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Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Ανάδοχος 

 

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 Σύµβαση Υπηρεσιών 

 

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» 

ΤΜΗΜΑ 4 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020 

Συνολικού Ποσού 32.200,00 €, χωρίς ΦΠΑ και  39.928,00 € με ΦΠΑ 

Η πίστωση προέρχεται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020 και το ενάριθμο έργο  2017ΣΕ27510028 με κωδικό ΟΠΣ  5001942 και ΣΑΕ2751 

   

   

   

  Αρ. Πρωτ.: 5241/23-09-2019 
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Στα Ανώγεια σήμερα 23-09-2019 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ o 

οποίος με την ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Ανωγείων [Αναθέτουσα Αρχή] 

2. Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λεωφόρος 

Δημοκρατίας 3, Τ.Κ.71306, Ηράκλειο Κρήτης, ΑΦΜ 998190280-ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης) νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Μαυρογιάννη Ιωάννη του Κων/νου που εδρεύει στην οδό Παπανδρέου 18, 

Ηράκλειο Κρήτης, (ΑΦΜ:120007150, ΔΟΥ: Ηρακλείου Κρήτης), η οποία εφεξής θα αποκαλείται [Ανάδοχος]  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί 

κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/07. 

2. Το άρθρο 72 παρ. 1 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 

(ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 

28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 

6. Την με αριθμό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 

και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

8. Την με αριθμό 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων περί της έγκρισης 

των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ». 

9.  Την με αριθμό 84/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων περί 

Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ», η χρονική ισχύς της οποίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος της πράξης. 

10. Τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού: Πρακτικό Ι στις 20/12/2018 (αποσφράγισης προσφορών), 

Πρακτικό ΙΙ στις 11/02/2019 (αξιολόγησης τεχνικών προσφορών), Πρακτικό ΙΙΙ (αποσφράγισης 

Οικονομικών Προσφορών, αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και Τελικής αξιολόγησης 

προσφορών) στις 03 - 04 - 2019, που αφορούν στην επιλογή Αναδόχου του συγκεκριμένου τμήματος 

4 της υπηρεσίας και τις αντίστοιχες αποφάσεις 22/2019, 29/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με τις 

οποίες εγκρίνονται τα αντίστοιχα πρακτικά. 

11. Την απόφαση οικ. 6137/17-05-2019 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 

με θέμα: Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5001942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020». 
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12. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:  οικ.5744/16-07-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

με την οποία δόθηκε η έγκριση της διακήρυξης όλων των τμημάτων της υπηρεσίας. 

13. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:  7952/03-09-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με την οποία 

δόθηκε η προέγκριση διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης για την υπηρεσία. 

14. Τα συμβατικά τεύχη, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη της Υπηρεσίας. 

15. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Αναδόχου και ιδιαίτερα την τεχνική προσφορά. 

16. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης της Υπηρεσίας σχετικά με την υπογραφή της 

σύμβασης εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»- ΤΜΗΜΑ 4 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής 

διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.  

 

Άρθρο 2 Κείμενα Και Στοιχεία που Συνοδεύουν τη Σύμβαση 

1.  Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης  του διαγωνισμού και την οικονομική και τεχνική 

προσφορά του παρέχοντα υπηρεσία η οποία κατακυρώθηκε σύμφωνα με την 29/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων. 

2.  Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 

σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 

3.  Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 

ή παραδρομών. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 

σύμβαση, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τέλος η 

διακήρυξη. 

4. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 140000012332-7/17-09-2019 εγγυητική επιστολή της Παγκρήτιας 

Τράπεζας, ποσού 1.610,00 €, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

5. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, Τρόπος και Τόπος Παράδοσης και Εγκατάστασης Υλικών 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς 

μήνες. 

2. Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται Τμηματικά με την περάτωση των επί μέρους παραδοτέων μέσα στις 

προθεσμίες που καθορίζονται ως εξής: 

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης και marketing plan  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας  

 Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας  
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3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 

το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως εγκατεστημένα σύμφωνα με τη διακήρυξη, την τεχνική 

προσφορά του και τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας τον εξοπλισμό που περιγράφεται σε αυτά τα 

κείμενα. 

7. Για την παραλαβή των παραδοτέων της Υπηρεσίας, έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής με την Απόφαση 89/2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Άρθρο 4 Προέλευση των Ειδών – Προδιαγραφές 

1. Τα υπό υπηρεσία είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού και 

την τεχνική προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και 

των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η 

τεχνική αξιολόγηση. 

