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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Δόμοσ Ρόγα Υεραύου με την παρούςα πρόταςη, η οπούα εμπύπτει ςτο πεδύο 

τησ πρόςκληςησ για παρεμβϊςεισ αναβϊθμιςησ και εκςυγχρονιςμού του κτιριακού 

αποθϋματοσ, αθλητικού και πολιτιςτικού ενδιαφϋροντοσ, που βρύςκεται ςε ςημαντικό 

θϋςη ςε ςχϋςη με πλϋγμα διαδρομών ιςτορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιςτικού 

χαρακτόρα, ςτοχεύει ακριβώσ ςτην ολοκληρωμϋνη Ανακαταςκευό, αναβϊθμιςη και 

αξιοπούηςη τησ Ανενεργόσ Αποθόκησ, πρώην Γεωργικού υνεταιριςμού 

τεφανοβικεύου, και ανϊπλαςη του περιβϊλλοντοσ χώρου τησ  

Σο ϋργο με τύτλο «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, (ΠΡΩΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ 

ΥΕΡΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΣΗ», αποτελεύ ϋνα ιδιαύτερα 

πολυδιϊςτατο ςε αθλητικό, περιβαλλοντικό και πολιτιςμικό επύπεδο ϋργο, ενώ και η 

κοινωνικό του διϊςταςη ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη του Δόμου Ρόγα 

Υεραύου. 

τόχοσ εύναι η Ανακαταςκευό τησ Αποθόκησ και η Ανϊπλαςη του Περιβϊλλοντοσ 

χώρου τησ να αποτελϋςει ςημεύο αναφορϊσ ςτο Δόμο, μϋςα από την μετατροπό του ςε 

Αθλητικό, πολιτιςτικό αλλϊ και τουριςτικό πολυχώρο που θα περιλαμβϊνει:  

τον  ςτεγαςμένο χώρο τησ πρώην Αποθήκησ  

 κλειςτό γόπεδο μπϊςκετ και βόλεώ ,με χώρο Αποδυτηρύων και τουαλετών, 

κλειςτό Γυμναςτόριο καθώσ και αύθουςα Φορού με κυλικεύο και αναψυκτόριο  

 

τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου τησ πρώην Αποθήκησ, ( ϋκταςησ περύπου 24 

ςτρεμμϊτων):    

 ϋνα (1) γόπεδο ποδοςφαύρου 5*5  

 δύο (2) γόπεδα τϋνισ 

 παιδικό χαρϊ  

 χώροσ καθιςτικού – αναψυκτόριου,  

 τεχνητό λύμνη  

 υπαύθριο θϋατρο  

 Αλςύλλιο Πελαργών  

 Διαδρομϋσ για τρϋξιμο , ποδηλαςύα ό περπϊτημα αναψυχόσ  

 

Με την ϋγκριςη τησ πρϊξησ  ωσ υποϋργο 3, προβλϋπεται η παροχό υπηρεςιών Σεχνικού 

υμβούλου , ύψουσ 40.000 ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ. 

 

Η πρόταςη εγκρύθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.3526/1156/Α3/15-06-2018 (ΑΔΑ: 

64ΤΕ465Φ18-ΘΩΚ) Απόφαςη τησ Ειδικόσ Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ ΕΣΠΑ 

και ΣΑ και η κατανομό τησ ςυγχρηματοδοτούμενησ δημόςιασ δαπϊνησ ανϋρχεται ςε 

1.782.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ). 
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2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αναθϋτουςα Αρχό εύναι ο Δόμοσ Ρόγα Υεραύου 

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ ςτο πλαύςιο τησ αποτελεςματικόσ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ 
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΣΗ» εύναι η παροχό υποςτηρικτικών 
υπηρεςιών του Δόμου για την αποτελεςματικό οργϊνωςη και παρακολούθηςη τησ 
υλοπούηςησ του ςυνόλου τησ πρϊξησ. 

 

3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Η πόλη του τεφανοβικεύου διατηρεύ ϋντονα ελκυςτικό τουριςτικό χαρακτόρα, 

τον τελευταύο χρόνο με την Αναςύςταςη τησ Λύμνησ τησ Κϊρλα. 

 

Οι νϋεσ ςυνθόκεσ που διαμορφώνονται ςτην ευρύτερη περιοχό δύνουν ςτο οικιςμό του 

τεφανοβικεύου μεγαλύτερεσ ευκαιρύεσ και επιβϊλλουν την αξιοπούηςη των 

πολιτιςτικών τησ πόρων. Ιδιαύτερα αν ληφθεύ υπόψη το φυςικό κϊλοσ τησ Λύμνησ 

Κϊρλασ, του υγροβιότοπου, του Κϋντρου Πληροφόρηςησ ςτο τεφανοβύκειο, ςε 

ςυνδυαςμό με το Μουςεύου παραλύμνιου Πολιτιςμού και του Μουςεύου Υυςικόσ 

Ιςτορύασ ςτα γειτονικϊ Κανϊλια, τότε η περιοχό τεφανοβικεύου καθύςταται ϋνασ 

ελκυςτικόσ προοριςμόσ. υγκεκριμϋνα ςτην Λύμνη Κϊρλα που βρύςκεται ςε απόςταςη 

2,0 χλμ. από τον χώρο προτεινόμενησ Παρϋμβαςησ υπϊρχει πληθώρα ςπϊνιων πουλιών 

(ςύμφωνα με την Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα ςημαντικό περιοχό για τα πουλιϊ 

εύναι η GR061 «Σαμιευτόρεσ τϋωσ λύμνησ Κϊρλα») γι αυτό και την επιςκϋπτονται πολλού 

ερευνητϋσ. 

 

Η Αποθόκη, πρώην Γεωργικού υνεταιριςμού τεφανοβικεύου, βρύςκεται εκτόσ 

λειτουργύασ από το 2010 χωρύσ κϊποια ςυντόρηςη, με αποτϋλεςμα η εγκατϊλειψη του 

να εύναι εμφανόσ, γεγονόσ που δημιουργεύ ςημαντικϊ προβλόματα ςτη τοπικό 

κοινωνύα. Αρκετϋσ ομϊδεσ πολιτών και φορϋων ςτα παλαιότερα χρόνια προςπϊθηςαν 

με πιϋςεισ να οδηγόςουν ςτην αναβϊθμιςη του κτιρύου, χωρύσ όμωσ κϊποιο ουςιαςτικό 

αποτϋλεςμα. Σα προβλόματα αςφϊλειασ και υγιεινόσ αποτελούν την «αχύλλειό πτϋρνα» 

του κτιρύου, ενώ ο Δόμοσ τα τελευταύα χρόνια  προςπαθεύ και αναζητεύ 

χρηματοδοτόςεισ μϋςω Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων για να Αξιοποιόςει την Αποθόκη. 

 
Για την ομαλό και αςφαλό λειτουργύα του κτιρύου τησ αποθόκησ, με όρουσ οικονομικόσ 
βιωςιμότητασ, εκτόσ από τισ απαιτούμενεσ εργαςύεσ αρχιτεκτονικών παρεμβϊςεων, 
εύναι απαραύτητη η ενεργειακό αναβϊθμιςη του κτιρύου (θερμοπρόςοψη, τοποθϋτηςη 
νϋων διπλών υαλοςταςύων, κλπ.), καθώσ και η διαςφϊλιςη τησ προςβαςιμότητασ των 
Α.Μ.Ε.Α (εξωτερικϋσ ρϊμπασ κλπ.), ώςτε να ανταποκρύνονται οι εγκαταςτϊςεισ ςτισ 
ςύγχρονεσ ανϊγκεσ, ςτα νϋα δεδομϋνα και ςτουσ νϋουσ κανονιςμούσ.  

Ήδη ο Δόμοσ Ρόγα Υεραύου, ϋχοντασ ωσ πρωταρχικό ςτόχο την αναβϊθμιςη και τον 
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εκςυγχρονιςμό του κτιριακού αποθϋματοσ τησ Αποθόκησ, τη διατόρηςη τησ 

αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων του βιομηχανικού κτιρύου και την αξιοπούηςη του ωσ 

πολυχώρο Αθλητικού -πολιτιςτικού ενδιαφϋροντοσ, θϋτει τισ προτεινόμενεσ κτιριακϋσ 

παρεμβϊςεισ ψηλϊ ςτο εγκεκριμϋνο επιχειρηςιακό του ςχϋδιο. 

  

Εν κατακλεύδι, με την εν λόγω πρϊξη, ο Δόμοσ Ρόγα Υεραύου ςτοχεύει ςτην 

ολοκληρωμϋνη αναβϊθμιςη τησ υποβαθμιςμϋνησ αποθόκησ ςε ϊμεςη επαφό με τον 

αςτικό ιςτό του τεφανοβύκειου, με πολύ καλό προςβαςιμότητα  και να την μετατρϋψει 

ςε ϋνα πολυχώρο αθλητιςμού, κοινωνικόσ προςφορϊσ και ςυμμετοχικότητασ για την 

τοπικό κοινωνύα, τονύζοντασ παρϊλληλα τον οικολογικό χαρακτόρα του ϋργου. 

