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Απιθμόρ Μελέηηρ:

ΜΔΛΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1. Σερληθή πεξηγξαθή
2. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
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ςκιά19/2/2021

Aξηζκ. Μειέηεο:

2/2020

ΔΡΓΑΗΑ :
ΜΔΛΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
«Τπηπεζίερ

ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ, οπγάνωζηρ, ηηρ Σ.Δ.ΣΟ ΑΔ»
1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΖ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηψλ κε αλάζεζε
εμσηεξηθνχ πκβνχινπ γηα ηελ ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη και ηην οπγάνωζη ηηρ ΣΔΣΟ. Η
ελ ιφγσ αλάζεζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ Δπηρείξεζε ιφγσ έιιεηςεο
εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Η ελ ιφγσ εξγαζίεο δελ εκπίπηνπλ ζηα
ζπλήζε θαζήθνληα ππάιιεισλ. Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 12.355,98 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.6111.04, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2021 ηεο ΣΔΣΟ.
Η ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεχρνο Α΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4270/2014θαη ηα ηνλ Ν. 4412/2016
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Σν αληηθείκελν αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ νξζά επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Πιάλνπ δξάζεο γηα ηελ ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη και οπγάνωζη
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ηηρ ΣΔΣΟ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε εηδηθήο θχζεσο πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΣΔΣΟ ζα ρξεηαζηεί εμεηδηθεπκέλν
ζηέιερνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πποϋπολογιζμού ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2021 θαη
ηπρφλ αλακνξθψζεηο ηνπ, ηελ θαηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2022 θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ
ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ ιχζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο γηα ηελ ζςμβοςλεςηική
ςποζηήπιξη ζε ππογπάμμαηα ηνπ Κ.Π. απφ Δπξσπατθή Έλσζε, επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ
θαηαηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη δξάζεσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη
πξνγξακκάησλ ΟΑΔΓ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ζε πάζεο θχζεσο ζέκαηα θη αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ. Αθφκε ζα ρξεηαζηεί ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ε ζπλεξγαζία κε ην ινγηζηή
θαη ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνξείο
ηεο Γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ενηαλμαηοποίηζηρ δαπανών. Δπίζεο γηα
ην 2021 πξνγξακκαηίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ήδε έρεη ιεθζεί
απφθαζε. ε ζέκαηα πξνζσπηθνχ ζα απαηηεζεί ν πξνγξακκαηηζκφο θαη δηεθπεξαίσζε
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ έηνπο 2021 ε εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε Γηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ. Θα ρξεηαζηεί επίζεο λα γίλεηαη ε
ελεκέξσζε ζε θέμαηα νομοθεηικού πεπιεσομένος πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θη
ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη θη εηδηθφηεξα ελεκέξσζε γηα ηνλ λέν λφκν αλαζέζεσλ
4412/16, ε πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα ηεο επηρείξεζεο γηα ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε θαη ε θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε απηψλ. Σέινο ιφγσ
ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ζα ρξεηαζηεί ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ
αθνξά ηνλ covid-19, θαηάζηξσζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα θεληξηθφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο
ηνπ COVID-19 θαη ζεκηλάξηα ζην πξνζσπηθφ.
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζηελ ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο άηνκα-εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ
ππεξεζηψλ.
ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΘΔΖ

Η θάιπςε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επηρείξεζε. Η επηρείξεζε δελ δηαζέηεη κφληκν πξνζσπηθφ ΠΔ ε ΣΔ κε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνλ
ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη δπλαηφλ ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζειήζεη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο κε
κηζζσηή ππεξεζία βάζε εληαίνπ κηζζνινγίνπ (Ν. 4354/2015) ην θφζηνο γηα πεξίπνπ 10 κήλεο ζα
αλέξζεη πεξίπνπ ζηηο 17.000 επξψ. ε αληίζεζε κε ηελ ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ην
θφζηνο πεξηνξίδεηαη θαηά 40% ζρεδφλ ιηγφηεξν ήηνη πεξίπνπ ζηηο 10.00,00 επξψ θαζαξφ πνζφ
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κηαο θαη ην ΦΠΑ εθπίπηεη. Δπίζεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ιφγσ ηνλ θαζπζηεξήζεσλ απφ ην
ΤΠΔ θαη ηελ Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ε επηρείξεζε ζα κείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη θπζηθά είλαη γλσζηφ φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο πξνζιήςεηο
αθνχ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε δελ εγθξίζεθαλ ζέζεηο ην ίδην ζα ζπκβεί θαη θέηνο κηαο θαη νη
αλάγθεο πνπ δεηά λα θαιχςεη ε επηρείξεζε δελ είλαη νχηε αληαπνδνηηθέο νχηε κε αληίηηκν. Σέινο
νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη ππάξρνπλ ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αιιά θαη
ζηα πξνζφληα σο ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν επί απνθιεηζκνχ