 

Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

1. Το σύνολο της αμοιβής που θα καταβληθεί στον ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 32.200,00 €. Στην παραπάνω 

αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (7.728,00 €). 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 

της υπηρεσίας ή τμηματικά ως αναφέρεται παρακάτω: 

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 52% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

4. Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 6 Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

1. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 1.040.000 € σε βάρος του ΚΑ 

60-7321.002 του προϋπολογισμού του Δήμου με την υπ’ αριθμ. α/α Α/161 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/161. 
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2. Η πηγή χρηματοδότησης είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Ένταξη της 

Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» 

με κωδικό ΟΠΣ 5001942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014 - 2020», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 6137/17-05-2019 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ εγκρίνοντας τη διάθεση πίστωσης πόσου 1.040.000,00 ευρώ με ΚΑ 2017ΣΕ27510028 

της ΣΑΕ 2751. Με τo εγκεκριμένο ποσό  έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ  60-7321.002 του Δήμου Ανωγείων του 

προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης για την πληρωμή της 

δαπάνης. 

3.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή 

δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 

εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον παρέχοντα υπηρεσία θα γίνει ως εξής: 

Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού, μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την 

παράδοση των προσφερομένων ειδών και την υπογραφή των ανάλογων πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής ή τμηματικά. 

5.  Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο παρέχων την Υπηρεσία οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, 

στο Δήμο Ανωγείων τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής 

5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

5.4 Δελτία ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

5.5 Αντίγραφο διπλότυπου φόρου εισοδήματος ή άλλων κρατήσεων στους οποίους υπόκειται η πληρωμή.  

 

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) θα έχει την ευθύνη της ασφάλισης του προσωπικού που θα εμπλακεί στην εκτέλεση της προμήθειας, 

μεταφοράς και εγκατάστασης σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

ε) θα έχει την αστική ευθύνη για τυχόν ατυχήματα   που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών 

εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

στ) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από την έδρα του και από την έδρα του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη και την τεχνική  προσφορά του. 

ζ) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της Υπηρεσίας. 
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η) υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην Υπηρεσία (τακτικές και 

έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

θ) θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ι) εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 

καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 

να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

κ) 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. 

λ) δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους 

μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

μ) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, 

θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι: 

α) είναι υποχρεωμένη στην παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

β) είναι υποχρεωμένη εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της Υπηρεσίας, να καταβάλει στον 

Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή. 

γ) δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή 

σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη 

σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο 

κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα 

από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 

 

Άρθρο 8 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δε 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 και στη διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό/παραδοτέο δε φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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2.  Αν το υλικό/παραδοτέο φορτωθεί - παραδοθεί, εγκατασταθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά/παραδοτέα  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση, εγκατάσταση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

 

Άρθρο 9 Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

Άρθρο 10 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.     

 

Άρθρο 11 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 12 Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής 

διακήρυξης του Δήμου Ανωγείων  και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.  Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 

με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της 

διακήρυξης και της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, να υποβάλει προσφυγή.  

4. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια (της 
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έδρας του Δήμου), εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες 

περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των 

συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 

ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Άρθρο 13 Παραλαβή και Εγκατάσταση Υλικών - Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής και Εγκατάστασης Υλικών 

1. H παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών/παραδοτέων  γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 

νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και της εγκατάστασης αυτών γίνεται μπορεί να γίνει είτε μακροσκοπικά, είτε 

έπειτα από κατάλληλη μηχανική, πρακτική, χημική  ή άλλη δοκιμασία.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Άρθρο 14 Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών/παραδοτέων, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15 Εγγυημένη Λειτουργία Υπηρεσίας 

1. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τα βιβλία συντηρήσεων και το εγχειρίδιο 

περιοδικής συντήρησης, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη 

νομοθεσία. 

2. Ο ανάδοχος με το τέλος των εργασιών θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προμηθειών-

υπηρεσιών-εργασιών του, διάρκειας δύο (2) ετών.  

4. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της υπηρεσίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

5. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
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οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο αυτό 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 16 Λύση της Σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς 

της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

 

Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 

α) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου 

β) Το τεύχος προκήρυξης 

γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 

πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο Εργοδότης, δύο (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος, 

και ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

για την 

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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