Σο πρόγραμμα προβλϋπει την υποςτόριξη από Σεχνικό ύμβουλο, ο οπούοσ κρύνεται 
απαραύτητοσ για την παρακολούθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ των υποϋργων, τισ 
επικαιροποιόςεισ των ΣΠΔ και ΣΔΤ, την ϋκδοςη των δελτύων παρακολούθηςησ τησ 
προόδου τησ πρϊξησ, την παρακολούθηςη των δεικτών και την εκπόνηςη των 
αντύςτοιχων δελτύων, κλπ.  
 
Ο ρόλοσ του τεχνικού ςυμβούλου ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτον ςυντονιςμό των 
υποϋργων τησ πρϊξησ, ςτην παρακολούθηςη των χρονοδιαγραμμϊτων, ςτην 
αντιμετώπιςη εκτϊκτων θεμϊτων ςυντονιςμού ενεργειών και ςτην αναθεώρηςό τουσ. 
 
Ο ρόλοσ του Σεχνικού υμβούλου, ωσ εκ των ϊνω, αφορϊ ςε Γενικϋσ Τπηρεςύεσ που 
απαιτούν εμπειρύα ςτα προγρϊμματα με επιτυχημϋνεσ αναρτόςεισ οι οπούεσ ϋχουν 
εγκριθεύ. 
 

Για την υλοπούηςη των δρϊςεων τησ ςυγκεκριμϋνησ πρϊξησ και την υποςτόριξη αυτών, 

απαιτούνται ςτελέχη που να διαθέτουν εμπειρία ςε αποκαταςτάςεισ - 

αναπλάςεισ κτιριακών ςυγκροτημάτων, κοινωνικών αξιοποιήςεων καθώσ και 

γενικών αξιοποιήςεων δημόςιασ περιουςίασ. Επιπλϋον, απαιτεύται πολύ καλό 

γνώςη του χρηματοδοτικού περιβάλλοντοσ όπωσ: το ΕΠΑ 2014-2020, τα 

Προγρϊμματα αςτικόσ ανϊπλαςησ και βιώςιμων επενδύςεων ςε αςτικϋσ περιοχϋσ κλπ. 

 

 

4. ΙΣΟΡΙΚΟ - ΘΔΗ 

Η Αποθόκη καταςκευϊςτηκε το 1989 από τον Γεωργικό υνεταιριςμό 

τεφανοβικεύου. Σο 2010 αγορϊςτηκε από τον τότε Δόμο Κϊρλασ ςύμφωνα με το 

αρ.3175 υμβόλαιο που υπογρϊφηκε ςτισ 11 Ιανουαρύου 2010, ενώπιον τησ 

υμβολαιογρϊφου Παναγιώτασ ταύρου Παπαγεωργύου, κατούκου Βελεςτύνου.  

 

Σο ακύνητο περιόλθε ςτην κυριότητα του Δόμου Ρόγα Υεραύου με την δημιουργύα των 

Καλλικρατικών Δόμων (Ν.3852/7-6-2010 Αρ. Υύλλου 87). Από τότε η αποθόκη δεν 

χρηςιμοποιεύται. 

20REQ007225248 2020-08-26



5 

 

  

5. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 

 

Σο παρόν ϋργο (ΤΠΟΕΡΓΟ 3) αφορϊ ςτισ υπηρεςύεσ που θα πρϋπει να παρϋχει ο 
ανϊδοχοσ προκειμϋνου να υποςτηριχθεύ ο Δόμοσ για την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ 
πρϊξησ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΣΗ». 

το πλαύςιο αυτών των υπηρεςιών απαιτεύται επικοινωνύα με τη Διαχειριςτικό Αρχό του 
Προγρϊμματοσ ςχετικϊ με τον προγραμματιςμό ενεργειών-δρϊςεων υλοπούηςησ καθώσ 
και ςυνεχό επικοινωνύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου για την παρακολούθηςη 
και τον προγραμματιςμό των αναγκαύων εργαςιών του κυρύωσ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 τησ 
πρϊξησ. 

Η ανϊθεςη τησ υπηρεςύασ για τη ςυμβουλευτικό υποςτόριξη του κυρύωσ υποϋργου 
(ΤΠΟΕΡΓΟ 1- εργολαβύα) ςε εξωτερικό ύμβουλο κρύνεται απαραύτητη για την επιτυχό 
υλοπούηςη τησ πρϊξησ λαμβϊνοντασ υπόψη το περιοριςμϋνο ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθϋτει ο Δόμοσ, αλλϊ και τισ χρονικϋσ και ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ που προκύπτουν από 
το ύςτημα Διαχεύριςησ του νϋου ΕΠΑ. 

Ειδικότερα οι υπηρεςύεσ υποςτόριξησ περιλαμβϊνουν τισ ακόλουθεσ εργαςύεσ: 

 

 Τποςτόριξη κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ςυνόλου τησ πρϊξησ για την 
επύλυςη προβλημϊτων. 

 Τποςτόριξη ςτο ςυντονιςμό και ςτην παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ των 
υποϋργων 2 (εργολαβύα), 3 (προμόθεια εξοπλιςμού) και 5 (διαφόμιςη - 
επικοινωνύα ϋργου) τησ πρϊξησ.  

 Τποςτόριξη ςτην υποβολό Σεχνικών Δελτύων Τποϋργων και ςτην διεκπεραύωςη 
των απαιτούμενων διοικητικών διαδικαςιών διαχεύριςησ τησ πρϊξησ καθώσ και 
ςτα πρότυπα παρακολούθηςησ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού 
υςτόματοσ (ΟΠ). 

 Επικαιροπούηςη Σεχνικού Δελτύου Πρϊξησ και Τποϋργων καθώσ και 
τροποπούηςη αυτών όποτε προκύψει τϋτοια ανϊγκη. 

 Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη περιοδικών μηνιαύων τεχνικών εκθϋςεων ςτισ οπούεσ 
θα αναφϋρονται όλεσ οι ενϋργειεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ για την 
υλοπούηςη τησ πρϊξησ, η ςυςχϋτιςη αυτών με τουσ αναφερόμενουσ ςτο ΣΔΠ 
δεύκτεσ καθώσ και προτϊςεισ βελτύωςησ τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ό 
απαραύτητων αναθεωρόςεων των ςτόχων τησ πρϊξησ. 

 Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη εξαμηνιαύων αναφορών προόδου υλοπούηςησ του 
φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ πρϊξησ ςτο πλαύςιο τησ υποβολόσ 
των απαιτούμενων δελτύων παρακολούθηςησ. 

 Τποςτόριξη του Δόμου κατϊ τουσ ενδιϊμεςουσ και τελικούσ ελϋγχουσ του 
φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου από τη Διαχειριςτικό Αρχό. 

 Αναφορϊ και καταγραφό τυχόν δυςχερειών και προβλημϊτων κατϊ την 
εκτϋλεςη του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου. 
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 Παρακολούθηςη και υποςτόριξη των διαδικαςιών πληρωμόσ του ϋργου, 
ςυγκϋντρωςη επικυρωμϋνων αντιγρϊφων των παραςτατικών πληρωμόσ του 
Δόμου. 

 Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη μηνιαύων δελτύων δόλωςησ δαπανών και οικονομικών 
αναφορών του ϋργου. 

 Οργϊνωςη και τόρηςη του Υακϋλου του Έργου που θα περιϋχει κατ' ελϊχιςτο 
την αρχειοθϋτηςη του ςχετιζόμενου με το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο 
τησ πρϊξησ υλικό, καθώσ και τη ςχετικό με την πρϊξη αλληλογραφύα με τη 
Διαχειριςτικό Αρχό. 

 

 Επιςημαίνεται ότι: ο ανϊδοχοσ θα ςυνεργϊζεται και θα λαμβϊνει οδηγύεσ για το εύδοσ 

και την εκτϋλεςη των εργαςιών από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου. 

 

υνεπώσ βϊςει των προαναφερομϋνων τα Παραδοτϋα ϋχουν ωσ ακολούθωσ: 

 Σριμηνιαύεσ Εκθϋςεισ Απολογιςμού και Προγραμματιςμού του ϋργου του 

Σεχνικού υμβούλου. 

 Έκθεςη Απολογιςμού του ϋργου του Σεχνικού υμβούλου κατϊ την προςωρινό 

παραλαβό του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2-εργολαβύα. 

 [Σελικό Έκθεςη Απολογιςμού του ϋργου του Σεχνικού υμβούλου κατϊ την 

οριςτικό παραλαβό του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2-εργολαβύα ] 

 

Σόποσ εκτϋλεςησ υπηρεςύασ εύναι ο Δόμοσ Ρόγα Υεραύου και οι εγκαταςτϊςεισ του 

Αναδόχου. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμετϋχει ςε όςεσ ςυςκϋψεισ και ςυναντόςεισ 

χρειαςτεύ, μετϊ από πρόςκληςη του Δόμου Ρόγα Υεραύου. 

 

Επιπλϋον, αναφορικϊ με το κόςτοσ και την κατανομό του προώπολογιςμού του ϋργου, 

αναφϋρεται ότι το κόςτοσ τησ προτεινόμενησ Πρϊξησ - παρϋμβαςησ με τύτλο 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΣΗ», εύναι ςυνολικού προώπολογιςμού 

Δαπϊνησ 1.782.000,00 € και αποτελεύται τελικϊ από 4 Τποϋργα ( το ΤΠΟΕΡΓΟ 1: 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ, Π.Δ. 65.000,00 € με Υ.Π.Α 24%   καταργόθηκε και οι 

μελϋτεσ εφαρμογόσ ϋγιναν από τον Δόμο), με τουσ κϊτωθι Προώπολογιςμούσ Δαπϊνησ :  

 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ) ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΑΤΣΗ, με ςυνολικό Προώπολογιςμό 

Δαπϊνησ 1.625.000,00 € με Υ.Π.Α (24%).  