ζε θακηά ησλ πεξηπηψζεσλ δελ

κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ απφ επνρηθφ πξνζσπηθφ.
Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ είναι
 Καηνρή πηπρίνπ ΠΔ θαηεχζπλζεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ,
 άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
 κειεηεηηθφ πηπρίν γηα εθπφλεζε κειεηψλ
 εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ ζε αληίζηνηρνπο θνξείο (Γήκνπο, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
ΟΣΑ Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ΓΔΚΟ θ.η.ι) ζην πξναλαθεξφκελν αληηθείκελν, γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ αλαγθψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζην λνκηθφ
πξφζσπν,
 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θπζηθήο παξνπζίαο
 Καηάζεζε πξνζθνξάο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
 Πνηληθφ κεηξψν
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα

Θεωπήθηκε
Ο Ππόεδπορ ηηρ ΣΔΣΟ

Μαλλίνηρ Ηωάννηρ
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Απιθμόρ Μελέηηρ:

2/2021

ΔΡΓΑΗΑ :
ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
«Υπηρεσίες

συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»
2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΩΡΗΑΗΑ

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ ΑΠΟΕΖΜΗ ΓΑΠΑΝΖ
ΩΖ
ΩΡΔ

ΦΠΑ

1

Έμνδα ακνηβέο ζπκβνχινπ γηα νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε

250

13,65

3.412,50

819,00

2

Έμνδα ακνηβέο ζπκβνχινπ γηα ζέκαηα
πξνζσπηθνχ
Έμνδα ακνηβέο ζπκβνχινπ γηα αλαπηπμηαθά
ζέκαηα

120

13,65

1.638,00

393,12

200

13,65

2.730,00

655,20

4

Έμνδα ακνηβέο ζπκβνχινπ γηα λνκνζεηηθά
ζέκαηα

100

13,65

1.365,00

327,60

5

Έμνδα ακνηβέο ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα covid-19

60

3

13,65
819,00
196,56
ύνολο 9.964,50€
Φ.Π.Α 24%
2.391,48€
Γενικό ζύνολο δαπάνηρ 12.355,98€
Η αλαθεξφκελε ηηκή κνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο. Η ελδεηθηηθή δαπάλε

ππνινγίδεηαη γηα 730 ψξεο απφ ηελ

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 20-12-2021 θαη κε σξηαία απνδεκίσζε ρσξίο ΦΠΑ ζηα 13,65
Δπξψ. Σν ηειηθφ πνζφ δηακνξθψλεηαη ζηα 12.355,98 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α
θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
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Πποϋπολογιζμόρ 2021, ανάλςζη δαπάνηρ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.355,98€ (με το Υ.Π.Α.)
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%)
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΞΟΔΩΝ: 6111.04

Απιθμόρ Μελέηηρ:

2/2021

ΔΡΓΑΗΑ :
ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
«Υπηρεσίες

συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης, της Τ.Ε.ΤΟ ΑΕ»

3.  Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η
Άπθπο 1ο :Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηψλ κε αλάζεζε
εμσηεξηθνχ πκβνχινπ γηα ηελ ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη και οπγάνωζη ηηρ ΣΔΣΟ.
πγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο, βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο ησλ αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηεο, ζα πεξηιακβάλνπλ:
Α ΜΔΡΟ-Οικονομικά



Παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2021 θαη ηπρφλ
αλακνξθψζεηο ηνπ.

ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗΔΙ ΣΟΡΩΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΔ «Σ.Δ.Σ.Ο..Γ.ΑΔ» ΤΚΙΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ T.K. 63072 6
Αρ.Μ Α.Δ. 67678/61/Β/09/02 Αρ.Γ.Δ.ΜΗ: 122148657000 ΑΦΜ 090059670 Γ.Ο.Τ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ
2375041906detoroni@otenet.gr



Καηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2022



Δθηίκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ ιχζεσλ



πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε πάζεο θχζεσο ζέκαηα θαη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ



Τπεξεζίεο δεκνζηεχζεσλ ζην ΓΔΜΗ



πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα εληαικαηνπνηήζεσλ

- Β ΜΔΡΟ-Πποζωπικό



Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΣΔΣΟ ΑΔ θαη κεηαθνξά ηεο
θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο κε παξάιιειε επαξθή πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζπλεξγαηψλ κε
ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζην κέιινλ εζσηεξηθήο ηθαλφηεηαο απηνδχλακεο θαηάξηηζεο,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ.



Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηεθπεξαίσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ έηνπο 2021



Τπνβνιή αηηήζεσλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ

Γ ΜΔΡΟ-Αναπηςξιακό



πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Π. απφ Δπξσπατθή Έλσζε,
νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε Αλαπηπμηαθνχ
λφκνπ, φπσο θαη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ
θαη δξάζεσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.



πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο γηα ηελ ράξαμε
θνηλήο αληαγσληζηηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή.



