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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος» έως του ποσού 1.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσετε κλειστό φάκελο
με οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Στ. Καραγιώργη 2 -1ος όροφος) από την
Πέμπτη 25-4-2019 έως την Πέμπτη 2-5-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο φάκελος θα αναγράφει, τα εξής :
Προς Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την Yπηρεσία με τίτλο : «Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για ένα έτος»
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Αριθμός Μελέτης
3/2019
1. Τεχνική Έκθεση.
1.1.
Αντικείμενο ανάθεσης.
Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών της ετήσιας Απόφραξης στα σχολεία
της Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής.
Η ενδεικτική τιμή της δαπάνης έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 1.800,00 € (χιλίων
οκτακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% το οποίο είναι
348,39 €. Η Καθαρή του Αξία είναι 1.451,61 €.

Σχολικές Μονάδες
1ο Γυμνάσιο
3ο Γυμνάσιο
4ο Γυμνάσιο
5ο Γυμνάσιο
6ο Γυμνάσιο
1ο Λύκειο
2ο Λύκειο
3ο Λύκειο
4ο Λύκειο

Ανάγκη για Υπηρεσίες Απόφραξης.
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Απόφραξης.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό του δικτύου
αποχέτευσης, λοιπές εργασίες του αποχετευτικού δικτύου καθώς και τον καθαρισμό και
απόφραξη των δικτύων στα σχολεία της Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου
Αττικής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:


Αντιμετώπιση όλων των περιστατικών έμφραξης του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων
καθώς και ο καθαρισμός και απόφραξη του δικτύου όμβριων υδάτων με χρήση
αποφρακτικού οχήματος όλο το 24ωρο συμπεριλαμβανόμενου Σάββατου-Κυριακής
και αργιών.



Θα πραγματοποιείται πλήρης καθαρισμός των δικτύων μεταξύ διαδοχικών φρεατίων
από φερτές ύλες, λίπη, στερεά απόβλητα, κατάλοιπα σκυροδέματος, ρίζες
δένδρων/φυτών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, αλλά και των φρεατίων επίσκεψης
εκατέρωθεν του εκάστοτε αγωγού που καθαρίζεται, με χρήση αποφρακτικού
μηχανήματος υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως
ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για τη χαλάρωση των αποθέσεων,
ακροφύσια αναρρόφησης, κλπ. Στην παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνεται η
τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζημάτων, η συλλογή και
αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας στη θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα
φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.



Αποκάλυψη των φρεατίων όπου αυτό απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των διερχομένων πεζών και
οχημάτων.



Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου,
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου μία φορά
κάθε δύο εβδομάδες για τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο και μία φορά την εβδομάδα
για το διάστημα Ιουλίου- Αυγούστου. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, καθαρισμός
στους θαλάμους, στα βανοστάσια και στους οικίσκους μπορεί να απαιτηθεί μετά από
υπερχείλιση λόγω διακοπής ρεύματος, βλάβης ή υπερβολικής βροχόπτωσης.



Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει (α) ένα
βυτιοφόρο όχημα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των
περιστατικών και τον καθαρισμό φρεατίων και δεξαμενών καθώς και αποφρακτικό
όχημα με τον ανάλογο εξοπλισμό και (β), έναν ικανό αριθμό με εμπειρία και άριστα
εκπαιδευμένο προσωπικό άμεσης επέμβασης, διαθέσιμο όλο το 24ωρο 365 ημέρες τον
χρόνο για την αντιμετώπιση των περιστατικών, και τρίτον, έναν εξοπλισμό για την
αποκάλυψη φρεατίων.

Ευθύνες του αναδόχου.

2.1.



Πρώτον, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για έκτακτες καταστάσεις
ή και όποτε το κρίνει σκόπιμο η Σχολική Επιτροπή Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Ηρακλείου Αττικής.



Δεύτερον, η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί με βάση το νόμο 4412/2016 και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του νόμου 3463/2006.



Τρίτον, η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και θα έχει διάρκεια 12 μήνες.