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ) ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ 

ΥΕΡΑΙΟΤ, με ςυνολικό Προώπολογιςμό Δαπϊνησ 45.000,00 € με Υ.Π.Α (24%) .  
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ΤΠΟΕΡΓΟ 3: ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΕΡΓΟΤ, με ςυνολικό Προώπολογιςμό Δαπϊνησ 40.000,00 € με Υ.Π.Α (24%) .  

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 4: ΔΙΑΥΗΜΙΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΟΤ, με ςυνολικό Προώπολογιςμό 

Δαπϊνησ 7.000,00 € με Υ.Π.Α (24%)  

 

 

6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Ομϊδα Έργου τησ ύμβαςησ  

 

Η Ομϊδα Έργου του Αναδόχου θα πρϋπει να περιλαμβϊνει ςτελϋχη πλόρουσ 

απαςχόληςησ με ανώτατη ό ανώτερη εκπαύδευςη, καθώσ και γνώςεισ και 

εμπειρύα ςχετικϋσ με το αντικεύμενο του ϋργου. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να 

διαθϋτει προςωπικό επαρκϋσ ςε αριθμό και προςόντα, όπωσ περιγρϊφεται 

κατωτϋρω, προκειμϋνου να ανταπεξϋλθει ςτισ ιδιαιτερότητεσ του εν λόγω ϋργου 

Η ομϊδα ϋργου του Αναδόχου πρϋπει να διαθϋτει:  

 Έναν «Τπεύθυνο Έργου» (Project Manager), με πτυχύο Α.Ε.Ι. Πολιτικού 

Μηχανικού εύτε Μηχανολόγου Μηχανικού, ο οπούοσ θα πρϋπει να διαθϋτει κατ’ 

ελϊχιςτον οκταετό (8) επαγγελματικό εμπειρύα, με τουλϊχιςτον πενταετό (5) 

επαγγελματικό εμπειρύα ςε ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα και ςυμμετοχό ςτην 

υλοπούηςη τουλϊχιςτον ενόσ ανϊλογου ϋργου με ςυναφϋσ αντικεύμενο με το 

διαγωνιςμό κατϊ την τελευταύα πενταετύα. 

 Ένα (1) «Μϋλοσ τησ Ομϊδασ Έργου», με πτυχύο Α.Ε.Ι. Πολιτικού Μηχανικού εύτε 

Μηχανικού Περιβϊλλοντοσ εύτε Αρχιτϋκτονα Μηχανικού, ο οπούοσ θα πρϋπει να 

διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον τετραετό (4) επαγγελματικό εμπειρύα και ςυμμετοχό 

ςτην υλοπούηςη τουλϊχιςτον ενόσ ανϊλογου ϋργου με ςυναφϋσ αντικεύμενο με 

το διαγωνιςμό κατϊ την τελευταύα πενταετύα. 

 Ένα (1) «Μϋλοσ τησ Ομϊδασ Έργου», με πτυχύο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού 

εύτε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ο οπούοσ θα πρϋπει να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον 

τετραετό (4) επαγγελματικό εμπειρύα και ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη 

τουλϊχιςτον ενόσ ανϊλογου ϋργου με ςυναφϋσ αντικεύμενο με το διαγωνιςμό 

κατϊ την τελευταύα πενταετύα. 

 Ένα (1) «Μϋλοσ τησ Ομϊδασ Έργου», με πτυχύο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγου, ο οπούοσ 

θα πρϋπει να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον τετραετό (4) επαγγελματικό εμπειρύα, με 

τουλϊχιςτον τριετό (3) επαγγελματικό εμπειρύα ςτη διαχεύριςη 

ςυγχρηματοδοτύμενων ϋργων. 

 Ένα (1) «Μϋλοσ τησ Ομϊδασ Έργου» Πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ με 

τουλϊχιςτον 3ετό εμπειρύα ςτη διαχεύριςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. 

Η προαναφερόμενη ςύνθεςη των επιςτημονικών ειδικοτότων κρύνεται 

απαραύτητη για την ποιοτικό υλοπούηςη των προσ ανϊθεςη υπηρεςιών, οι οπούεσ 
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περιγρϊφονται ςτο τεύχοσ τησ τεχνικόσ ϋκθεςησ ςτο βαθμό που πρόκειται για 

ϋνα ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο το οπούο απαιτεύ την παροχό υπηρεςιών 

υποςτόριξησ προσ το Δόμο, αλλϊ και παρακολούθηςησ τησ ορθόσ υλοπούηςησ 

του αντικειμϋνου εντόσ του προβλεπόμενου χρονοδιαγρϊμματοσ. 

 

Η Ομϊδα Έργου με βϊςη το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την επαγγελματικό 

εμπειρύα που διαθϋτει, θα εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθεύ αποτελεςματικϊ ςε όλεσ 

τισ φϊςεισ υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ, λειτουργώντασ ςυνεργατικϊ με τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορεύσ του Δόμου και ςυντονύζοντασ όλο το επιςτημονικό 

προςωπικό που θα διατεθεύ.  

 

Η παραπϊνω εξειδύκευςη αποδεικνύεται από τα βιογραφικϊ των ςτελεχών. 

 

Κϊθε προςφϋρων νομικό πρόςωπο πρϋπει να διαθϋτει ομϊδα ϋργου με ειδικό 

τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα που αποδεικνύεται από την εκπόνηςη 

παρόμοιων με την υπό ανϊθεςη υπηρεςιών, οι οπούεσ εκτελϋςθηκαν με 

ςυμβϊςεισ του υποψόφιου φυςικού προςώπου ό του νομικού προςώπου.  

Ειδικότερα, ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει να ϋχει εκτελϋςει 

τουλϊχιςτον κατϊ την τελευταύα πενταετύα: 

 μύα (1) ςύμβαςη για Τπηρεςύεσ υμβούλου ϋργου Ανϊπλαςησ κτιρύου  ό Υυςικού 

Σοπύου ςε προγρϊμματα ΕΠΑ, η οπούα να ϋχει ολοκληρωθεύ,  

 μύα  (1) ςύμβαςη για Τπηρεςύεσ υμβούλου Αξιοπούηςησ Δημόςιασ Περιουςύασ 

ςε ΟΣΑ βαθμού Α΄ και Β΄, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομικών τουσ προςώπων, 

η οπούα να ϋχει ολοκληρωθεύ,  

 μύα (1) ςύμβαςη για Τπηρεςύεσ υμβούλου Σεχνικόσ Τποςτόριξησ ςε 

προγρϊμματα ΕΠΑ ςε ΟΣΑ βαθμού Α΄ και Β’, η οπούα να ϋχει ολοκληρωθεύ,  

 

Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να παρουςιϊςουν ςτην προςφορϊ τουσ 

ςτελϋχη με τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ και εμπειρύα για την κϊλυψη των 

απαιτόςεων ςτα προςόντα που προαναφϋρθηκαν, ςυμπληρώνοντασ τον 

ακόλουθο πύνακα: 

Πύνακασ ύνθεςησ Ομϊδασ 

 

A/A 
Ονοματεπώνυμο 
Μϋλοσ Ομϊδασ 

Έργου 

Εταιρεύα (ςε 
περύπτωςη 
Ένωςησ ό 

Κοινοπραξύασ) 

Ρόλοσ ςτην 
Ομϊδα Έργου - 

Θϋςη ςτο ςχόμα 
υλοπούηςησ 

Προτεινόμενοι 
Ανθρωπομόνεσ 
Απαςχόληςησ 

1     

2     

3     

…     
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Επύςησ, θα υποβϊλλουν κατϊ την κατακύρωςη τα βιογραφικϊ ςημειώματα ςε 

τυποποιημϋνη μορφό για τα μϋλη τησ Ομϊδασ Έργου, αλλϊ και τουσ υπευθύνουσ 

του Έργου, ςτα οπούα να αναφϋρονται οι τύτλοι ςπουδών, η εξειδύκευςη και η 

εμπειρύα τουσ. 

Επιςημαύνεται ότι, ϋνα ςτϋλεχοσ δεν μπορεύ να παρουςιϊζεται ςε περιςςότερεσ 

από μύα από τισ παραπϊνω θϋςεισ ςτην Ομϊδα. 

