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Αναθζτουςα Αρχή 

 

ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Ανάδοχοσ 

ΕΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  «ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ» & «ΑΝΕΛΙΞI ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε.»» 

 

 

 

Ε.Π. ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

 
   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 

 φµβαςη Τπηρεςιϊν 

 

 

«ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ» 

ΣΜΗΜΑ  3 «ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 2014-2020 

υνολικοφ Ποςοφ 64.700,00 €, χωρίσ ΦΠΑ και  80.228,00 € με ΦΠΑ 

Θ πίςτωςθ προζρχεται από το  Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ 2014-2020 και το ενάρικμο ζργο  2017Ε27510028 με κωδικό ΟΠ  5001942 και ΑΕ2751 

   

   

  Αρ. Πρωτ.: 2980/13-07-2020 
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τα Ανϊγεια ςιμερα 13-07- 2020 θμζρα Δευτζρα οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το Διμαρχο του κ. ΩΚΡΑΣΗ . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ o 
οποίοσ με τθν ιδιότθτά του, νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Ανωγείων *Ανακζτουςα Αρχι+ 

2. Θ Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων «ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ και  ΑΝΕΛΙΞI ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Α.Ε. »   θ οποία διζπεται από ςχετικό κατατεκζν ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ζνωςθσ εταιρειϊν των δφο οικονομικϊν 

φορζων «ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ» (Θαλιτα 13, ΣΚ 71202, Θράκλειο Κριτθσ με ΑΦΜ ꞉  026764087 -

ΔΟΤ Θρακλείου Κριτθσ) και «ΑΝΕΛΙΞI ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε.» (Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ 3,Θρακλειο 

Κριτθσ με ΑΦΜ ꞉ 998190280-ΔΟΤ Θρακλείου Κριτθσ)», νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον κ. ΠΕΣΡΑΚΘ 

ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ, με το ποςοςτό ςυμμετοχισ και το αντικείμενο κάκε προαναφερόμενου οικονομικοφ 

φορζα να αναφζρεται ρθτά ςτο προαναφερκζν ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ζνωςθσ, θ οποία Ζνωςθ εφεξισ κα 

αποκαλείται *Ανάδοχοσ+  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 και τθσ παρ 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί 

κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του 

Ν. 3536/07. 

2. Σο άρκρο 72 παρ. 1 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νζασ Αρχιτεκτονικισ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

3. Σο άρκρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των 

δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ. 

4. Σθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωςθσ τθσ 

δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

5. Σθν με αρικμ. πρωτ. 14053/ ΕΤ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Τπουργικι Απόφαςθ 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικμ. πρωτ. 43804/ΕΤΘΤ2041/07.09.09 

(ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και τθν με αρικμ. πρωτ. 

28020/ΕΤΘΤ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ. 

6. Σθν με αρικμό 5/7243/5.2.2009 εγκφκλιο του Σμιματοσ Γενικϊν Τποκζςεων του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν με τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 18, 20 

και 21 του Ν. 3731/2008 ςε κζματα ζργων και υπθρεςιϊν των Ο.Σ.Α. Α’ Βακμοφ. 

7. Σο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ 

τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν", όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν 

Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.  

8. Σθν απόφαςθ οικ. 6137/17-05-2017 τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Σομεακϊν ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ 

με κζμα: Ζνταξθ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΘ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ 

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ» με κωδικό ΟΠ 5001942 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ 

Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014 - 2020». 

9. Σθν απόφαςθ με αρικμό πρωτ.:  οικ.5744/16-07-2018 τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ» 

με τθν οποία δόκθκε θ ζγκριςθ τθσ διακιρυξθσ όλων των τμθμάτων τθσ υπθρεςίασ.  

10. Σθν με αρικμό 97/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ανωγείων περί τθσ ζγκριςθσ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και κακοριςμόσ τρόπου εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΘ 

ΣΘ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ». 

11.  Σθν με αρικμό 84/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ανωγείων περί 

υγκρότθςθσ Επιτροπισ διενζργειασ / Επιτροπισ αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ  

ςφμβαςθσ για το «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΘ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ 
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ΠΑΡΚΟ ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ». 

12. Σθν με αρικμό 89/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Ανωγείων περί υγκρότθςθσ 

Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ για το «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΘ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ 

ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ». 

13. Σθν με αρικμό 77/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Ανωγείων περί 

τποποποίησηρ τηρ ςπ΄απιθμ. 89/2018 απόυασηρ τος Δημοτικού Σςμβοςλίος.  

