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ΣΥΜΒΑΣΗ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 

με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

Στους Αγίους Αναργύρους σήμερα την 6η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφοντες:

α) ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Δ.Α.Α.Κ.), με ΑΦΜ 998396742, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων
που  εδρεύει  στη  Δ.Κ.Α.Α.  εκπροσωπούμενος  νομίμως  για  την  υπογραφή του  παρόντος  από  τον
Δήμαρχο  αυτού  κο  Γεώργιο  –  Σταύρο  Τσίρμπα,  καλούμενο  εφεξής  για  χάριν  συντομίας
«Εργοδότης/Αναθέτουσα Αρχή/Δ.Α.Α.Κ.» αφενός και αφετέρου 

β) η εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ.
ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» που εδρεύει στο Χάβαρι Ηλείας, οδός Αρχ. Ήλιδας 63, Τ.Κ.
27059 με υποκατάστημα στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Στράβωνος 3, Τ.Κ. 14234, Α.Φ.Μ. 093575946,
Δ.Ο.Υ.  Αμαλιάδας,  εκπροσωπούμενη νομίμως  από τον Πρόεδρο και  Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας κο Σωτήριο Λιάρο του Αποστόλου,  που θα καλείται στο
εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

έχοντας υπόψη:
 το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),
 το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

 το Ν.  4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

-σελίδα  1 -





LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις»,

 το  Ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37,

 το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών  τιμολογίων  στο  πλαίσιο  δημόσιων
συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

 το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

 το  Π.Δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.»,

 το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,
 το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
 το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185) (όπως μεταβατικά

ισχύει),
 το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως
ισχύει ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών,

 τη με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά  κατηγορία  μελέτης  σε  ότι  αφορά  τα  συγκοινωνιακά  (οδικά)  έργα,  τα  υδραυλικά,  τα
λιμενικά και τα κτιριακά έργα»,

 τη  με  αρ.  166278/2021  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  2813/30.06.2021/Β')  «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών,
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

 τη  με  αρ.  76928/2021  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β’  3075/13.07.2021)  «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

 τη με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Ύπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
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 την  Εγκύκλιο  με  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  (ΑΔΑ:
6ΓΝΎ465ΧΘΞ- 9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλίο 1)»,

 τα τεύχη δημοπράτησης (Α.Μ. 125/2021) που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

 τον  Κανονισμό  1293/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το
Κλίμα (LIFE),

 την  υπ'  αρ.  120/2018  απόφαση  Δ.Σ.  (ΑΔΑ:  ΨΟΝΦΩ62-4Ι8)  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η
συμμετοχή του Δήμου ΑΑΚ στην υποβολή πρότασης στο έργο LIFE IP και έγιναν αποδεκτοί οι
όροι της εν λόγω πρόσκλησης,

 την υπ' αρ. πρωτ. (2018)3643519 - 09/07/2018 έγκριση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,

 την υπ' αρ. 454/2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗ47Ω62-Ε4Υ) με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου ΑΑΚ και Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας  για  την  υλοποίηση  του  έργου  με  τίτλο  "LIFE-IP  AdaptInGR:  Boosting  the
implementation of adaptation policy across Greece»,

 την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement),  μεταξύ του Εκτελεστικού
Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency
for Small and Mediumsized Enterprises (EASME) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου»
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο
προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006)

 την υπ' αρ. 17/2019 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΟΕΣΩ62-ΥΓ2) με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση
του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy
across Greece»,

 το από 27/03/2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου “LIFE IP AdaptInGR’’
(κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006) μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» και του
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

 την με αριθμ. 265/19-07-2022 (ΑΔΑ: 93Μ9Ω62-ΣΚΝ) απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνθετη
μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με
την  ανάπτυξη  πρότυπου  υδροσυστήματος»  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  LIFE-IP
AdaptInGR» (A.M. 125/2021),

 την προκήρυξη του διαγωνισμού (22PROC011000533)
 τη διακήρυξη του διαγωνισμού (22PROC011001368),
 την με αριθμ. 478/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΜ0Ω62-Δ0Ψ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012155040) απόφαση Ο.Ε. για

την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  «Σύνθετη  μελέτη  για  τη
διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη
πρότυπου υδροσυστήματος»  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του έργου LIFE-IP  AdaptInGR (Α.Μ.
125/2021)  στον  οικονομικό  φορέα  «ΗΛΙΔΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με μέση
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έκπτωση  8,74% αντί  του  ποσού  των  197.800,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  47.472,00€,  δηλαδή
συνολικά 245.272,00€,

 το γεγονός οτι  παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ.
478/2022  απόφασης  της  Ο.Ε.  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  σύμφωνα  με  το
άρθρο 225 του Ν. 3852/2010,

