονομική προσφορά του αναδόχου,
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων,
ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) του έργου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο προϋπολογισμός μελέτης της δαπάνης της εργασίας που θα δημοπρατηθεί είναι 30.000,00€,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%: 4.800,00€, σύνολο: 34.800,00€.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η σύμβαση αφορά τη συντήρηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του θεάτρου
«Απόλλων» και του Πνευματικού Κέντρου σε όλες τις πρόβες και τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στους χώρους αυτούς από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
δώδεκα ημερολογιακούς μήνες .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το ύψος της εγγύησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι 600,00 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες και άνω.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/80, σε ποσοστό 5%
επί του προϋπολογισμού της μελέτης, μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη
δημοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεύχη του διαγωνισμού
δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ, στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Πλατεία Ευρώπης (κτίριο Πολεοδομίας), Ερμούπολη, 84100 - Σύρος,
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, Ελλάδα, τηλέφωνο: 2281362529, 2281362528, φαξ:
22810-82453, e-mail: d.korfiatis@syros-ermoupolis.gr

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια
άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρονικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού θεάτρων και συνεδριακών κέντρων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν, με ποινή τον
αποκλεισμό, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (Δεν υποβάλλεται από ΑΕ)
2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
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προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας αν πρόκειται για εταιρεία.
3. Πιστοποιητικό της οικείας Επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτή και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή,
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
4. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα την προσφορά η οποία υποβάλλεται σε Δήλωση του
Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής εφ' όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν
αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας αντίγραφο της οποίας
υποβάλλεται πρωτότυπη και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του, δεσμευούσης την εταιρεία.
Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, ή το
αντίστοιχο ΦΕΚ όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία..
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
παρούσας διακήρυξης, Τεχνικής Έκθεσης και Συγγραφής Υποχρεώσεων ως και των συναφών αυτής
διατάξεων, των κειμένων νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν
έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι:
α) Δεν τελεί σε πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση
β) Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.
7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 600,00€ (ποσοστό 2% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - άρθρο 15 παρ. 8 Π.Δ. 28/80). Η
διάρκεια ισχύος της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 180 ημέρες και άνω.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού. Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες
ως προς το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δημόσια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι προσφορές είναι δεκτές από την αρμόδια επιτροπή η οποία συνεδριάζει δημόσια μέχρι τις
11.00 ώρας π.μ.. Δεκτές είναι επίσης και οι προσφορές που θα φθάσουν στο Δήμο ΣύρουΕρμούπολης ταχυδρομικώς ή δι’ άλλου τρόπου, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη
ημέρα. Πάνω σε κάθε φάκελο αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός ο οποίος θα αναγραφεί έπειτα και
στο πρακτικό της δημοπρασίας (πρώτες αριθμούνται οι προσφορές που έχουν φθάσει
ταχυδρομικώς). Σ’ αυτό επίσης θα γραφεί και τυχόν προσφορά που δεν συνοδεύεται με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Μετά τη λήξη της οριζόμενης στην διακήρυξη ώρας, κηρύσσεται από τον πρόεδρο της
επιτροπής λήξασα η παράδοση των προσφορών. Αυτό αναγράφεται στα πρακτικά και
απαγορεύεται έπειτα να υποβληθεί άλλη προσφορά, εκτός αν η παράδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται:
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
3) Ο αριθμός της διακήρυξης.
4) Η ημερομηνία του διαγωνισμού.
5) Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές
δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακηρύξεως εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του
σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης.
Διευκρινήσεις γίνονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών και θα δηλώνεται ότι: «Ο
εργολάβος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει, ως προς τη
συνέπεια, τη συμπεριφορά, την εργατικότητα και την τιμιότητά τους, ώστε να διασφαλίζεται η
σωστή λειτουργία του θεάτρου Απόλλων και του Πνευματικού Κέντρου».
ΑΡΘΡΟ 11ο
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
εκτός από τον Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Ο ανάδοχος θα είναι επίσης
υπεύθυνος για την εξόφληση δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης στον Τύπο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τον κύριο φάκελο κάθε