14. Σα πρακτικά διενζργειασ του διαγωνιςμοφ: Πρακτικό Ι ςτισ 20/12/2018 (αποςφράγιςθσ προςφορϊν), 

Πρακτικό ΙΙ ςτισ 12/02/2019 (αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν), Πρακτικό ΙΙΙ (αποςφράγιςθσ 

Οικονομικϊν Προςφορϊν, αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν και Σελικισ αξιολόγθςθσ 

προςφορϊν) ςτισ 31/05/2019, Πρακτικό ΙV (αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν μειοδότθ- μθ 

κατακφρωςθσ και ανάδειξθ νζου προςωρινοφ αναδόχου) ςτισ 02/07/2019, Πρακτικό V (αξιολόγθςθσ 

δικαιολογθτικϊν μειοδότθ- ανάδειξθ νζου προςωρινοφ αναδόχου) ςτισ 01/10/2019, Πρακτικό VΙ 

(αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν μειοδότθ- ανάδειξθ αναδόχου) ςτισ 27/04/2020  που αφοροφν ςτθν 

επιλογι Αναδόχου του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ 3 τθσ υπθρεςίασ και τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ 

4/2019, 34/2019, 43/2019, 69/2019, 22/2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου με τισ οποίεσ 

εγκρίνονται τα αντίςτοιχα πρακτικά.  

15. Σθν ςπ' απιθμ. 408/28-05-2020 απόυαση τηρ ςυντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

περί νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ 22/2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. 

16.  Tην ςπ' απιθμ. 568,569,570/2019 απόυαση τηρ Απσήρ Εξέτασηρ Πποδικαστικών Πποσυςγών (ΑΕΠΠ).  

17. Tην ςπ' απιθμ. 1082/2019 απόυαση τηρ Απσήρ Εξέτασηρ Πποδικαστικών Πποσυςγών (ΑΕΠΠ).  

18. Σθν απόφαςθ με αρικμό πρωτ.:  ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 5226/19-06-2020 τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ» με τθν οποία δόκθκε θ προζγκριςθ διαδικαςίασ ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ για τθν 

υπθρεςία. 

19. Σα ςυμβατικά τεφχθ, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ Τπθρεςίασ. 

20. Σα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ του Αναδόχου και ιδιαίτερα τθν  τεχνικι προςφορά. 

21. Σουσ όρουσ του αντίςτοιχου άρκρου τθσ Διακιρυξθσ τθσ Τπθρεςίασ ςχετικά με τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ, 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

Άρθρο 1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ»- ΣΜΗΜΑ  3 «ΠΡΟΒΟΛΗ - 
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθσ 
τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου.  

 

Άρθρο 2 Κείμενα Και τοιχεία που υνοδεφουν τη φμβαςη 

1.  Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  του διαγωνιςμοφ και τθν οικονομικι και τεχνικι 
προςφορά του παρζχοντα υπθρεςία θ οποία κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν 22/2020 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ανωγείων. 

2.  Σα κείμενα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω, κεωροφνται αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο. 

3.  Σο κείμενο τθσ φμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων 
ι παραδρομϊν. Για κζματα που δε ρυκμίηονται ρθτά από τθ φμβαςθ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν 
αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα 
ςφμβαςθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και τζλοσ θ 
διακιρυξθ. 
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4. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΠΑΓΚΡΘΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ποςοφ 3.235,00 € και 
υπ’ αρικμ. 140000013279-1/09-07-2020 για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 

5. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ. 

 

Άρθρο 3 Διάρκεια ςφμβαςησ – Χρόνοσ, Σρόποσ και Σόποσ Παράδοςησ και Εγκατάςταςησ Τλικϊν 

1. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για είκοςι δφο (22) ημερολογιακοφσ 
μήνεσ. 

2. Θ παράδοςθ των Τπθρεςιϊν κα γίνεται Σμθματικά με τθν περάτωςθ των επί μζρουσ παραδοτζων μζςα ςτισ 
προκεςμίεσ που κακορίηονται ωσ εξισ: 

Α’ φάςη (3 μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ) 

Παραδοτζα: 

 Σχεδιαςμόσ ταυτότητασ (branding), του υλικοφ επικοινωνίασ και του φυλλαδίου  

Β’ φάςη (8 μήνεσ από την παραλαβή τησ Α’ φάςησ) 

Παραδοτζα: 

 Οργάνωςη του φυλλαδίου παρουςίαςησ του Κζντρου  

 Σχεδιαςμόσ ιςτοχώρου προώθηςησ των δραςτηριοτήτων του Κζντρου  

Γ’ φάςη (7 μήνεσ από την παραλαβή τησ Β’ φάςησ) 

Παραδοτζα: 

 Πιλοτική λειτουργία ιςτοχώρου προώθηςησ των δραςτηριοτήτων του Κζντρου 

Δ’ φάςη (4 μήνεσ από την παραλαβή τησ Γ’ φάςησ) 

Παραδοτζα: 

 Παραγωγή υλικοφ επικοινωνίασ και φυλλαδίου παρουςίαςησ του Κζντρου 

 Καταςκευή ιςτοχώρου προώθηςησ των δραςτηριοτήτων του Κζντρου  

 

3. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ που 
το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

4. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν υπθρεςία και τθν επιτροπι παραλαβισ, 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, τθν τεχνικι 
προςφορά του και τισ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ υπθρεςίασ τον εξοπλιςμό που περιγράφεται ςε αυτά τα 
κείμενα. 