 την υπ’ αριθμ. ΑΑΥΣΜΒ 423/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΜΥΩ62-2Ο0) απόφαση πολυετούς υποχρέωσης,
 την Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της

παρούσας Σύμβασης,
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4221/2023 πρόσκληση για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
 την υπεύθυνη δήλωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την οποία δηλώνεται η έδρα του,
 Την υπεύθυνη δήλωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την οποία ορίζει αντίκλητο,
 Την υπεύθυνη δήλωση της αντικλήτου με την οποία αποδέχεται τον ορισμό της,

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δράση αφορά την υδατική διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, δια
της δημιουργίας ενός μικρού πλήρους υδροσυστήματος, με την σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών,
αλλά  και  με  την  τυποποίηση  των  κατασκευών,  έτσι  ώστε  να  αποτελέσει  πιλοτικό  έργο  για  την
κατασκευή ομοίων έργων εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση Σύνθετης Μελέτης που περιλαμβάνει:

Α. Τοπογραφική μελέτη περιοχής απαιτουμένων έργων.

Β. Προμελέτη και Οριστική Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη (δεξαμενής-ταμιευτήρα και συνοδών
έργων, αγωγών διανομής ύδατος, τροποποίηση του κεντρικού υφιστάμενου συλλεκτήρα υδάτων έως
την εκβολή του στο έλος του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”).

Γ. Προμελέτη και Οριστική Στατική μελέτη της δεξαμενής και των συνοδών έργων

Δ.  Γεωτεχνική  έρευνα  και  μελέτη  προσδιορισμού  των  απαραιτήτων  μεγεθών  για  την  ασφαλή
κατασκευή, θεμελίωση και αντιστήριξη της δεξαμενής.

Ε. Φυτοτεχνική μελέτη που θα αφορά τις προτάσεις φύτευσης και άρδευσης των χώρων πρασίνου και
των χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα δημιουργηθούν για την εκμετάλλευση του
υδατικού αποθέματος.
ΣΤ.  Προμελέτη  και  Οριστική  Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  αντλιοστασίων,  υδραυλικού πλήγματος
ελέγχου θυροφραγμάτων αλλά και συστημάτων πυρόσβεσης.
Ζ. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
Η. Τεύχη δημοπράτησης

Άρθρο 2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους
2023 του Δήμου με κωδικό απόδοσης εξόδου (Κ.Α.Ε.) 00.7413.0017.

Η μελέτη  θα εκπονηθεί  στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού προγράμματος  LIFE-IP AdaptInGR -  LIFE17
IPC/GR/000006 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή
στην Ελλάδα» , Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR -
LIFE17 IPC/GR/000006) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE, το ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ και τον τακτικό Π/Υ του Δήμου Α.Α.Κ.

Η  δέσμευση  πίστωσης  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  ΑΑΥΣΜΒ  423/2023  (ΑΔΑ:  6ΟΜΥΩ62-2Ο0)
απόφαση πολυετούς υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε  τριακόσιες
εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.  Η
αλληλουχία των εργασιών εκτέλεσης της Σύμβασης και οι επιμέρους καθαροί χρόνοι σύνταξης και
έγκρισης  των  μελετών,  απεικονίζονται  στο  γραμμικό  χρονοδιάγραμμα  του  σχετικού  τεύχους
δημοπράτησης, το οποίο είναι ενδεικτικό και όχι καθοριστικό της κατανομής των εργασιών σε σχέση
με το χρόνο.

(α) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος
υποβάλει  χρονοδιάγραμμα συνολικής εκτέλεσης της Σύμβασης, σε απλά ιστογράμματα ή σε μορφή
λογικού διαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα θα αποτυπώνει την πρόταση του Αναδόχου για τη χρονική
ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, 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 θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του.

Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά:
α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και
β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία
και αφού εγκριθεί θα αποτελεί το επίσημο ενεργό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.  

Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης
Αρχής,  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  τους  ή  και  με
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της
σύμβασης.

Σε  κάθε  περίπτωση  χρονικής  αλλαγής  του  χρονοδιαγράμματος,  θα  επικαιροποιείται  και  κατόπιν
έγκρισης από την Υπηρεσία θα αποτελεί το επίσημο ενεργό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.
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Ο Ανάδοχος δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή για την σύνταξη των επί πλέον χρονοδιαγραμμάτων
που τυχόν απαιτηθούν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

(β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύμφωνα με
την  παρ.4  του  άρθρου  188  του  ν.4412/2016,  είτε  έχει  πιστοποιηθεί  σε  κάποιο  από  τα  διεθνώς
αποδεκτά  Πρότυπα  Ποιότητας  είτε  όχι.  Στο  Πρόγραμμα  Ποιότητας  ενσωματώνονται  και
κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης της
μελέτης,  περιλαμβάνεται  το  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης,  τα  μέλη  της  ομάδας  που  θα  την
εκτελέσουν,  περιγράφεται  ο  τρόπος διαχείρισης  των εγγράφων και  δηλώνεται  οτιδήποτε  άλλο θα
διασφαλίσει  την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της,  τις  προδιαγραφές και τους
κανόνες της τέχνης και επιστήμης.