Αμηνπνίεζε λέσλ αθηλήησλ θαη έιεγρνο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη

Γ ΜΔΡΟ-Νομοθεηικά



Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο
θη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη



Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ΣΔΣΟ ΑΔ



Σξνπνπνίεζε θαλνληζκψλ επηρείξεζεο

Δ ΜΔΡΟ-Covid 19



ρέδην Γξάζεο γηα θάκπηλγθ-ζθαγεία-θεληξηθφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο ηνπ
COVID-19



Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα λνκνζεζίεο πνπ αθνξά ηνλ covid-19



εκηλάξηα ζην πξνζσπηθφ
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Δπηζεκάλεηαη φηη εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηαζηεί ζην
ππνθαηάζηεκα πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ρσξίο επηπιένλ ακνηβή.

Άπθπο 2ο :Νομικό και Θεζμικό πλαίζιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηεξίδεηαη ζηα θάησζη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 θαη ηελ παξ 5 ηνπ
Άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απφθαζεο ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ
1492/17.08.2007 ηεχρνο Β')
3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεχρνο Α΄)
4. Σελ ππ' αξηζ. απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ
1291/11.08.2010 ηεχρνο Β),
5. Σα άξζξα 116-118 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ
6. Σνλ θαλνληζκφ ηεο επηρείξεζεο
7. Σελ αλάγθε γηα πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη νξγάλσζε ηεο ΣΔΣΟ.
8. Σν πξσηνγελέο αίηεκα 3/2021 ηεο επηρείξεζεο
9. Σελ ππ αξηζκφλ 9/2021 απφθαζε Γ ηεο επηρείξεζεο
Άπθπο 3ο :Πποζόνηα
o Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα
o Να κελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
o Να είλαη θνξνινγηθά θη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο
o Να δηαζέηεη πηπρίν ΠΔ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ
o Να δηαζέηεη άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
o Σνπιάρηζηνλ 10εηή εκπεηξία ζε θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
Σα παξαπάλσ πξνζφληα είλαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηά ηελ εκέξα
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο
Άπθπο 4ο :

ςμβαηικά ζηοισεία

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:

ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗΔΙ ΣΟΡΩΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΔ «Σ.Δ.Σ.Ο..Γ.ΑΔ» ΤΚΙΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ T.K. 63072 8
Αρ.Μ Α.Δ. 67678/61/Β/09/02 Αρ.Γ.Δ.ΜΗ: 122148657000 ΑΦΜ 090059670 Γ.Ο.Τ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ
2375041906detoroni@otenet.gr

α. Σν ηηκνιφγην
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Σερληθή πεξηγξαθή
δ. ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Άπθπο 5ο :

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη
20/12/2021
Άπθπο 6ο :

Σόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος

Σφπνο εθηέιεζεο ζα είλαη ν Γήκνο ηζσλίαο θαη ζηα ζεκεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΣΔΣΟ
Άπθπο 7ο :

Αμοιβή

Η ακνηβή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ γηα ηηο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο εξγαζίεο νξίδεηαη ζην
ζπλνιηθφ πνζφ 12.355,98 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη
ΦΠΑ θαη ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ.
Άπθπο 8ο :

Τποσπέωζη αζθάλιζηρ

Γεδνκέλνπ φηη ε ζχκβαζε απηή έρεη ηε κνξθή ζχκβαζεο αλάζεζεο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ
θαη φρη ζχκβαζε εξγαζίαο, ην Ννκηθφ Πξφζσπν δελ ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ηνλ Αλάδνρν
θη νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε πξνθχπηεη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 9ο :

Παπάβαζη όποςρ ζύμβαζηρ

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο θάζεσλ ηνπ έξγνπ ν
Αλάδνρνο επηβξαδχλεη ή θαζπζηεξήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζην ζχλνιν ε ελ κέξεη κε ηξφπν
πνπ αληηβαίλεη ζηε ζχκβαζε, ην Ννκηθφ Πξφζσπν κπνξεί λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε
ζχκβαζε ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα αλακείλεη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ φινπ έξγνπ
δηαηεξψληαο φια ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηελ πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηεο αλαδφρνπ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη κε βεβαηφηεηα ειαηησκαηηθή ή αληίζεηε
κε ηε ζχκβαζε απηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 10ο :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
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Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξ.1
Άπθπο 11ο :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 12ο :

Ανωηέπα Βία

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί
ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Άπθπο 13ο :

Αναθεώπηζη ηιμών

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Ο Φ.Π.Α ζε θάζε πεξίπησζε (θαη αιιαγήο ηνπ
ζπληειεζηή) βαξχλεη ηνλ εληνιέα.
Άπθπο 14ο :

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο.
Άπθπο 15ο :

Δπίλςζη διαθοπών

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα Υαιθηδηθήο.
Θεωπήθηκε
Νικήηη , 19/02/2021

Ο Ππόεδπορ ηηρ ΣΔΣΟ

Μαλλίνηρ Ηωάννηρ
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