Αντικατϊςταςη του Τπεύθυνου Έργου και των μελών τησ Ομϊδασ Έργου του 

Αναδόχου επιτρϋπεται να γύνεται από τον Ανϊδοχο με ϊτομα τουλϊχιςτον 

ιςοδύναμων προςόντων και μετϊ από ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να περιγρϊψουν αναλυτικϊ τουσ βαςικούσ 

ϊξονεσ και τη μεθοδολογύα διούκηςησ του Έργου, καθορύζοντασ παρϊλληλα την 

εςωτερικό δομό, τουσ ρόλουσ, τα καθόκοντα και τισ αρμοδιότητεσ τησ Ομϊδασ 

Έργου, τισ διαδικαςύεσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ των μελών τησ, τισ εξωτερικϋσ 

τησ διεπαφϋσ, καθώσ και τον τρόπο ςυνεργαςύασ τησ με τα ςτελϋχη τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό, ςε περύπτωςη που διαπιςτώςει αδυναμύα ςυγκεκριμϋνων 

ςτελεχών να επιτελϋςουν επιτυχώσ τα καθόκοντϊ τουσ, μπορεύ να ζητόςει την 

αντικατϊςταςό τουσ από νϋα ςτελϋχη που θα τεθούν και πϊλι υπό την ϋγκριςό 

τησ. 

 

   

7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ - ΥΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 

Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ εντόσ εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 

Ειδικότερα, το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ του Έργου ανϊ Παραδοτϋο ϋχει ωσ εξόσ: 

 

 

Παραδοτζα Χρονική Διάρκεια Ζναρξη 

Έξι (6) Σριμηνιαίεσ Εκθζςεισ 
Απολογιςμοφ και Προγραμματιςμοφ 
του ζργου του Σεχνικοφ υμβοφλου 

(ςτη λήξη υλοποίηςησ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
1). 

Κάθε τρίμηνο καθ' όλη τη διάρκεια 
υλοποίηςησ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 - 

εργολαβία (18 μήνεσ) 

Με την υπογραφή 
τησ φμβαςησ 

Σελική Έκθεςη Απολογιςμοφ του 
ζργου του Σεχνικοφ υμβοφλου  

(με την προςωρινή παραλαβή τησ 
εργολαβίασ). 

Έξι (6) μήνεσ μετά την υλοποίηςη 
του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 - εργολαβία  (24 
μήνεσ από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ) 

Με την υπογραφή 
τησ φμβαςησ 
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Ο Ανϊδοχοσ υποβϊλλει τα παραδοτϋα του ςτην Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ 
του ϋργου ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό. 

Ο τρόποσ παρουςύαςησ των ςτοιχεύων ςτα παραδοτϋα θα πρϋπει να εξαςφαλύζει τη μεγαλύτερη 
δυνατό αυτονομύα, ϋτςι ώςτε να περιορύζεται η ανϊγκη αναζότηςησ ϊλλων πρόςθετων 
ςτοιχεύων ό ςτοιχεύων που ϋχουν διατυπωθεύ ςε προηγούμενα παραδοτϋα. 

Αναλυτικού πύνακεσ, λοιπϋσ επεξεργαςύεσ και αναλύςεισ, εξειδικευμϋνεσ και λεπτομερεύσ 
περιγραφϋσ κ.λπ., που κατϊ περύπτωςη θα εύναι απαραύτητο να ςυνοδεύουν τα παραδοτϋα, θα 
τύθενται ςε παρϊρτημα. 

 

Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ εντόσ εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 

Σα παραδοτϋα εύναι τα κϊτωθι και αποςτϋλλονται εντόσ δύο εβδομϊδων μετϊ την ολοκλόρωςη 
του τριμόνου: 

Π1. 1η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 1ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ πράξησ 2ου 
Σριμήνου. 

Π2. 2η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 2ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ πράξησ 3ου 
τριμήνου 

Π3. 3η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 3ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ πράξησ 4ου 
τριμήνου 

Π4. 4η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 4ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ πράξησ 5ου 

τριμήνου

Π5. 5η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 5ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ πράξησ 6ου 
τριμήνου 

Π6. 6η Σριμηνιαία ζκθεςη : Απολογιςμόσ 7ου τριμήνου και Προγραμματιςμόσ ολοκλήρωςησ τησ 
πράξησ 

Π.7. Σελική ζκθεςη : Απολογιςμόσ πράξησ. 
 
 

8. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ/ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Ο Ανϊδοχοσ θα αναπτύξει το ϋργο ςτουσ χώρουσ που θα του υποδεύξει η 
Αναθϋτουςα Αρχό. Κϊθε ςυνϊντηςη με ςτελϋχη του Δόμου θα πραγματοποιεύται ςε 
χώρουσ του Δόμου. 

 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Σο αρμόδιο όργανο που εύναι υπεύθυνο από πλευρϊσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για την 
παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του Έργου και την παραλαβό του, καθώσ και των 
εκϊςτοτε παραδοτϋων του, θα εύναι η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του 
Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που ςυγκροτεύται με Απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, όπωσ 
ορύζεται ςχετικϊ ςτο ςημεύο 6. (6.1 και 6.3) τησ παρούςασ. 

To Έργο τησ Επιτροπόσ ςυνύςταται ςε: 

i. Παροχό κατευθύνςεων ςτον Ανϊδοχο. 

ii. υμβατικό επύβλεψη, διατύπωςη παρατηρόςεων και ενςτϊςεων. 

iii. Έλεγχοσ τησ πορεύασ του ϋργου με κϊθε πρόςφορο μϋςο ςε ςυνεργαςύα με τον 
Ανϊδοχο. 

iv. Παραλαβό των παραδοτϋων του ϋργου. 
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H παραλαβό των επιμϋρουσ παραδοτϋων, καθώσ και του ςυνόλου του Έργου, θα γύνεται 
κατϊ τον χρόνο που θα οριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό, ανϊλογα με τα ςτϊδια 
εκτϋλεςησ του Έργου. 

Η ΕΠΠΕ ό/ και ο/η Πρόεδροσ τησ ΕΠΠΕ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ θα ϋχει το δικαύωμα 
να προςκαλεύ τον Ανϊδοχο ςε ςυςκϋψεισ, κατϊ τισ οπούεσ θα παρουςιϊζει την πρόοδο 
του Έργου του, θα ςυζητούνται προβλόματα ό γενικώσ θϋματα που ανακύπτουν κατϊ 
τη διϊρκεια του ϋργου και θα δύδονται οδηγύεσ, κατευθύνςεισ και διευκρινύςεισ 
εκατϋρωθεν. 

 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 
τριϊντα δύο χιλιϊδων διακοςύων πενόντα οκτώ ευρώ και 6 λεπτών (€ 32.258,06) πλϋον 
Υ.Π.Α. 24%, ότοι τελικό ποςό €40.000,00. 

το ανωτϋρω ποςό του προώπολογιςμού περιλαμβϊνονται κϊθε εύδουσ ϋξοδα και 
δαπϊνεσ που θα προκληθούν για την εκτϋλεςη του Έργου. 

Σο ΤΠΟΕΡΓΟ 3 «ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΕΡΓΟΤ»  με προώπολογιςμό των 40.000,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 
(Κωδικόσ MIS 5021753), υλοποιεύται ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ 
ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ ΣΗ». 

Η Πρϊξη εντϊςςεται ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ 03 «Ανϊπτυξη μηχανιςμών 
ςτόριξησ τησ επιχειρηματικότητασ» και 03 «Ανϊπτυξη μηχανιςμών ςτόριξησ τησ 
επιχειρηματικότητασ (τερεϊ Ελλϊδα, Νότιο Αιγαύο)» του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομύα», και ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ). 

Επιπλϋον: 

 Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ περιλαμβϊνουν το ςύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνςεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλόρη εκτϋλεςη του ϋργου, 
περιλαμβανομϋνων των υποχρεώςεων προσ τρύτουσ (Δημόςιο, Αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ κ.λπ.), και του ςυνόλου των δαπανών αςφϊλιςησ του προςωπικού 
που θα απαςχολεύ. 

 Η ωσ ϊνω Αμοιβό αποτελεύ την πληρωμό που δικαιούται ο Ανϊδοχοσ για την 
προςόκουςα, πλόρη και ϋγκαιρη εκτϋλεςη του Έργου, καθώσ και για την πιςτό 
και ϋγκαιρη εκπλόρωςη του ςυνόλου των κυρύων και παρεπομϋνων 
υποχρεώςεων, ευθυνών και εγγυόςεών του, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ, 
προδιαγραφϋσ και όρουσ τησ ύμβαςησ. 

 Εκτόσ από την ωσ ϊνω Αμοιβό, η μοναδικό ϊλλη χρϋωςη και επιβϊρυνςη τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ για όλεσ τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν και εν γϋνει τισ 
υπηρεςύεσ που θα παραςχεθούν ςτο πλαύςιο του Έργου ςε εκτϋλεςη τησ 
ύμβαςησ, θα εύναι ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ των τιμολογύων 
του Αναδόχου που θα εκδοθούν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ. ε 
περύπτωςη αλλαγόσ του ςυντελεςτό ΥΠΑ, ο προαναφερόμενοσ ΥΠΑ λογύζεται 
ωσ ο αναλογούν ΥΠΑ. 
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 Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη 
απϋναντι ςε τρύτουσ για οποιοδόποτε ϋργο ό υπηρεςύα που θα υλοποιηθεύ από το 
ςύνολο των ςυνεργατών του Αναδόχου του ϋργου. 