διαγωνιζομένου σύμφωνα με τη σειρά παραδόσεως, ο οποίος θα περιέχει τα ζητούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία της προσφοράς. Εν συνεχεία γράφονται περιληπτικά στο
πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι
που περιέχουν την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω
σ’ αυτούς ο αύξοντας αριθμός του διαγωνιζομένου. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων
των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται
μυστική.
Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για όσους
θα αποκλεισθούν. Όταν γίνει πάλι συνεδρίαση δημόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει
αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισμού των και
τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.
Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι που περιέχουν την οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων και αναδεικνύεται ως μειοδότης ο διαγωνιζόμενος που προκύπτει από την
διαδικασία αξιολόγησης.
Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της εργασίας
Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή των νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων
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Τελική ματαίωση της προθεσμίας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε, την
τελική απόφαση λαμβάνει η αρμόδια επιτροπή. Όσοι ανακηρυχθούν ανάδοχοι υποχρεούνται να
υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της συμβάσεως να
αντικαταστήσουν την εγγύηση συμμετοχής, με εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας
αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής τούτων
προσκομίζονται απαραιτήτως κατά την υπογραφή της οικείας συμβάσεως κατά το άρθρον 26 του
Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τυχόν ενστάσεις που αφορούν την διακήρυξη του διαγωνισμού, τη νομιμότητα διενέργειας του
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού ή της επόμενης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος στις περιπτώσεις
εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Αν ο εργολάβος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του ΔΗΜΟΥ την εργασία πριν από
την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς τον ΔΗΜΟ,
λόγω ποινικής ρήτρας, 50€ ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως
της σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης της εργασίας.
Σε τέτοια περίπτωση ο ΔΗΜΟΣ θα δικαιούται ελευθέρως να προσλάβει τρίτο εργολάβο με
ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα
διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ
αυτού.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται με επιταγή στο τέλος κάθε μήνα μετά την έκδοση
σχετικής βεβαίωσης που θα υπογράφεται αρμοδίως. Ο ΔΗΜΟΣ έχει το δικαίωμα να μην εκδώσει
νέα επιταγή εάν δεν έχει πληρωθεί όλο το προσωπικό του εργολάβου τον προηγούμενο μήνα ή δεν
έχουν επικολληθεί όλα τα ένσημα. Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων,
προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής πιστωτικό οργανισμό, ίδρυμα
ή τράπεζα και προς αυτό ακόμη το δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω
ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την ..........., ...... ............... 2015 στον ίδιο χώρο και
ώρα 11.00 π.μ. χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π.Δ.28/80.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το προκείμενο έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
του θεάτρου «Απόλλων» σε όλες τις πρόβες και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο
χώρο αυτόν και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του μεταφραστικού κέντρου του
Πνευματικού Κέντρου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα
ημερολογιακούς μήνες.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 34.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
16% και θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με προσφορά
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, χωρίς όριο επί του τιμολογίου της
μελέτης.
Η δαπάνη της εργασίας για το τρέχον ημερολογιακό έτος έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με Κ.Α. 15-6262.001 και το ύψος της
ανέρχεται σε 40.424,03€.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και χρήση/λειτουργία
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του θεάτρου «Απόλλων» σε όλες τις πρόβες και τις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο αυτόν και συντήρηση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του μεταφραστικού κέντρου του Πνευματικού
Κέντρου για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Στο συγκεκριμένο έργο οι υποχρεώσεις του εργολάβου καθορίζονται ως εξής:
6) Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό, που θα συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς

και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σύρου -

Ερμούπολης.
7) Να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών,
αποζημιώσεων, φόρων κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για
την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές και να εκπληρώνει όλες
του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε
κάθε τρίτο.
8) Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και
είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
θα συμβεί στο προσωπικό του.
9) Να ενημερώσει εγγράφως το ΔΗΜΟ για την κατάσταση των ατόμων του
συνεργείου του και για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.
10)

Να κρατάει ημερολόγιο εργασιών.