Τέταρτον, το αποφρακτικό μηχάνημα (μηχάνημα υψηλής πίεσης νερού) θα είναι
κατάλληλο για αποφράξεις τόσο του δικτύου αποχέτευσης οιασδήποτε διατομής
αγωγών, όσο και των φρεατίων. Θα διαθέτει τις κατάλληλες πιέσεις, λάστιχα και
μηχανισμούς (μπεκ, εργαλεία για ρίζες κ.λπ.), έτσι ώστε να εκτελεί τις εργασίες που
θα ζητηθούν. Θα έχει δυνατότητα αναρρόφησης μεγάλης δυναμικότητας (10 m3), θα
είναι εφοδιασμένο με αντλία υψηλής πίεσης νερού, αντλία αναρρόφησης και λάστιχα
απόφραξης 1΄΄ υψηλής πίεσης παροχής νερού, μεγάλου μήκους υδραυλικά κινούμενα
στα οποία θα προσαρμόζονται διάφορα μεγέθη μπεκ ή άλλων εξαρτημάτων που είναι
απαραίτητα για την απόφραξη – καθαρισμό των αγωγών. Σε περίπτωση που δεν
υποβληθεί προσφορά με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, εναλλακτικά, θα
γίνει δεκτή προσφορά αποφρακτικού μηχανήματος μικρότερων διαστάσεων.



Πέμπτον, το βυτιοφόρο εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων θα είναι χωρητικότητας
τουλάχιστον 10 κυβικών μέτρων και θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού αντίστοιχη
άδεια βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων.



Έκτον, όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση. Να είναι
εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.. Να
συμμορφώνονται με τις σχετικές για τα Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως και
Μηχανήματα Έργων διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. Να
έχουν άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας–Δημοσίας Χρήσεως και χρήσης
Μηχανημάτων Έργου αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. Να έχουν σχετική έγκριση
του τύπου ως Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως και ως Μηχανήματα Έργου αντίστοιχα για
την κυκλοφορία και χρήση, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Να παρέχουν ασφάλεια κατά τη
χρήση τους. Να έχουν καταβληθεί από τον κάτοχο των μηχανημάτων τα ετήσια τέλη
τους. Να έχουν ατομική ασφάλιση ως Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως και ως
Μηχανήματα Έργου αντίστοιχα με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας (και όχι τον αριθμό
πλαισίου τους).



Έβδομον, με μέριμνα του αναδόχου θα τηρείται ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα
συμπληρώνεται και θα αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις εκτελούμενες υπηρεσίες
με συνοπτικό τρόπο, στοιχεία για τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων

επίβλεψης, στοιχεία για τυχόν έκτακτα περιστατικά και οτιδήποτε άλλο σημαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.


Όγδοον, ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί
στα συγκεκριμένα δίκτυα και φρεάτια κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών,
καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε παρακείμενα δίκτυα ή σε τρίτους από
υπαιτιότητά του εξαιτίας πλημμελούς εργασίας. Είναι δε υποχρεωμένος να
αποκαθιστά άμεσα τις ζημιές που προκαλούνται από υπαιτιότητά του.



Ένατον, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που
προβλέπονται για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την υγιεινή και την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της εργασίας και για την
πρόληψη ζημιών/ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Είναι
υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί φωσφορίζοντα γιλέκα, γάντια, στολές προστασίας,
μάσκες προστασίας προσώπου, γαλότσες και όποια άλλα μέτρα ατομικής προστασίας
κρίνονται απαραίτητα για τις κατά περίπτωση εργασίες. Ειδική μέριμνα πρέπει να
λαμβάνεται και για τη σήμανση του χώρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
και την αποφυγή πτώσης εργαζομένων ή τρίτων σε φρεάτια.

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

Καθαρή
Αξία

Φ.Π.Α.

1.451,61

348,39

Σύνολο με
Φ.Π.Α.