 την Αμοιβό, με εξαύρεςη τον οικεύο Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ, 
περιλαμβϊνονται όλα τα ϋξοδα και οι δαπϊνεσ που ϊμεςα ό ϋμμεςα πηγϊζουν 
από ό ςχετύζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την προςόκουςα 
εκτϋλεςη του Έργου ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ ύμβαςησ, όπωσ ενδεικτικϊ 
και όχι αποκλειςτικϊ: 

o Οι κϊθε εύδουσ φόροι, δαςμού, κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, τα γενικϊ ϋξοδα, 
τα τϋλη χαρτοςόμου, καθώσ και κϊθε νόμιμη ό ϊλλη ειςφορϊ, όπωσ 
ιςχύουν κατϊ την ημϋρα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. 

o Κϊθε εύδουσ δαπϊνη, δαπϊνεσ μεταφρϊςεων, οχημϊτων, πϊγια ϋξοδα, 
κϊθε εύδουσ υποχρεώςεισ προσ τρύτουσ (προςτηθϋντεσ, εξειδικευμϋνουσ 
ςυμβούλουσ κλπ.) ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ του Έργου. 

o Ημερομύςθια, μιςθού, δώρα, αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, προμόθειεσ, 
πρόςτιμα, ποινϋσ, οφειλϋσ, υπερωρύεσ, δαπϊνεσ αναπλόρωςησ 
προςωπικού, ϊδειεσ, και γενικϊ οποιεςδόποτε ϊλλεσ χρεώςεισ. 

o Σο εργολαβικό όφελοσ του Αναδόχου. 

 Η τιμό τησ προςφορϊσ δεν υπόκειται ςε μεταβολό κατϊ την διϊρκεια τησ 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ 
Προςφορϊσ, οι υποψόφιοι δεν δικαιούνται, κατϊ τη γνωςτοπούηςη τησ 
ςυγκατϊθεςόσ τουσ για την παρϊταςη αυτό, να υποβϊλλουν νϋουσ πύνακεσ 
τιμών ό να τουσ τροποποιόςουν. 

 την αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνεται: 

o κρϊτηςη 0,02% υπϋρ Δημοςύου δυνϊμει τησ παρ.6 του ϊρ.36 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχύει, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, 
τησ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την 
αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ 
Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών. 

o κρϊτηςη 0,07% υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ δυνϊμει τησ παρ.7 του ϊρ.375 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχύει, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 
πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε 
πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων. 

o κρϊτηςη 0,06% υπϋρ ΑΕΠΠ δυνϊμει τησ παρ.3 του ϊρ.350 του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχύει, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 
πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε 
πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ 
Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών. 

 Η πληρωμό του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ τμηματικϊ και θα ςυνδϋεται με 
την οριςτικό παραλαβό των επιμϋρουσ Παραδοτϋων από την Επιτροπό 
Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Έργου. 
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11. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο: 
Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. θα πραγματοποιηθεύ ςε πϋντε (5) δόςεισ 
και θα ςυνδϋεται με την οριςτικό παραλαβό των επιμϋρουσ Παραδοτϋων από την 
Επιτροπό Παραλαβόσ ωσ ακολούθωσ: 
α) Ποςό 2/8 του ςυμβατικού τιμόματοσ, όταν παραδοθεύ και παραληφθεύ οριςτικϊ από 
την Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με τα οικεύα προβλεπόμενα ςτη ύμβαςη με τον 
Ανϊδοχο, το Παραδοτϋο Π2 (2η Σριμηνιαία Έκθεςη), 
β) Ποςό 2/8 του ςυμβατικού τιμόματοσ, όταν παραδοθεύ και παραληφθεύ οριςτικϊ από 
την Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με τα οικεύα προβλεπόμενα ςτη ύμβαςη με τον 
Ανϊδοχο, το Παραδοτϋο Π4 (4η Σριμηνιαία Έκθεςη), 
γ) Ποςό 2/8 του ςυμβατικού τιμόματοσ, όταν παραδοθεύ και παραληφθεύ οριςτικϊ από 
την Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με τα οικεύα προβλεπόμενα ςτη ύμβαςη με τον 
Ανϊδοχο, το Παραδοτϋο Π6 (6η Σριμηνιαία Έκθεςη), 
ε) Ποςό 2/8 του ςυμβατικού τιμόματοσ, όταν παραδοθεύ και παραληφθεύ οριςτικϊ από 
την Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με τα οικεύα προβλεπόμενα ςτη ύμβαςη με τον 
Ανϊδοχο, το Παραδοτϋο Π7 (Σελική έκθεςη). 
 
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων 
παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε 
ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 
Ειδικότερα, η πληρωμό θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών 
που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ, 
ςυνοδευόμενα από Πιςτοποιητικό φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. ε 
περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εδρεύει ςε χώρα εκτόσ Ελλϊδοσ με την οπούα ϋχει ςυναφθεύ 
Διακρατικό υμφωνύα αποφυγόσ διπλόσ φορολόγηςησ, θα πρϋπει να προςκομύςει το 
ςχετικό ϋντυπο «περύ αποφυγόσ τησ διπλόσ φορολογύασ και αποτροπόσ τόσ 
φορολογικόσ διαφυγόσ εν ςχϋςει προσ τουσ φόρουσ επύ του ειςοδόματοσ» επικυρωμϋνο 
από την αντύςτοιχη αρμόδια αρχό. 
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, τα παραςτατικϊ εκδύδονται από κϊθε ϋνα 
μϋλοσ τησ ϋνωςησ χωριςτϊ, ανϊλογα με το μϋροσ του ϋργου που ϋχει αναλϊβει να 
υλοποιόςει, όπωσ ϋχει περιγραφεύ ςτην τεχνικό προςφορϊ τησ ςχετικόσ ϋνωςησ και με 
αναφορϊ ςτην περιγραφό αυτό. 
 
 

12. ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 

 

Οι τιμϋσ εύναι κατ’ αποκοπό ςυνδεόμενεσ με αντύςτοιχεσ κατ’ αποκοπό υπηρεςύεσ 
και δεν υπόκεινται ςε καμύα αναθεώρηςη για οποιονδόποτε λόγο κι αιτύα, αλλϊ 
παραμϋνουν ςταθερϋσ και αμετϊβλητεσ. 
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            ΒΔΛΔΣΙΝΟ 16/07/2020          ΒΔΛΔΣΙΝΟ, 16/07/2020 

              ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                   Ο  ΤΝΣΑΞΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ     
   ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  
 
 
 

              ΛΑΒΓΑ  ΛΔΩΝΙΓΑ 
      Σ.Δ.   ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ  ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

   
   ΚΑΣΙΟΤΡΑ -  ΣΟΤΚΑ  ΑΠΟΣΟΛΙΑ 
      Π.Δ.   ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ  ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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Ε.Π. Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 

       
 

           

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

  
ΜΕΛΕΣΗ: 

.   Ε    Τποϋργο 4: Τπηρεςύεσ Σεχνικού 
υμβούλου για την πρϊξη 
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ, (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΣΕΥΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ), Δ.Ε 
ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΡΟΤ 
ΣΗσ»,                                                                             
Αρ. Μελέτης: 27/2020                                                            
(Αρ. πρωτ. 6001/16-7-2020 ) Σ.Τ. 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
Ε.Π.   ΕΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα 

Επισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία»  
Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 03 
ΕΤΠΑ 

  
ΕΝΑΡΙΘΜΟ 
MIS: 
 

 
5021753 
 
 

  Προεκ/μενη Αμοιβή 40.000,00 € ςυμπ. Υ.Π.Α. 
 

  Κ.Α.: 
CPV: 
 

64_7311.04 
79400000-8 
 

 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΙΟΤΛΙΟ   2020 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 4412/2016 

 
 

Πίνακασ Περιεχομζνων υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Τ) 
 
Άρκρο 1: Ειςαγωγι 
 
Άρκρο 2: Εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ 
 
Άρκρο 3: Προςωπικό του Αναδόχου 
 
Άρκρο 4: Αμοιβι - Κρατιςεισ 
 
Άρκρο 5: Εγγυιςεισ 
 
Άρκρο 6: Ποινικζσ ριτρεσ  
 
Άρκρο 7: Ευκφνθ  
 
Άρκρο 8: Γενικά κακικοντα, Ευκφνεσ και Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
 
Άρκρο 9: Τποχρεϊςεισ του Εργοδότθ 
 
Άρκρο 10: Διαφορζσ - Διαφωνίεσ - Ανωτζρα βία 
 
Άρκρο 11: Λφςθ - Αναςτολι – Ζκπτωςθ Αναδόχου - Λιξθ φμβαςθσ 
 
Άρκρο 12: Διοικθτικι και Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν 
 
Άρκρο 13: Ιςχφουςα Νομοκεςία και Γλϊςςα Επικοινωνίασ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ( .Τ.) 
 
Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου 
Η παρούςα Ε..Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των 
ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με την διαδικαςύα 
ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Διακόρυξη", ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ "Υϊκελοσ Παροχόσ Τπηρεςύασ". 
Ο Εργοδότησ αναθϋτει ςτον ανϊδοχο την παροχό υπηρεςύασ με τύτλο «Τπηρεςύεσ Σεχνικού 
υμβούλου – Επύβλεψη ϋργου (υποϋργο 4) για την πρϊξη “Ανακαταςκευό ανενεργόσ αποθόκησ, 
(πρώην γεωργικού ςυνεταιριςμού τεφανοβύκειου, Δ.Ε. Κϊρλασ, Δόμου Ρόγα Υεραύου και ανϊπλαςη 
περιβϊλλοντοσ χώρου τησ», ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών. 
 
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και οι όροι τησ 
διακόρυξησ. 
 