Το Πρόγραμμα Ποιότητας υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της Σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης και των στοιχείων που
αρχικώς περιέχονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει τη με αριθμ.
e-170557/22-02-2023  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  εκδόσεως ΤΜΕΔΕ,  ποσού  10.837,38€
κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και κατά το άρθρο 15.2 της διακήρυξης (καλύπτει το 5% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Η εγκυρότητα της πιστοποιήθηκε με την υπ’  αριθ.
V/158213/2023 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  θα επιστραφεί  στον ανάδοχο μετά  την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της Σύμβασης, κατά τα άρθρα 187 και 189 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΜΟΙΒΗ

Η  συμβατική  αμοιβή  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  της  παρούσας  σύμβασης  σύμφωνα  με  την
προεκτιμώμενη αμοιβή, την προσφερθείσα από τον ανάδοχο έκπτωση (8,74%) και το ποσοστό του
Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ
(245.272,00€) και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Έκπτωσης% 
(Αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ 16.550,10 9,37 15.000,00

2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ 77.907,81 10,15 70.000,00

3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23.969,88 8,22 22.000,00

4 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ 9.450,00 4,76 9.000,00

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ 30.038,46 6,79 28.000,00

6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ 
ΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

9.633,55 6,58 9.000,00

7 ΣΑΥ-ΦΑΥ 3.326,40 9,81 3.000,00

8 ΤΕΥΧΗΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 17.600,00 9,09 16.000,00

ΣΥΝΟΛΟ(άνευΦΠΑ) 188.476,20 172.000,00
Μέση τεκμαρτή έκπτωση
επί του συνόλου της 
προεκτιμώμενης αμοιβής

8,74

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 28.271,43 25.800,00

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 216.747,63 197.800,00

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 268.767,06 245.272,00

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων του συνόλου της μελέτης σε ψηφιακά
αρχεία  καθώς  και  σε  έντυπη  μορφή (έξι  (6)  οριστικά  αντίγραφα  σε  έντυπη  μορφή και  δύο  (2)
αντίγραφα σε ηλεκτρονική έκδοση).

Ο Ανάδοχος άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως, ακόμη και αυτής της διάταξης του άρθρου 388 ΑΚ, εγγυάται
κατ΄ άρθρον 696 ΑΚ,  την  ακρίβεια  του  παραπάνω προϋπολογισμού,  οπότε  αυτός  δεν  μπορεί  να
ζητήσει  αύξηση  της  αμοιβής,  και  αν  ακόμη  υπερτιμήθηκαν  μεταγενέστερα  οι  προϋπολογισμένες
εργασίες.

Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία,
με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις
ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή.  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνονται  οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταβάλλεται
επιπλέον στον ανάδοχο με την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
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Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια,
όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η
σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

Για  την  πληρωμή  του  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  Λογαριασμούς  Πληρωμής,  που
συντάσσονται,  ελέγχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  187  του  Ν.
4412/2016.

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από
την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι  εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία. 

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους μελέτης προβλέπεται
πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα παραδοτέα (όπως κείμενα, σχέδια, έγγραφα, USBs κ.λπ.) κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Α.Α.Κ. υπόψη των επιβλεπόντων μηχανικών της σύμβασης με το περιεχόμενο και τον αριθμό
αντιτύπων που καθορίζονται ως εξής:

Οι προς εκπόνηση μελέτες θα υποβληθούν για έλεγχο εις διπλούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
και  μετά  τις  σχετικές  εγκρίσεις  θα υποβάλλονται  άλλα τέσσερα (4)  αντίγραφα σε έντυπη μορφή
(δηλαδή συνολικά η Υπηρεσία πρέπει να έχει στη διάθεση της έξι (6) οριστικά αντίγραφα σε έντυπη
μορφή) μαζί με δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική έκδοση. Η παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν
προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/Β'/29.03.2019) ή
άλλες διατάξεις, θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία.

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Τα σχέδια και τα
τεύχη πρέπει να διακρίνονται ως προς την έκδοσή τους, την ημερομηνία υποβολής και το στάδιο
υποβολής τους.

