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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ           Ναύπλιο,  21/01 / 2021 25ης Μαρτίου  
ΤΗΛ. 2752028976,2752024167   

 
E-MAIL: info@deyan.gr – Α.Φ.Μ.: 096139773, ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τίτλο 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΤΟΛΟΥ» 

 
(Ποσού 12.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.) 

 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. 16.10.035) 

 
 
 
Στο Ναύπλιο σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Ναυπλίου (ΔΕΥΑΝ) μεταξύ: 
 

A. Της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) η οποία 
εδρεύει στο Ναύπλιο, με Α.Φ.Μ. 096139773 - Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρό 

της, κ. Καχριμάνη Γεώργιο (Α.Δ.Τ. ΑΚ 370619), ο οποίος ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 
4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), και σύμφωνα με την με αριθμό 277/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΟΗΟΡ8Ι-Δ5Δ) Απόφασης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, εφεξής καλούμενη «Εργοδότης» και 
 

B. Του οικονομικού φορέα «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.) με Α.Μ. 728 και με 

Α.Φ.Μ. 999453622 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, στην οδό 
Παπαρρηγοπούλου αρ. 21, Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, από τον κ. Απόστολο Τζίμα, 

Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.), ο 
οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας, εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος»    

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
1.2. Tου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2, τα άρθρα 222 έως 

338 του Βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 
2014/25/ΕΕ) για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς 

όπως η ΔΕΥΑΝ, και επιπλέον τα άρθρα του Βιβλίου Ι για τα οποία ρητά ορίζεται η ισχύς τους για τις 
συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ ή παραπέμπει σ’ αυτές το Βιβλίο ΙΙ. 

2. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκπόνησης της μελέτης της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και Υ.Α. που εκδίδονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 330 (έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης) 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

3. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως 

στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων και 
ειδικότερα: 

3.1. Τη με αριθ. πρωτ. 3800/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) με θέμα «Λόγοι 
αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» σχετικά με τους λόγους 

αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

tel:+302752028976
tel:+302752024167




Σελίδα 2 από 5 

 
 

3.2. Τη με αριθ. πρωτ. 588/29-01-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η έκδοση) (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) με θέμα 

«Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία των οποίων 

υπολείπεται των κατωτάτων ορίων όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, προκειμένου να 
συμπεριλάβει τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και ιδίως τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 

4. Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 
4.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 

Α’107/31-07-2017) άρθρο 17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε, σύμφωνα με τα οποία η οικονομική 
διαχείριση εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και το 

Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις επιμέρους τροποποιήσεις του. Η επιχείρηση 
έχει ιδίαν ταμιακή υπηρεσία, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει 

μετά του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, 

εκτός των περιπτώσεων της παρ. στ του Αρθ. 5 του Ν. 1069/80 στις οποίες διατάκτης καθίσταται το Δ.Σ. 
4.2. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-2014),  
4.3. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει. 

4.4. Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α’114/15-06-1959). 

4.5. Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ4ΑΓ3Κ-1) 
«Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 

194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.». 
4.6. Της εγκυκλίου του Υπ. Οικ. 2/86541/0026/24-11-2018 με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις 

υποχρεώσεων». 

4.7. Του N. 4555/18 (ΦΕΚ Α’133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
4.8. Εγκρίνει τη δαπάνη της με αύξοντα αριθ. ΑΑΥΣΥ 393 - 18/12/2020 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης του 

διατάκτη της ΔΕΥΑN και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 14.880 € . 
5. Την με αριθμό 261/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (ΑΔΑ: ΨΦΚ8ΟΡ8Ι-Θ5Β) σύμφωνα με την οποία 

μεταξύ άλλων:  
5.1. Ο τρόπος υλοποίησης την εν λόγω παροχής τεχνικής υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο οικονομικό φορέα. Η 

ανάδειξη αναδόχου να γίνει με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 328 του Ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5.2. Επιλέγει σύμφωνα με το προαναφερθέν πρακτικό τον οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΜΒΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.), ως υποψήφιο ανάδοχο και αποδέχεται την προσφορά 

του. 

5.3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.), με Α.Μ. 
728 και Α.Φ.Μ. 999453622, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, έδρα Αθήνα, οδός Παπαρρηγοπούλου 21, Αγ. 

Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, τηλ. 2106528078, με οριζόμενο νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Α. Τζίμα, Δ/νοντα 
Σύμβουλο της εταιρείας, ως ανάδοχο της σύμβασης της τεχνικής υπηρεσίας και αναθέτει σε αυτήν τη 

σύμβαση τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2125/18-11-2020 κατατεθείσα 

οικονομική προσφορά του, ποσού 12.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.880,00€, συνολικού ποσού με 

Φ.Π.Α. 14.880,00 €. 
5.4. Η πληρωμή να γίνει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση από τον παρακάτω κωδικό προϋπολογισμού 

16.10.035, εντός των ορίων της σχετικής δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης της με αύξ. αριθ. ΑΑΥΣΥ 393 
- 18/12/2020 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.N.  

5.5. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

6. Το έγγραφο κοινοποίησης της με αριθμό 261/2020  Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.N.  
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7. Το γεγονός ότι ως Προϊσταμένη Αρχή της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ»,  είναι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.N. και ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.N.. 

 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

Άρθρο  1 
Αντικείμενο της σύμβασης 

 

1. Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την με αριθμό 261/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΚ8ΟΡ8Ι-Θ5Β) Απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.N., ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την 

παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ», αξίας 12.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). 

2. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών για την 

υποστήριξη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΝ στην αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των 

προβλημάτων του εγκατεστημένου εξοπλισμού και τη διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ΕΕΛ 

Τολού. 

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα τεύχη της τελικής 
υποβολής. 

4. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης.  
 

 
Άρθρο  2 

Συμβατικά Τεύχη 
 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

1. Η παρούσα σύμβαση. 
2. Η με αριθ. πρωτ. 2125/18-11-2020 Προσφορά του Αναδόχου. 

3. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άρτια εκπόνηση των παραδοτέων. 
 

Άρθρο  3 
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης 

 

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία 

της Δ.Ε.Υ.Α.N. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην παροχή της τεχνικής υπηρεσίας κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η 
επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
2. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της σύμβασης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο Π.Ε. που θα οριστεί από τον 

Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της Μελέτης. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον 

δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν 
ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ’ αυτών 

συντονιστής. 
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως: 

i. Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και 
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ii. Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, 
η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της 

σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση 
παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία. 

iii. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την 
επίβλεψη.  

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση 
της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και εισηγείται για την άρση των 

προβλημάτων. 
 

Άρθρο  4 

Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα 
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1. Ο καθαρός χρόνος της παροχής ¨τεχνικών υπηρεσιών¨ καθορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι 

οκτώ (8) εβδομάδων) από την υπογραφή της παρούσας. 
2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, με την έγκριση της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες ήτοι δώδεκα (12) εβδομάδων από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης. 
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την 
πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική ανάπτυξη της παροχής των τεχνικών υπηρεσιών, τις χρονικές τους 

αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου 
χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. 

4. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου 

απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 
 

 

Άρθρο  5 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά 
το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται 

αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ.  
 
 

Άρθρο  6 
Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

 

1. Η συμβατική αμοιβή της παροχής τεχνικών υπηρεσιών είναι το ποσό της με αριθ. πρωτ. 2125/18-11-2020 

οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. 
 
 
 

2. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων σε ένα στάδιο σύμφωνα την κείμενη 

νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. 
 

 
 

Άρθρο  7 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών. 
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες 

της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. 
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός 10 ημερών από 

την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 

αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, 
ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής 
και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου. 

5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά 

και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται 
από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον 
αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι 

κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της 
μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 

πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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προθεσμία. Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν 

αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει 
τον κύριο του έργου. 

Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το 

ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 
ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

 
 

 
Άρθρο  8 

Έγκριση - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
 

1. Με την εγκριτική απόφαση, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα υπηρεσία), 

πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο 
σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς 

τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση η γνώμη άλλων 
υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. 
2. Η παραλαβή των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης θα γίνει από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. 
4. Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη. 

 

 
Άρθρο  9 

Ακροτελεύτιο 
 

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, 
σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ ένα (1) 

από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα. 

 
 

Ναύπλιο  21/01/2021 
 

Οι     Συμβαλλόμενοι 
 

ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΑΝΑΔΟΧΟ 
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