1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ)  
 
Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ.  
Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ο ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ.  
Εργοδότθσ είναι ο ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ. 
Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον 
εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ παροχι τθσ επιςτθμονικισ υπθρεςίασ κατά το άρκρο 2 του 
Ν.4412/2016. 
Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ. 
Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.): ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ. 
υμβατικι Αμοιβι: Η οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  
Δθμόςια ςφμβαςθ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Η 
ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν παροχι επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά το άρκρο παρ. 3 περ 6 (β) του 
Ν.4412/2016. 
Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων φορζασ 
με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ : 
 Α. Η Διακιρυξθ 
 Β. Η υγγραφι Τποχρεϊςεων 
 Γ. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων 
 

1.3   ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 
 
Σα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν, 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 
1. Σο υμφωνθτικό 
2. Η Διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 
3. Η Οικονομικι Προςφορά (ΟΠ) του Αναδόχου 
4. Η Σεχνικι Προςφορά (ΣΠ) του Αναδόχου 
5. Η υγγραφι Τποχρεϊςεων (Τ) 
6. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων με τα παραρτιματά του, με το πρόγραμμα των απαιτοφμενων 
μελετϊν και τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου. 
7. Σο τεφχοσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν με τουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τθσ προεκτιμθκείςασ 
αμοιβισ. 
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Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
2.1  Σόποσ και χρόνοσ 
 
Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου εφόςον τούτο 
απαιτεύται.  
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των αρμοδύων οργϊνων του εργοδότη 
(Προώςταμϋνησ Αρχόσ, Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να 
παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ και ςυμβουλϋσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην 
περιοχό που πρόκειται να καταςκευαςτεύ το μελετούμενο ϋργο και εν γϋνει να παρϋχει την 
υποςτόριξη που κρύνει χρόςιμη ο εργοδότησ. 

 
Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ ανϊθεςησ προσ τον 
ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό ςυμφωνητικό θϋτοντϊσ του προθεςμύα που δε 
μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ 
πρόςκληςησ.  το ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογρϊψει για λογαριαςμό του εργοδότη το αρμόδιο 
κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ όργανο και από πλευρϊσ του αναδόχου ο οριςθεύσ με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ εκπρόςωπόσ του. 
 
υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού. τη 
διακόρυξη ορύζεται ο χρόνοσ παροχόσ τησ υπηρεςύασ.  
 
τον «Υϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ» παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα 
παροχόσ τησ επιςτημονικόσ υπηρεςύασ. ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό 
του ιδιωτικού ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, το οπούο 
μετϊ την ϋγκριςό του θα αποτελεύ ςυμβατικό ςτοιχεύο. το νϋο χρονοδιϊγραμμα θα αναγρϊφονται 
οι καθαρού χρόνοι παροχόσ τησ υπηρεςύασ, τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ και οι χρόνοι των 
απαιτούμενων εγκρύςεων και ενεργειών τησ Τπηρεςύασ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό 
προθεςμύα. 
 
Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ παροχόσ υπηρεςύασ, χωρύσ ευθύνη του αναδόχου, 
δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ωσ προσ τισ προθεςμύεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ 
ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 184 του Ν.4412/2016. 
 
2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 
 
Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη εξουςιοδοτημϋνο 
κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου, ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και 
κϊθε φύλλο των υμβατικών Σευχών.  
Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ δύναται να ορύςει και αναπληρωτό 
εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ. Για την αντικατϊςταςη των ωσ ϊνω εκπροςώπων του 
αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται 
η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη 
αναδόχου ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ. Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται 
ςτην ϋγκριςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ. Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των 
εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον εργοδότη. Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον 
παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη θεωρούνται ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την 
γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 
Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού  ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και τον αντύκλητό του. 
ε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ, ωσ ϋδρα του αναδόχου θεωρεύται η ϋδρα του εκπροςώπου του.  
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Αντύκλητοσ του αναδόχου ορύζεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ 
Τπηρεςύασ και αποδϋχεται το διοριςμό του με δόλωςη που περιλαμβϊνεται ςτο κεύμενο τησ 
ςύμβαςησ ό υποβϊλλεται με ιδιαύτερο ϋγγραφο. Αντύκλητοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο 
εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. τον 
αντύκλητο γύνονται νόμιμα, αντύ του αναδόχου, οι κοινοποιόςεισ των εγγρϊφων τησ υπηρεςύασ. Ο 
ανϊδοχοσ μπορεύ να αντικαταςτόςει τον αντύκλητό του, μϋχρι όμωσ την υποβολό τησ ςχετικόσ 
δόλωςησ με την οπούα αντικαθύςταται, οι κοινοποιόςεισ νομύμωσ γύνονται ςτον αντύκλητο. Η 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα δικαιούται να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη του 
αντικλότου, αν ο τελευταύοσ δεν παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα που απευθύνονται προσ τον ανϊδοχο. Ο 
ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ αμϋςωσ ςτην απαύτηςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. 

 

 
2.3  Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ  
 
Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που θα 
επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ των 
επιβλεπόντων ορύζονται κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 
 
2.4  Τποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο 
 
Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου για την υποβολό εργαςιών και εκθϋςεων αναγρϊφονται αναλυτικϊ 
ςτο Υϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ παροχόσ  υπηρεςύασ. 
 
 
Άρκρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικο-αςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου που ϋχουν θεςπιςτεύ από το δύκαιο τησ Ένωςησ, το 
εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού 
και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα XIV του Προςαρτόματοσ Β' του 
ν.4412/2016. 
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό 
και ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα που δόλωςε 
κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ 
τησ ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ τησ αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του 
με  αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ που διαθϋτει τουλϊχιςτον τα ύδια προςόντα, αν η αποχώρηςη οφεύλεται ςε 
ςπουδαύο λόγο.  
Η αποχώρηςη μϋλουσ από την ομϊδα χωρύσ ςπουδαύο λόγο ςυνιςτϊ ςοβαρό πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ δημόςιασ ςύμβαςησ και εφόςον ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και 
δεν κριθεύ αιτιολογημϋνη, μπορεύ να κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ (παρ. 3 του ϊρθρου 188 του Ν.4412/2016).  
 
 

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 
 
4.1  Αμοιβι του αναδόχου 
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υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. Η αμοιβό 
αυτό δεν μπορεύ να τροποποιηθεύ ακόμη και αν δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ  
Τπηρεςύασ υμβούλου. 

 

4.2  Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 
 

Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, όπωσ προκύπτει από την 
οικονομικό του προςφορϊ.  
 
Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ, που 
ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 187 του 
Ν.4412/2016.   
Ειδικότερα αναγρϊφονται: 

i) Σο εύδοσ των εργαςιών. 
ii) Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν. 
iii) Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που 

ολοκληρώθηκαν, τη μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγουμϋνων 
αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύ πύνακασ επιμεριςμού τησ 
αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη αναδόχου κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει 
ο εκπρόςωπόσ τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του. 

iv) Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και τησ 1ησ τμηματικόσ πληρωμόσ, που ιςχύουν 
κατϊ την υποβολό του λογαριαςμού. 

v) Σο πληρωτϋο ποςό 
vi) Ο αναλογών Υ.Π.Α. 

 
Αν οι λογαριαςμού περιϋχουν αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, ςε βαθμό που η διόρθωςη τουσ να καθύςταται 
ανϋφικτη, επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο για επαναςύνταξη μϋςα ςτην προθεςμύα ϋγκριςησ τουσ. Αν 
οι αςϊφειεσ και τα ςφϊλματα αφορούν διακριτϊ κονδύλια των λογαριαςμών, εκκρύνονται κατϊ το 
μη αμφιςβητούμενο μϋροσ και κατϊ το υπόλοιπο επιςτρϋφονται για επαναςύνταξη. Η μηνιαύα προσ 
ϋγκριςη προθεςμύα αρχύζει από την υποβολό του επαναςυνταγμϋνου λογαριαςμού.  

 
Μετϊ την ϋγκριςη του Λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικϊ για την εύςπραξη του:  

i)  Απόδειξη ό Σιμολόγιο θεωρημϋνο από την αρμόδια Δ.Ο.Τ.  
ii)  Αποδεικτικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ.  
iii)  Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ότοι αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη 
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΕΥΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 
Οι ςυμπρϊξεισ και κοινοπραξύεσ αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των 
μελών τουσ.  

iv)  Διπλότυπα γραμμϊτια καταβολόσ των εκϊςτοτε ιςχυουςών κρατόςεων (0,06% υπϋρ 
ΕΑΑΔΗΤ με το χαρτόςημό του και ΟΓΑ χαρτοςόμου, φόροι κλπ.), αν αυτϋσ δεν 
παρακρατούνται από τον εργοδότη.  
 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του εργοδότη και οποιοδόποτε ϊλλο 
δικαιολογητικό απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ. 

 
Διευκρινύζεται ότι:  
i. Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη 
και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και υντϊξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΕΥΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 
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ii. Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ αυτόσ θα 
καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό  κϊθε Λογαριαςμού. 