11)

Να αποκαθιστά άμεσα και ανεξαρτήτως ωραρίου, οποιαδήποτε βλάβη

παρουσιαστεί στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις του θεάτρου «Απόλλων». Σε
περίπτωση μη δυνατότητας άμεσης επισκευής του εξοπλισμού (π.χ. απαίτηση
παραγγελίας ανταλλακτικών κτλ) ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τη δυνατότητα
άμεσης προσωρινής αντικατάστασης με δικό του εξοπλισμό, για όσο διάστημα
χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
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12)

Να γνωμοδοτεί σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και των

αναλωσίμων που πρόκειται να παραγγελθούν.
13)

Να παρευρίσκεται στους χώρους του θεάτρου «Απόλλων», για όλες τις ώρες

των προβών και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που συντελούνται στους
χώρους αυτούς, εξειδικευμένο προσωπικό για την ηχοληψία και τον φωτισμό των
εκδηλώσεων.
14)

Να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων με ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

15)

Να συντηρεί και να επιβλέπει την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού

εξοπλισμού και του μεταφραστικού κέντρου του Πνευματικού Κέντρου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ανά μήνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Περιγραφή εργασίας

Α.Τ.

Μ.Μ.

Ποσότη
τα

Τιμή
μονάδος

Μερική
Δαπάνη

1

Συντήρηση και χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Θεάτρου Απόλλων και
Πνευματικού Κέντρου

1

Κατ'
αποκοπ
ή/μήνα

12

2.500,00

30.000,00

Άθροισμα

30.000,00

ΦΠΑ 16%

4.800,00

Σύνολο

34.800,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρον 1ον (Αντικείμενο του έργου)
Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
του θεάτρου «Απόλλων» σε όλες τις πρόβες και τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο χώρο αυτόν και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και του μεταφραστικού κέντρου του Πνευματικού Κέντρου, από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες.
Άρθρον 2ον (Ισχύουσες Διατάξεις)
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις: α) του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», β) του Π.Δ. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας για της Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», γ) τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/2007, δ)
τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί Δημόσιου Λογιστικού, ε) του Ν.3463/2006 «Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας» και στ) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Άρθρον 3ον (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Το Συμφωνητικό
β. Η Διακήρυξη διαγωνισμού,
γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η οικονομική προσφορά του αναδόχου,
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων,
ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) του έργου.
Άρθρον 4ον (Τρόπος εκτέλεσης του έργου)
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές, με προσφορά ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό,
χωρίς όριο επί του τιμολογίου της μελέτης.
Άρθρον 5ο (Σύμβαση)
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου, μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την
υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 6ον ( Τεχνικές προδιαγραφές )
Όπως περιγράφονται στη μελέτη.
Άρθρον 7ον (Εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως)
Το ύψος της εγγύησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 600,00 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ για
εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες και άνω.
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Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Π.Δ.28/80, σε 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, μη συνυπολογιζόμενης της
επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δημοπρασία.
Άρθρον 8ον (Πλημμελής κατασκευή)
Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών, η επιβλέπουσα υπηρεσία κρίνει
ότι υπάρχουν τμήματα πλημμελώς κατασκευασμένα ή παραλείψεις, δικαιούται όπως,
συντάσσουσα πρωτόκολλο περί του είδους και της εκτάσεως της κακοτεχνίας και
κοινοποιούσα τούτο επί αποδείξει εις τον εργολάβο, καλέσει αυτόν ίνα, εντός
ευλόγου προθεσμίας, προβεί εις την ανακατασκευή αυτών δια δοκίμων υλικών κατά
τους κανόνας της τέχνης και σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους και
υποχρεώσεις.
Άρθρον 9ον (Πληρωμή-Κρατήσεις)
Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται με επιταγή στο τέλος κάθε μήνα μετά την
έκδοση σχετικής βεβαίωσης που θα υπογράφεται αρμοδίως. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης έχει το δικαίωμα να μην εκδώσει νέα επιταγή εάν δεν έχει πληρωθεί όλο
το προσωπικό του εργολάβου τον προηγούμενο μήνα ή δεν έχουν επικολληθεί όλα τα
ένσημα.
Σε περίπτωση που εντός του μηνός που ζητείται η πληρωμή του εργολαβικού
ανταλλάγματος, περιλαμβάνονται και ημέρες διακοπής ή πλημμελούς καθαριότητας,
εκτός των πιο πάνω ποινικών ρητρών σε βάρος του εργολάβου, θα περικόπτεται από
το ποσό της πληρωμής ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες αυτές.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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