Όλα  τα  ψηφιακά  παραδοτέα  θα  παραδοθούν  σε  δύο  μορφότυπους:  έναν  επεξεργάσιμο  για  την
περαιτέρω αξιοποίηση τους και την ενσωμάτωση τους στην υφιστάμενη ψηφιακή υποδομή του Δήμου
και σε ένα μορφότυπο κατάλληλο για έντυπη αναπαραγωγή των πρωτότυπων στην τελική μορφή
παράδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις υπογραφές και εγκρίσεις.

Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές  αποτυπώσεις,  θέσεις  γεωτρήσεων,  κ.λπ.),  ο
μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των
εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 3882/Α’166/22-9-2010
Εθνική Υποδομή γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του N.
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υπ’ αριθμόν 1647/19-09-1986 (ΦΕΚ141Α) «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

7.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών
της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως:

I. για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το
είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα
τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.

II. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τα εκατό (30%)
του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

7.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει
το  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  2%  του  ποσού  της  σύμβασης.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση
τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  αυτών που επιβάλλονται  για  υπέρβαση της  συνολικής
προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα
στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

7.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο
ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε
περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της
ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διοίκηση της Σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στο  άρθρο  183,  ενώ η  έγκριση της  σύμφωνα με  το  άρθρο  189  του
Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  συμφωνούνται  ως  ουσιώδεις.  Ο  Δήμος  δύναται  να  καταγγείλει  την
παρούσα σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας και
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 191-195 του
Ν4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται:

 Να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στον
Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

 Να εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της και τα όσα περιγράφονται στην με Α.Μ.
125/2021  μελέτη  και  τα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης,  την  Προσφορά  του,  τις  ισχύουσες
προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να φέρει την πλήρη ευθύνη
για την αρτιότητα του αντικειμένου της.

 Ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των Υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και
επιβλεπόντων), να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή
συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που
κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

 Να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του,  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  τις  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

 Να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες 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.

 Να μην εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του
που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195
του Ν. 4412/2016.

 Να  επιστρέψει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  όλα  τα  έγγραφα  ή  στοιχεία,  που  έλαβε  για  την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτήν με τη
λήξη της σύμβασης.
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 Να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων
και  δεν  επιτρέπεται  να  εργάζεται  παράλληλα  σε  εργασίες  με  τις  οποίες  προκύπτει  τέτοια
σύγκρουση.

 Να 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 σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με
τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ή  των  εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται
να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής
και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

 Αν διαπιστωθεί αιτιολογημένη ανεπάρκεια -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- οποιουδήποτε στελέχους
του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή
του  και  ο  Ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  να  το  αντικαταστήσει  εντός  δέκα  (10)
ημερολογιακών  ημερών  με  στέλεχος  που  θα  έχει  τουλάχιστον  τα  ίδια  προσόντα  με  το
αποχωρούν. Αν η αποχώρηση γίνει με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη,
επισύρει την ποινή της έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν. 4412/2016.

 Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες
του εργοδότη με την βοήθεια/καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και
του ιδιοκτήτη του, και

σε  περίπτωση  υπολογισμών,  την  περιγραφή  των  μεθόδων,  των  παραδοχών
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί
να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

 Τα  προγράμματα  Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή  (λογισμικό),  τα  οποία  θα  χρησιμοποιήσει  ο
ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του,
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα
που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
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 Να μη γνωστοποιήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
λύση αυτής, σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 Να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή
και  τους  υπαλλήλους  της  και  να  την  προφυλάσσει  από  παντοειδείς  ζημιές,  εξ  αιτίας
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του.

 Να  εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  κείμενη  για  την  κοινωνική
ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).

 Να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις.

 Να τηρεί  τους όρους της παρούσας Σύμβασης,  της συνοδών τευχών δημοπράτησης,  τους
όρους  της  Σύμβασης  Επιχορήγησης  (Grant  Agreement)  και  του Συμφωνητικό  Συνεργασίας
μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. και του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που τυχόν αφορούν την
παρούσα Σύμβαση καθώς και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Να αναλάβει τις δαπάνες δημοσιότητας που τυχόν απαιτούνται για την παρούσα Σύμβαση στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Το παραδοτέο,  που θα εκπονηθεί  στο πλαίσιο  της  παρούσας,  θα αποτελεί  πνευματική  ιδιοκτησία
αποκλειστικά του Δήμου, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής του. Τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την
αποδοχή του παραδοτέου.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να
τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που
θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών του, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Το  σύνολο  των  πληροφοριών,  των  δεδομένων  και  οτιδήποτε  έχει  σχέση  με  την  υπό  εκτέλεση
σύμβαση,  είναι  και  θεωρούνται  εμπιστευτικά  και  γενικώς  καλύπτονται  από  την  υποχρέωση  της
εχεμύθειας και για τα δύο μέρη.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων,
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη
διάρκεια  της  αναστολής,  δεν  δημιουργεί  δικαίωμα  ή  αξίωση  υπέρ  ή  κατά  του  ετέρου  των
συμβαλλομένων.  Δεν  αναστέλλεται  η  εκπλήρωση  υποχρεώσεων  ή  η  καταβολή  αμοιβών,  που
κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και  του Αναδόχου (Έγγραφα,  Διοικητικές
εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 - Άγιοι Ανάργυροι
Τηλέφωνο: 213-2023609
Email: θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με την απόφαση ορισμού επιβλέποντος.