 
Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του 
Λογαριαςμού, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και 
ότι θα ϋχουν εγκριθεύ και ειςπραχθεύ οι πληρωμϋσ (εφόςον ϋχουν τηρηθεύ οι προβλεπόμενεσ 
διαδικαςύεσ) από το χρηματοδοτικό ταμεύο του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ 
«Ανταγωνιςτικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα 2014-2020» και το ΕΣΠΑ, από το οπούο 
ϋχει εγκριθεύ η χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ «Ανακαταςκευό ανενεργόσ αποθόκησ, πρώην γεωργικού 
ςυνεταιριςμού τεφανοβύκειου, Δ.Ε. Κϊρλασ, Δόμου Ρόγα Υεραύου και ανϊπλαςη περιβϊλλοντοσ 
χώρου τησ» με κωδικό ΟΠ 5021753.  

     
Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, 
ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι την ολοκλόρωςη και 
παρϊδοςη των εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ προβλϋπονται ςτο νόμο και ςτην 
παρούςα. Δεν αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ. 
 
Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την 
εκπόνηςη ςταδύου τησ επιςτημονικόσ υπηρεςύασ, κατϊ το ϊρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Για την 
ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει γραπτό εντολό προσ τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, 
οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 192- 194 του Ν. 
4412/16.  
 
Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει αναγκαύο και 
β) ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού 
θα γύνει με την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 186 του Ν. 4412/16.  
 
Η αύξηςη του ςυμβατικό αντικεύμενου κατϊ τα ανωτϋρω με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη, 
ςυνεπϊγεται την καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ ς.ς. 
(ϊρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).  
 
Γενικϊ, τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια τησ μπορεύ να επϋλθει κατϊ τα αναφερόμενα 
ςτα ϊρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016. 
 
Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται 
από τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχύουςα 
νομοθεςύα. 
 
 
Άρκρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ 
 

5.1  Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, που εκδύδεται 
κατϊ το ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016, ύςη προσ το 5% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. 
 
Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι ςυντεταγμϋνη ςε μύα από 
τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη 
μετϊφραςη ςτα Ελληνικϊ. 
 
Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό ποςοτικό 

και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 72 (για το 
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Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, 
εκδύδεται ςχετικό απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 
οργϊνου, κατϊ το ϊρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 
 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 
 
 Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ καμιϊ διϊκριςη 
την πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του 
Εργοδότη κατϊ του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλόρωςη των υπηρεςιών του. 
 
 Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό ανϊλογου προσ την 
απαύτηςη μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ ειςπρϊττει την 
εγγύηςη με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό.  
 
Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθύνη του αναδόχου για αποζημύωςη 
του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα μεγαλύτερη του ποςού των εγγυόςεων. 

 
Άρκρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 
 
Αν ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του τισ προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ, επιβϊλλονται εισ βϊροσ 
του ποινικϋσ ρότρεσ, κατϊ το ϊρθρο 185 του Ν.4412/16.  
 
 

Άρκρο 7    ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι αξιϊςεισ του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου 
ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

Άρκρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
8.1  Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο 
Υϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ υπηρεςύασ που ςυνοδεύει την Διακόρυξη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια 
και επαγγελματικό κρύςη. 
 
Ο ανϊδοχοσ εκτελεύ τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ, τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και τουσ 
κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του 
αντικειμϋνου τησ. Οι αξιώςεισ του εργοδότη κατϊ του αναδόχου λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ τησ 
παροχόσ του παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την 
καθ’ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ.  
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που του παρϋχει ο εργοδότησ, αν τούτο 
ορύζεται ςτη ςύμβαςη. Αν τα ςτοιχεύα εύναι ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν 
την αρτιότητα ό την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και εφόςον ο ανϊδοχοσ μπορεύ να το 
διαπιςτώςει, ειδοποιεύ εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη τον εργοδότη. Με τη λόξη τησ 
ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που 
ϋλαβε για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν. 
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Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ ςύγκρουςησ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει 
τϋτοια ςύγκρουςη. 
 
Ο ανϊδοχοσ τελεύ πϊντοτε υπό την εποπτεύα τησ καθ’ ύλην Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ ό του καθ’ ύλην 
αρμόδιου οργϊνου που ϋχει οριςτεύ, προσ τισ εντολϋσ και οδηγύεσ των οπούων οφεύλει να 
ςυμμορφώνεται. 
 
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να βρύςκεται ςε ςυνεχό επικοινωνύα με την Τπηρεςύα, με τον 
προςφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημϋρωςό του, καθώσ και για την ϊμεςη λόψη από αυτό 
ςχετικών οδηγιών.  
 
ε κϊθε περύπτωςη ιςχύουν και οι υποχρεώςεισ του αναδόχου που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα του 
ςυνόλου τησ Διακόρυξησ τησ παροχόσ  υπηρεςύασ με τα Προςαρτόματϊ τησ. 
 
 

8.2  Ελαττϊματα και ελλείψεισ του αντικειμζνου 
 
Ελαττώματα ό ελλεύψεισ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ που εμφανύζονται κατϊ τη διϊρκεια 
εκτϋλεςησ τησ, αλλϊ και μετϊ την οριςτικό παραλαβό τησ και μϋχρι την παραγραφό των αξιώςεων 
του εργοδότη, αποκαθιςτώνται από τον ανϊδοχο με δικϋσ του δαπϊνεσ. Αν διαπιςτωθούν 
ελαττώματα ό ελλεύψεισ μϋχρι την ϋναρξη τησ καταςκευόσ του ϋργου, η Διευθύνουςα Τπηρεςύα 
καλεύ τον ανϊδοχο τησ παροχόσ υπηρεςύασ να διορθώςει τα ελαττώματα ό να ςυμπληρώςει τισ 
ελλεύψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωθεύ εκδύδει και κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο πρόςκληςη ςτην 
οπούα: α) γύνεται μνεύα ότι κινεύται η διαδικαςύα εφαρμογόσ του παρόντοσ ϊρθρου, β) 
περιγρϊφονται τα ελαττώματα και οι ελλεύψεισ τησ μελϋτησ ό τησ υπηρεςύασ, γ) χορηγεύται εύλογη 
προθεςμύα για την αποκατϊςταςη, δ) επιςημαύνεται ότι η πρόςκληςη μπορεύ να προςβληθεύ με 
ϋνςταςη ενώπιον τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ και μϋςα ςτη νόμιμη προθεςμύα. Η ϋνςταςη του 
αναδόχου δεν αναςτϋλλει την υποχρϋωςη ςυμμόρφωςόσ του ςτην πρόςκληςη. Αν αποδειχθεύ ότι ο 
ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται, η δαπϊνη αποκατϊςταςησ των ελλεύψεων ό ελαττωμϊτων βαρύνει τον 
κύριο του ϋργου.  
 
Αν ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ να αποκαταςτόςει το ελϊττωμα ό την ϋλλειψη μϋςα ςτην ταχθεύςα 
προθεςμύα, το ελϊττωμα ό η ϋλλειψη αποκαθύςταται από τον εργοδότη ςε βϊροσ και για 
λογαριαςμό του, με απευθεύασ ανϊθεςη των ςχετικών εργαςιών ςε μελετητό που ϋχει τα νόμιμα 
προςόντα.   
 

8.3  Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ αντύςτοιχα τον 
εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από παντοειδεύσ ζημιϋσ, εξ αιτύασ 
ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό 
εςκεμμϋνη ενϋργεια του εργοδότη. 
 

8.4  Εκχϊρθςθ  Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 
 
Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των δικαιωμϊτων και των 
υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτο 
ϊρθρο 195  του Ν.4412/2016. 
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8.5   Εμπιςτευτικότθτα 
 
Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι 
προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την 
προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα 
περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών 
τουσ. 
 

8.6   Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 
 
Όλα τα ϋγγραφα (εκθϋςεισ, τεύχη δημοπρϊτηςησ μελετών, ςτοιχεύα κλπ.) που θα ςυνταχθούν από 
τον ανϊδοχο (και τουσ προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην 
ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νόμιμων εκπροςώπων του κατϊ τη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο που προβλϋπεται ςτη 
ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ. 
 
Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 
υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / 
διαχεύριςό τουσ. 

 
8.7  Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι 
 
Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από επεξεργαςύα ςε 
Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) ό από τισ υπηρεςύεσ του 
εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από 
αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό που χρηςιμοποιόθηκε, 
 την ονομαςύα του λογιςμικού που χρηςιμοποιόθηκε και τα ςτοιχεύα του ςυντϊκτη και του 

ιδιοκτότη του, και 
 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών υπολογιςμού, 

του τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι αντύςτοιχοι υπολογιςμού να 
μπορούν να ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ μεθόδουσ ό με ϊλλα προγρϊμματα. 

 

8.8  Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 
 
Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει ο ανϊδοχοσ 
για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, υποχρεούται να θϋςει 
ςτη διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.  
 
Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο εργοδότησ το 
δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ περιοριςμούσ για θϋματα που 
ςχετύζονται με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ ύμβαςησ. 
 
8.9  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
 
Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ κατϊ τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και υποβολόσ 
των αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ., 

 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα, 
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 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των εργαζομϋνων του. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών επιχειρόςεων 
του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
ϋγγραφα, που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ. 
 

8.10  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 
 
Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 
υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα (ΕΥΚΑ 
ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

 
8.11  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 
 
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 
εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον 
εργοδότη. 
 

