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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση της εργασίας «Εκτίµηση
Αγοραίας Αξίας Ακινήτου» η οποία χρηµατοδοτείται από το προϋπολογισµό του
∆ήµου µας Οικονοµικού Έτους 2016 και αφορά το ∆ηµοτικό κτίριο του Πύργου επί
των οδών Ακτής Ποσειδώνος και ∆ηµοσθένους.
Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών(2.419,33 €) πλέον Φ.Π.Α 24%.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄247), περί «∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Του Ν.4281/2014 άρθρο 157 όπως ισχύει.
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως ισχύει.
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
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5. Του Π.∆ 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ,
όπως ισχύει.
6. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση ∆ιαφάνειας µε την Υποχρεωτική
Ανάρτηση των Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ,Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
∆ιατάξεις».
7. Του Ν.4152/2013 τις διατάξεις της παρ.4 της υποπαραγρ.Γ.11 περί της διαδικασίας
εκτίµησης από πιστοποιηµένο εκτιµητή του Σ.Ο.Ε

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της εργασίας
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.419,33 € πλέον ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30.6142.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2016.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Ο Προϋπολογισµός µελέτης
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Η Τεχνική Περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 5Ο
∆ιάρκεια Σύµβασης-Εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση, η
οποία θα έχει διάρκεια δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία, που θα οριστεί κατά
την υπογραφή της Σύµβασης ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειµένου
της εργασίας: «Εκτίµηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου».Ο ανάδοχος στον οποίο
ανατέθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος για την υπογραφή της Σύµβασης
προσκοµίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης ,για ποσό ίσο µε το5%του
συµβατικού ποσού της µελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά το τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και
κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕ∆Ε γραµµατίου σύστασης Παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆.Η εγγύηση
συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2%, επί της συνολικής προϋπολογίζουσαςαπό την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου

2

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Εργασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς
αποκατάστασή της..
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση
που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της
αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του και
υπό τον όρο προηγούµενης ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή
της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει
την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό
∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν
την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος
του ποσού της Σύµβασης.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Εργασίας.
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη
ή λύση της Σύµβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα,
Εκθέσεις, στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
αντικείµενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο µε δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αρχείων µε
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την
παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
9. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που
λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη
χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του
και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του
Αντικειµένου της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε
υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε
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τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το αντικείµενο της Σύµβασης, κατόπιν
σχετικού της αιτήµατος.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί
ο ίδιος ή οι τυχόν εγκεκριµένοι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη για την παροχή όλων των µέσων και
στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης
υπηρεσίας(Σχέδια άδειες, υφιστάµενη κατάσταση χώρων).
ΑΡΘΡΟ 8Ο
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.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Σταθερότητα τιµών
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής προσφοράς του
Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Τρόπος πληρωµής
Το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος θα καταβληθεί ε φ ά π α ξ µε την
προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών, που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν απαιτηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των παραδοτέων της εργασίας θα γίνει στην ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής
Περιουσίας και Κτηµατολογίου του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Φόροι, Τέλη ,Κρατήσεις-Εγγύηση συµµετοχής
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Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η
οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Επίλυση διαφορών-Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια
Ο προϋπολογισµός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,33 €
πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6142.09 του ισχύοντος προϋπολογισµού
του ∆ήµου Πειραιά έτους 2016.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της Εργασίας « Εκτίµηση
Αγοραίας Αξίας Ακινήτου».Η συγκεκριµένη εκτίµηση είναι αναγκαία για την
απόκτηση από το ∆ήµο επίγνωσης για τη τρέχουσα αξία του ∆ηµοτικού κτιρίου
του Πύργου στη κατάσταση, που ευρίσκεται σήµερον, πλην του χώρου του
ισογείου, όπου στεγάζεται το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο δεν
συµπεριλαµβάνεται στη περιουσία του ∆ήµου, προκειµένου να είναι σε θέση να
αξιολογεί στο εξής τις υποβαλλόµενες προσφορές αξιοποίησής του, επ΄ωφελεία
του, είτε για εκποίηση, είτε για παραχώρηση της χρήσης του, µέσα από τις
διατάξεις του ∆ηµοτικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν.
Το προαναφερόµενο ακίνητο αποτελείται από 21ορόφους και υπόγειους χώρους ,
ευρίσκεται, επί των οδών Ακτής Ποσειδώνος και ∆ηµοσθένους στο λιµάνι του
Πειραιά.
Η εν λόγω εργασία χρηµατοδοτείται από το προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά
οικονοµικού έτους 2016.
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.419,33€)
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
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∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εκτιµητές, που είναι πιστοποιηµένοι
και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών οι
οποίοι κατά Νόµο έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να φέρουν σε πέρας την
εργασία της εκτίµησης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τεχνική και Οικονοµική Επάρκεια Προσφέροντα
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι εκτιµητές, πρέπει να
πληρούν υποχρεωτικά τις κατά Νόµο προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές
και επαγγελµατικές τους ικανότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών περί το
αντικείµενο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Περιεχόµενα Προσφορών
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Ενιαίο κλειστό φάκελο
προσφοράς, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία
γράµµατα, ο τίτλος της Εργασίας για την οποία υποβάλλεται, ο αριθµός
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα:
Α. Αναλυτικό προφίλ του υποψηφίου αναδόχου.
Β. Πίνακα συναφών εργασιών (τίτλος εργασίας, Αναθέτουσα Αρχή, οικονοµικό
αντικείµενο, διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας), που έχουν εκτελεστεί κατά το
παρελθόντα χρόνο.
Γ. Πίνακα µε την οµάδα εργασίας (Ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, έτη εµπειρίας),
καθώς και αναλυτικό βιογραφικό των µελών της οµάδας εργασίας)
∆. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης εργασίας και περιγραφή
παραδοτέων
Ε. Οικονοµική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρονοδιάγραµµα Εργασίας
Η διάρκεια της Εργασίας καθορίζεται σε µέγιστο διάστηµα δύο (2) µηνών, από
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
στην προσφορά τους αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Παραδοτέα της Υπηρεσίας
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Η εκτίµηση θα παραδοθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Περιουσίας
και Κτηµατολογίου του ∆ήµου, εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, αφού
διαπιστωθεί ότι η εργασία έγινε όπως προβλέπεται στη Τεχνική Περιγραφή.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
&ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
&ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜ.ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΚΤΗΜ/ΛΟΓΙΟΥ
Ταχ.∆/νση: Ευαγγελιστρίας 21 Πειραιάς
Πληροφορίες: Ν. Μιχαλακάκος
ΤΗΛ. 2104199827

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/6/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.419,33 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 24%
Κ.Α 30.6142.09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτίµηση
Αγοραίας
Αξίας
Ακινήτου

Υπηρεσία

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)
2.419,33

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

2.419,33
+ 580,64

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 2.999,97 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

ΣΠ.∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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