Για τον Ανάδοχο: εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
Ταχ. Δ/νση: Στράβωνος 3, Τ.Κ. 14234 – Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλέφωνο: 210 2711159/2790882
Email: info@ilida-eng.gr

Για την Αντίκλητο του Αναδόχου: ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σύρου 42, Τ.Κ. 11147 – Γαλάτσι
Τηλέφωνο: 6936531097
Email: skosmopoulou@ilida-eng.gr

Ο Ανάδοχος δηλώνει  ότι  σε  περίπτωση αλλαγής  κάποιων στοιχείων του παρόντος  άρθρου θα το
αναφέρει στην επιβλέπουσα Αρχή (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΑΑΚ).

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή
του Εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν
λόγω  ειδοποίηση,  κοινοποίηση,  συμφωνία,  έγκριση,  πιστοποίηση,  βεβαίωση  ή  απόφαση  θα  είναι
γραπτή και όχι προφορική.
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Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
της Αθήνας, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης
των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα
δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα  αντισυμβαλλόμενα  μέρη  αναλαμβάνουν  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των
δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  Προστασίας
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων  των  προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων  εμπειρία/υπεργολάβων  του,
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και
επιτρέπει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  να  προβεί  σε  αναζήτηση-επιβεβαίωση  όλων  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών,  καθώς  και  στην  αναγκαία  επεξεργασία  και  διατήρηση  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και
την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με
υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή
παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό
της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς,
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων,
(δ)  γενικών  πληροφοριών,  (ε)  στοιχείων  πληρωμής,  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών  και
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λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται
από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή
στατιστικούς σκοπούς.

Τα  προσωπικά  δεδομένα  του  Αναδόχου  και  των  συνεργατών  του  (συμπεριλαμβανομένων  των
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων)  αποθηκεύονται  για  χρονικό  διάστημα  ίσο με  τη  διάρκεια  της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από
την  κείμενη  νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία  προβλέπει  διαφορετική  περίοδο  διατήρησης.  Σε
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της
εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής
ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
των  καθηκόντων  της  ή  του  τρίτου  φορέα  στον  οποίο  διαβιβάζονται  τα  δεδομένα  και  εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου
νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο
βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β)  διασφαλίζει  ότι  τα  πρόσωπα  που  είναι  εξουσιοδοτημένα  να  επεξεργάζονται  τα  δεδομένα
προσωπικού  χαρακτήρα  έχουν  αναλάβει  δέσμευση  τήρησης  εμπιστευτικότητας  ή  τελούν  υπό  τη
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ)  τηρεί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2  και  4  για  την  πρόσληψη  άλλου
εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε)  λαμβάνει  υπόψη  τη  φύση  της  επεξεργασίας  και  επικουρεί  τον  υπεύθυνο  επεξεργασίας  με  τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της
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υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων
στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και
τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ)  κατ’  επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή),  διαγράφει  ή επιστρέφει  όλα τα
δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  στον  υπεύθυνο  επεξεργασίας  μετά  το  πέρας  της  παροχής
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή
του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους  ελέγχους,  περιλαμβανομένων  των  επιθεωρήσεων,  που  διενεργούνται  από  τον  υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι)  Ο  εκτελών  την  επεξεργασία  δεν  προσλαμβάνει  άλλον  εκτελούντα  την  επεξεργασία  χωρίς
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από δεκαεπτά (17) άρθρα, αναγνώσθηκε και υπογράφεται κατά τα
ανωτέρω σε  έξι  (6)  αντίγραφα από  την  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ και  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  και  λαμβάνει  ο
καθένας από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο. Τα υπόλοιπα αντίγραφα της Σύμβασης φυλάσσονται
στον φάκελο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Για τον Ανάδοχο
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

“ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
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