7. Για τθν παραλαβι των παραδοτζων τθσ Τπθρεςίασ, ζχει ςυγκροτθκεί Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 
Παραλαβισ με τισ Αποφάςεισ 89/2018 και 77/2019 του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου. 

 

Άρθρο 4 Προζλευςη των Ειδϊν – Προδιαγραφζσ 

1. Σα υπό υπθρεςία είδθ κα είναι προζλευςθσ και καταςκευισ του εργοςταςίου ςφμφωνα με τθν τεχνικι 
προςφορά που κατζκεςε ο ανάδοχοσ. 
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2. Σα υπό υπθρεςία είδθ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και 
τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου. ε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και 
των προδιαγραφϊν τθσ τεχνικισ προςφοράσ, υπεριςχφει θ διακιρυξθ. 

 

Άρθρο 5 Αμοιβή – Σρόποσ Πληρωμήσ 

1. Σο ςφνολο τθσ αμοιβισ που κα καταβλθκεί ςτον ανάδοχο για τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεϊν του που 
απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν προςφορά του που είναι 64.700,00 €. τθν παραπάνω 
αμοιβι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (15.528,00 €). 

2. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
τθσ υπθρεςίασ ι τμθματικά ωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 Χοριγθςθ ποςοφ 16 % του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Α’ φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 45 % του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Β’ φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 20 % του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Γ’ φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 19 % του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Δ’ φάςθσ. 

3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

4. Σoν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Άρθρο 6 Χρηματοδότηςη τησ φμβαςησ 

1. Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχει δεςμευτεί πίςτωςθ 1.040.000 € ςε βάροσ του ΚΑ 
60-7321.002 του προχπολογιςμοφ του Διμου με τθν υπ’ αρικμ. α/α Α/147 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ για το ζτοσ 2020, επί τθσ οποίασ υπάρχει  βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ 
Τπθρεςίασ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Α/147. 

2. Θ πθγι χρθματοδότθςθσ είναι θ Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Σομεακϊν ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ με κζμα: Ζνταξθ τθσ 
Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΘ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ» 
με κωδικό ΟΠ 5001942 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 2014 - 2020», ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. οικ. 6137/17-05-2017 τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ 
Σομεακϊν ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ εγκρίνοντασ τθ διάκεςθ πίςτωςθσ πόςου 1.040.000,00 ευρϊ με ΚΑ 2017Ε27510028 
τθσ ΑΕ 2751. Με τo εγκεκριμζνο ποςό  ζχει εγγραφεί πίςτωςθ ςτον ΚΑΕ  60-7321.002 του Διμου Ανωγείων του 
προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2020 και είναι εντόσ του εγκεκριμζνου ποςοςτοφ διάκεςθσ για τθν πλθρωμι τθσ 
δαπάνθσ. 

3.  Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι 
άλλων Οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι 
δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και 
εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 
διατάξεισ. Συχόν τραπεηικά τζλθ ι κρατιςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

4.  Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςτον παρζχοντα υπθρεςία κα γίνει ωσ εξισ: 

Με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ, μαηί με τον αναλογοφντα Φ.Π.Α., μετά τθν 
παράδοςθ των προςφερομζνων ειδϊν και τθν υπογραφι των ανάλογων πρωτοκόλλων οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ ι τμθματικά. 
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5.  Για τθν πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο παρζχων τθν Τπθρεςία οφείλει να κατακζςει με ευκφνθ του, 
ςτο Διμο Ανωγείων τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποςτολισ 

5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. 

5.3 Πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

5.4 Δελτία αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

5.5 Αντίγραφο διπλότυπου φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων κρατιςεων ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ πλθρωμι.  

 

Άρθρο 7 Τποχρεϊςεισ υμβαλλομζνων 

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 

α) κα τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα εμπλακεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 
μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ. 

ε) κα ζχει τθν αςτικι ευκφνθ για τυχόν ατυχιματα   που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ. 

ςτ) κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του από τθν ζδρα του και από τθν ζδρα του Διμου Ανωγείων, ςφμφωνα με τθ 
Διακιρυξθ και τθν τεχνικι  προςφορά του. 

η) Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

θ) υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν Τπθρεςία (τακτικζσ και 
ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

κ) κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με 
οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν 
οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ 
που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

ι) εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, 
κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε 
να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

κ) οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν 
να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

λ) δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ 
μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. 
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μ) ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, 
κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται ότι: 

α) είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 

β) είναι υποχρεωμζνθ εφόςον βεβαιϊνεται θ πρόοδοσ και θ καλι εκτζλεςθ τθσ Τπθρεςίασ, να καταβάλει ςτον 
Ανάδοχο τθν ανάλογθ αμοιβι. 

γ) δικαιοφται να αςκιςει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τα άρκρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δθλαδι 
ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ προσ τισ υποχρεϊςεισ του (όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ 
ςφμβαςθ) να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ προσ τον Ανάδοχο 
κανενόσ ποςοφ, εκτόσ του ποςοφ που αναλογεί ςτθν εργαςία που μζχρι τότε παραςχζκθκε από αυτόν, φςτερα 
από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο από τθν αρμόδια επιτροπι του 
Διμου. 

 

Άρθρο 8 Κήρυξη Οικονομικοφ Φορζα Εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ   από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δε 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και ςτθ διακιρυξθ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δε φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί, εγκαταςτακεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ, εγκατάςταςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - 
παράδοςθσ. 

 

Άρθρο 9 Τπεργολαβία 
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1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

 

Άρθρο 10 Σροποποίηςη φμβαςησ κατά τη Διάρκειά τησ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.     

 

Άρθρο 11 Δικαίωμα Μονομεροφσ Λφςησ τησ φμβαςησ 

Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρθρο 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 

 

Άρθρο 12 Επίλυςη Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ του Διμου Ανωγείων  και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

2.  Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά 
με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ και ο ανάδοχοσ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

3. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και τθσ τεχνικισ προςφοράσ του αναδόχου,  μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, να υποβάλει προςφυγι.  

4. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια (τθσ 
ζδρασ του Διμου), εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ φμβαςθ προςφυγι των 
ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα 
μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ 
ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
 

Άρθρο 13 Παραλαβή και Εγκατάςταςη Τλικϊν - Χρόνοσ και Σρόποσ Παραλαβήσ και Εγκατάςταςησ Τλικϊν 

1. H παραλαβι και εγκατάςταςθ των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16   ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί 
να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν και τθσ εγκατάςταςθσ αυτϊν γίνεται μπορεί να γίνει είτε μακροςκοπικά, είτε 
ζπειτα από κατάλλθλθ μθχανικι, πρακτικι, χθμικι  ι άλλθ δοκιμαςία.  

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 
208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 
από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

Άρθρο 14 Απόρριψη υμβατικϊν Τλικϊν – Αντικατάςταςη 

1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται θ 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15 Εγγυημζνη Λειτουργία Τπηρεςίασ 

1. Μετά τισ παρεμβάςεισ οι υπό εξζταςθ εγκαταςτάςεισ κα παραδοκοφν ολοκλθρωμζνεσ με τον 
προδιαγραφόμενο εξοπλιςμό πλιρωσ τοποκετθμζνο και ζτοιμο για λειτουργία. τθν Τπθρεςία κα παραδοκοφν 
οι απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ, τα βιβλία ςυντθριςεων και το εγχειρίδιο περιοδικισ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και 
οποιοδιποτε επιπλζον ζγγραφο ι άλλο πιςτοποιθτικό απαιτείται από τθ νομοκεςία. 

2. Ο ανάδοχοσ με το τζλοσ των εργαςιϊν κα παρζχει γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των προμθκειϊν-
υπθρεςιϊν-εργαςιϊν του, διάρκειασ δφο (2) ετϊν.  

4. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.  

5. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σο πρωτόκολλο αυτό 
εγκρίνεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. 

 

Άρθρο 16 Λφςη τησ φμβαςησ 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ διάρκειάσ 
τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 

 

το ςυμφωνθτικό αυτό επιςυνάπτονται τα εξισ αναπόςπαςτα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ: 

α) Θ τεχνικι προςφορά του αναδόχου 

β) Σο τεφχοσ προκιρυξθσ 

γ) Θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
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Θ παροφςα ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται από τουσ ανωτζρω ςυμβαλλομζνουσ ςε 

πζντε (5) γνιςια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δφο (2) παρζλαβε ο Εργοδότθσ, δφο (2) παρζλαβε ο ανάδοχοσ, 

και ζνα (1) αποςτζλλεται ςτθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠ Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ. 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

 

 

ΩΚΡΑΣΗ . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  

ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ  

για τθν Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων  

«ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ και  ΑΝΕΛΙΞI 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε. » 
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