1.800,00

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 1ο.
Αντικείμενο Εργασίας :
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό του δικτύου
αποχέτευσης, λοιπές εργασίες του αποχετευτικού δικτύου καθώς και τον Καθαρισμό και
Απόφραξη των δικτύων στα σχολεία της Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου
Αττικής. Πιο αναλυτικά, συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω :





Αντιμετώπιση όλων των περιστατικών έμφραξης του αποχετευτικού δικτύου
λυμάτων καθώς και ο καθαρισμός και απόφραξη του δικτύου όμβριων υδάτων με
χρήση αποφρακτικού οχήματος όλο το 24ωρο συμπεριλαμβανόμενου ΣάββατουΚυριακής και αργιών.
Αποκάλυψη των φρεατίων όπου αυτό απαιτείται.
Περιοδικός καθαρισμός των αντλιοστασίων λυμάτων ανά τακτά διαστήματα.



Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 2ο.
Ισχύουσες Διατάξεις :
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 τ. Α΄/2016,
και
β) του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως αυτές
συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του νόμου 3731/08.
Άρθρο 3ο .
Τρόπος εκτελέσεως της εργασίας.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311 και 327 του νόμου
4412/2016.
Άρθρο 4ο .
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης σύμβασης.
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός
είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 5ο .
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.


Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση ίση προς 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης για καλή και πιστή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης.



Να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 72 του νόμου 4412/16.



Να περιλαμβάνει όσα στοιχεία ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του
νόμου 4412/16.



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της
εργασίας .

Άρθρο 6ο .
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης.


Εάν ο ανάδοχος της εργασίας δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού ή
δεν καταθέσει τη σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, τότε ισχύει το άρθρο 105 παράγραφος 5 του νόμου 4412/16.



Η Σχολική Επιτροπή Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις, δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής
ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτήν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την
υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7ο.
Ευθύνη Αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας.


Ο ανάδοχος εκτέλεσης των υπηρεσιών ευθύνεται για την τήρηση και ικανοποίηση των
συμπεφωνημένων ιδιοτήτων του αντικειμένου της σύμβασης και εγγυάται την
ανυπαρξία οιουδήποτε ελαττώματος.



Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν ιδιότητες
και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζημίες, κ.λπ. λόγω πλημμελούς ή κακής ποιότητας
εργασίας.



Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών, δικαιούται η
Σχολική Επιτροπή Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής κατά την κρίση
της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου ή να ζητήσει την μείωση του
τιμήματος.

Άρθρο 8ο.
Αναθεώρηση τιμών προσφοράς.
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της εργασίας.
Άρθρο 9ο.
Δαπάνες Αναδόχου. & Ευθύνη μέχρι Παραδόσεως.



Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της εργασίας μέχρι το
πέρας αυτής.

Άρθρο 10ο.
Παράδοση και οριστική παραλαβή.


Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώνει
όλες εκείνες τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Κατά την
παράδοση θα συνταχθεί και απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος
ευθύνεται μέχρι του χρόνου της ποσοτικής παραλαβής.



Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η
τεχνική υπηρεσία της Σχολικής Επιτροπής Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Ηρακλείου Αττικής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της εργασίας ή την
αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών της.



Η παραλαβή θα γίνει μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην
διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του έργου.



Εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λπ. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανάλογα, χωρίς καμία αμοιβή,
εφόσον είναι δεκτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της
Σχολικής Επιτροπής Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής.



Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην
οριζόμενη από την τεχνική υπηρεσία προθεσμία, η Σχολική Επιτροπή Β’θµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών
σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες
και τα συμφέροντα αυτής τρόπο.



Για τη κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της εργασίας ή με παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς τον ανάδοχο. Η
παραλαβή της εργασίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016.

Άρθρο 11ο.
Υπέρβαση προθεσμίας έναρξης εκτέλεσης εργασιών.





Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παράγραφο 2 του
άρθρου 106 του νόμου 4412/2016.

Άρθρο 12ο .
Αθέτηση όρων σύμβασης.
Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στη Σχολική
Επιτροπή Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής το δικαίωμα να τον κηρύξει
έκπτωτο της εργασίας. Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια:



την απώλεια υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου
Αττικής λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου του ποσού της κατατεθειμένης εγγυήσεως, και
την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη Σχολική Επιτροπή Β’θµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής για κάθε ζημία θετική και αποθετική την
οποία θα υποστεί από τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 13ο .
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, 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 κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

5. Οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας (χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής.

Ο Εκπρόσωπος.