8.12  Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 
 
Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει να 
αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με e-mail, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο 
ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 

 

Άρκρο 9 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
 

9.1   Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 
 
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ που 
αναφϋρονται ςτον Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ 
παραδώςει. 
 

9.2   Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα την αμοιβό ςτον Ανϊδοχο, κατϊ τουσ όρουσ του 
ϊρθρου 187 του Ν.4412/2016  και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 4.2 τησ 
παρούςασ .Τ. μετϊ την υποβολό των απαιτούμενων δικαιολογητικών ςτο χρηματοδοτικό ταμεύο 
του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανταγωνιςτικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομύα 
2014-2020» και το ΕΣΠΑ, από το οπούο ϋχει εγκριθεύ η χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ «Ανακαταςκευό 
ανενεργόσ αποθόκησ, (πρώην γεωργικού ςυνεταιριςμού τεφανοβύκειου, Δ.Ε. Κϊρλασ, Δόμου Ρόγα 
Υεραύου και ανϊπλαςη περιβϊλλοντοσ χώρου τησ» με κωδικό ΟΠ 5021753 και την εύςπραξη του 
ανϊλογου ποςού.  

 

Άρκρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 
 

10.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 
 
Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με 
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πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, 
κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 198 του Ν.4412/2016 και την παρούςα (ϊρθρο 12). 
 

10.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου 
 
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που  υπϊρξουν αντικρουόμενεσ 
διατϊξεισ ό όροι ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε 
φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτη Διακόρυξη.  
 
Λϊθη ό παραλεύψεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των διαγωνιζομϋνων και ςτην 
υποχρϋωςη του Αναθϋτοντα Υορϋα να μη μεταβϊλει μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη 
τουσ οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 
 

10.3  Ανωτζρα βία 
 
Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ βύασ", τα οπούα 
ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων, 
καθϋνα  εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, 
εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω 
δικαύωμα υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν 
ρυθμύζονται από τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό τη ςύμβαςη. 
 
Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν δημιουργεύ 
δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη 
υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω 
γεγονότων ό περιςτατικών. 
 

10.4  Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 
 
Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν 
δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 
καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από 
τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο 
ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ να κηρύξει τον ανϊδοχο 
ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου. 
 

Άρκρο 11    ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ  
 

11.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 
 
Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφώνεται με τισ 
γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 
191 του Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η 
διαδικαςύα ϋκπτωςησ κινεύται υποχρεωτικϊ. 
 
Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του 
εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη 
τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για 
υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ, εφόςον υφύςταται τϋτοια περύπτωςη. 
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11.2    Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει και να προβεύ ςτη διϊλυςη μιασ ςύμβαςησ ςύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 ου Ν.4412/2016. 
Ο ανϊδοχοσ δικαιούται να διαλύςει την ςύμβαςη, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 192 του 
Ν.4412/2016. 
 
11.3 Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 193 του ν.4412/2016.  
 
11.4  Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 194 του ν.4412/2016.  
 
11.5  Τποκατάςταςθ του αναδόχου  
ύμφωνα με τα ιςχύοντα ςτο ϊρθρο 195 του ν.4412/20162. 
 

11.6  Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ φμβαςθσ 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 
μύα δημόςια ςύμβαςη κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 
133 του Ν.4412/2016. 
 

10.7  Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
Σο ϋργο του Αναδόχου παρακολουθεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
ςύμβαςησ. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ και η διούκηςη αυτόσ 
διενεργεύται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεςύα του Δόμου (Διευθύνουςα Τπηρεςύα), με οριςμό 
αρμόδιου υπαλλόλου ωσ επιβλϋποντα, του οπούου τα καθόκοντα εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη 
τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με 
τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με ειςόγηςη τησ υπηρεςύασ μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και 
εντολϋσ προσ τον ανϊδοχο που αφορούν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 
 
Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών γύνεται από την αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ που 
ςυγκροτεύται με απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου. Η Επιτροπό εύναι αρμόδια για την 
παρακολούθηςη, την αξιολόγηςη και τον ϋλεγχο των επιμϋρουσ ενεργειών και του ςυνόλου του 
ϋργου του Αναδόχου, ςυντϊςςοντασ ςχετικϊ πρωτόκολλα προςωρινόσ και οριςτικόσ παραλαβόσ 
του ϋργου. Η παρακολούθηςη δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο τησ ευθύνησ για ςφϊλματα, ανακρύβειεσ 
ό παραλεύψεισ που θα διαπιςτωθούν κατϊ την παραλαβό του ϋργου 
 
Σο ϋργο θα παραληφθεύ με ςύνταξη Πρακτικού Οριςτικόσ Παρϊδοςησ και Παραλαβόσ από την 
Επιτροπό, η οπούα, εϊν δεν διαπιςτώςει ελλεύψεισ, παραλεύψεισ ό αδυναμύεσ, οφεύλει να ςυντϊξει το 
Πρακτικό αυτό ςε προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την παρϊδοςη του ϋργου και από τισ ςχετικϋσ 
εγκρύςεισ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα 2014-2020» και το ΕΣΠΑ. 
 
Εϊν η Επιτροπό διαπιςτώςει πλημμϋλειεσ, ελλεύψεισ ό παραλεύψεισ του ϋργου ό οι παρεχόμενεσ 
υπηρεςύεσ ό/και παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, θα προβεύ 
ςτην προςωρινό παραλαβό του, ςυντϊςςοντασ Πρωτόκολλο Προςωρινόσ Παρϊδοςησ και 
Παραλαβόσ, ςτο οπούο θα διατυπώνονται οι παρατηρόςεισ τησ και θα προςκαλεύται ο Ανϊδοχοσ να 
αποκαταςτόςει τυχόν πλημμϋλειεσ, ελλεύψεισ ό παραλεύψεισ του. 
 
Η οριςτικό παραλαβό του ϋργου πραγματοποιεύται με απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, μετϊ την 
ϋγκριςη του τελευταύου, κατϊ τη ςύμβαςη, ςταδύου τησ υπηρεςύασ και την ϋκδοςη βεβαύωςησ τησ 
Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, για την περαύωςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ, εφόςον ϋχουν τηρηθεύ και 
όλεσ οι προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ περύ ϋγκριςησ των εργαςιών από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
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«Ανταγωνιςτικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα  2014-2020», το οπούο ϋχει εγκρύνει την 
πρϊξη «Ανακαταςκευό ανενεργόσ αποθόκησ, (πρώην γεωργικού ςυνεταιριςμού τεφανοβύκειου, 
Δ.Ε. Κϊρλασ, Δόμου Ρόγα Υεραύου και ανϊπλαςη περιβϊλλοντοσ χώρου τησ» με κωδικό ΟΠ 
5021753. υντϊςςεται πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, το οπούο εγκρύνεται από την 
Προώςταμϋνη Αρχό. 
 
χετικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 189 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  

 

Άρκρο 12  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ αναφερόμενα 
ςτο ϊρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την 
εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Νόμο.  

 
 
Άρκρο 13   ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
13.1  Νομοκεςία  
 
Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ προςδιορύζεται ςτην 
Προκόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων.  

 
13.2  Γλϊςςα επικοινωνίασ 
 
Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό ϊλλων 
ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό γλώςςα. Οπουδόποτε και οποτεδόποτε κατϊ 
τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό / και προσ τα ελληνικϊ, 
αυτϋσ θα εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο. 
ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο κατιςχύει των εγγρϊφων ςε 
αλλοδαπό γλώςςα. 
 

 
 
                                                                        Βελεςτύνο    16/07/2020 

 
  

Ο υντάξας Θεωρήθηκε 
 
 

Η Προϊζηάμενη  Δ/νζης Τ.Υ.& Περ/νηος 
 

 
 

Λεωνίδας  Λάβδας  
 Πολιηικός  Μηχανικός   Τ.Ε.                                    

 
 

Αποζηολία  Καηζιούρα Σηούκα  
         Πολιηικός  Μηχανικός   Π.Ε.   
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Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
    

           

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΜΕΛΕΤΗ: 

.   Ε   Υποέργο 4 : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 
για την πράξη «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ.Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ», ΟΠΣ 
5021753                                                                                     

Αρ. Μελέτης: 27/2020                                                            
(Αρ. πρωτ. 6001/16-7-2020 ) Τ.Υ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Ε.Π.   ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία   2014-
2020» , 
 ΕΤΠΑ 

 
 

  
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
MIS: 
 

 
5021753 
 
 

  Προεκ/μενη Αμοιβή  40.0000 € συμπ. Φ.Π.Α. 
 

  Κ.Α.: 
CPV: 
 

64_7311.04 
79400000-8 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Του οικονομικού φορέα  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Με έδρα ……………………………………………..οδός…………………………………………αριθ………………….. 
Τ.Κ………………………………………….Τηλ. …………………………………………Fax…………………………………… 
Προς:  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού, που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω, ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου 
(υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου) με την ακόλουθη οικονομική προσφορά.  
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Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 
 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. 
 
 
 
 

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 
 
Ο Συντάξας      Εγκρίθηκε  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης    
          Τεχνικών Υπηρεσιών    
          

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης 
επί τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 32.257,60 € 
   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   32.257,60 € 
   

 ΦΠΑ 7.741,82 € 
   

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 40.000,00 € 
   

 
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του 
συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 
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