
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι) 

Άρκρο 1ο Αντικείμενο υγγραφισ 

Η παροφςα παροχι υπθρεςίασ με τίτλο «ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ» ςτο πλαίςιο  τθσ εγκεκριμζνθσ Πράξθσ με τίτλο «Ανοικτό 
Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ», αφορά ςε υπθρεςίεσ που κα πρζπει να παρζχει ο 
ανάδοχοσ ςφμβουλοσ, προκειμζνου να υποςτθριχκεί ο Διμοσ Η.Π. Νάουςασ  για τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ».  

Σο ςυγκεκριμζνο Τποζργο 3: «ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ», είναι 
υποςτθρικτικό και αφορά ςτθν παροχι τεχνικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν του Διμου 
για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ. Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ προχποκζτει 
επικοινωνία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Προγράμματοσ ςχετικά με τον προγραμματιςμό 
ενεργειϊν-δράςεων υλοποίθςθσ και ςυνεχι επικοινωνία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 
Διμου και του υνδικαιοφχου για τθν παρακολοφκθςθ και τον προγραμματιςμό των 
αναγκαίων εργαςιϊν τθσ Πράξθσ «ΑΝΟΙΚΣΟΚΕΝΣΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΠΑΣΡΑ». 

Ειδικότερα, οι εργαςίεσ υποςτιριξθσ που κα παρζχονται περιλαμβάνουν: 

ΦΑΗ Α: Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ ενεργειϊν 

 Τποςτιριξθ ςτθν ςυγκρότθςθ Ομάδασ Ζργου, ςτισ ενζργειεσ ςυντονιςμοφ των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου και ςτθ διοργάνωςθ ςχετικϊν ςυναντιςεων 

 Οργάνωςθ και ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ ςτισ Κατθγορίεσ Ενεργειϊν του Δικαιοφχου 

 φνταξθ αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν και βθμάτων που κα πρζπει να 
ακολουκιςει τόςο ο Δικαιοφχοσ, όςο και  ο υνδικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ. 

 Τποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου Διμου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τον 
υνδικαιοφχο για τθν επίλυςθ όλων των κεµάτων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

 Τποβολι προτάςεων ςτον Δικαιοφχο για τον Αναςχεδιαςμό Πράξθσ εφόςον προκφψει τζτοια 
ανάγκθ 

 Τποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ (ΟΠ). 

 Προετοιμαςία  Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ (ΣΔΠ) και Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ και Τποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ 
αυτϊν εφόςον προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 Τποςτιριξθ ενεργειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Τποζργου 1 

 φνταξθ Εκκζςεων Πεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Α Φάςθσ 

 

ΦΑΗ Β: Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ωρίμανςθσ μελετϊν-προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, 
προετοιμαςίασ -διεξαγωγισ δθμοςίων διαγωνιςμϊν ζωσ το ςτάδιο τθσ 
υπογραφισ ςφμβαςθσ για το «Τποζργο 5» και το «Τποζργο 7». 



 
 

 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ μελετϊν - τεχνικϊν προδιαγραφϊν-εγκρίςεων 

για το «Τποζργο 5: Παρεμβάςεισ Αναβάκμιςθσ Δθμοςίου Χϊρου για τθ δθμιουργία του 

Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου» και το «Τποζργο 7: Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ», του Δικαιοφχου. 

 Τποςτιριξθ και τεχνικι βοικεια  κατά τθ ςφνταξθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ (φάκελο ςφμβαςθσ 
ζργου, τεχνικζσ προδιαγραφζσ προμθκειϊν, προχπολογιςμοί, διακιρυξθ, Ειδικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων, ΑΤ-ΦΑΤ κ.α.). 

 Τποςτιριξθ ςτθν καταχϊριςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτισ πλατφόρμεσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) και του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ). 

 Τποςτιριξθ, τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των  Επιτροπϊν Διαγωνιςμοφ, με τεχνικζσ ςυμβουλζσ 
και γνωμοδοτιςεισ  ςε οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
ανάδειξθσ αναδόχων των υποζργων 

 Τποςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία του προςυμβατικοφ ελζγχου και μζχρι τθν υμβαςιοποίθςθ 

 Τποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ (ΟΠ). 

 Προετοιμαςία  Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ (ΣΔΠ) και Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ και Τποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ αυτϊν 
εφόςον προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 φνταξθ Εκκζςεων Πεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Β Φάςθσ. 

 

ΦΑΗ Γ: Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου για 
το «Τποζργο 5» και το «Τποζργο 7». 

 Επικαιροποίθςθ αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν και βθμάτων που κα πρζπει 
να ακολουκιςει τόςο ο Δικαιοφχοσ, όςο και ο υνδικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ 

 Τποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςυνόλου τθσ Πράξθσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων, που τυχόν κα προκφψουν 

 Τποςτιριξθ του Τπευκφνου τθσ Πράξθσ ςτισ ενζργειεσ ςυντονιςμοφ των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου και ςτθ διοργάνωςθ ςχετικϊν ςυναντιςεων 

 Τποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου του ∆ιµου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τθν 
Ειδικι Τπθρεςία ∆ιαχείριςθσ για όλα τα κζµατα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου του ∆ιµου. 

 Τποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου Διμου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τον 
υνδικαιοφχο για τθν επίλυςθ όλων των κεµάτων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

 Τποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου του ∆ιµου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία με τρίτουσ 
φορείσ του περιβάλλοντοσ του ζργου για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν υλοποίθςι του 



 
 

 Τποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ (ΟΠ). 

 Προετοιμαςία  Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ (ΣΔΠ) και Σεχνικϊν Δελτίων Τποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Σεχνικοφ Δελτίου Πράξθσ και Τποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ 
αυτϊν όποτε προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν αποτφπωςθ του Φυςικοφ και του Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ 

 φνταξθ και υποβολι αναφορϊν προσ τον Τπεφκυνο τθσ Πράξθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ 
του ζργου του Διμου, ωσ προσ το φυςικό και οικονομικό  του αντικείμενο 

 Τποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ περιοδικϊν τεχνικϊν εκκζςεων ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται όλεσ οι 
ενζργειεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, θ ςυςχζτιςθ αυτϊν 
με τουσ αναφερόμενουσ ςτο ΣΔΠ δείκτεσ κακϊσ και προτάςεισ βελτίωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ ι απαραίτθτων ανακεωριςεων των ςτόχων τθσ πράξθσ. 

 Τποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ αναφορϊν προόδου υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ πράξθσ ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ των απαιτοφμενων εξαμθνιαίων 
δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 Αναγνϊριςθ δυςλειτουργιϊν / κακυςτεριςεων / προβλθματικϊν καταςτάςεων που 
επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου του Διμου, 
διατφπωςθ προτάςεων αντιμετϊπιςθσ και ανάλθψθ ςχετικισ δράςθσ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ ορκισ, ζγκαιρθσ και επιτυχθμζνθσ ολοκλιρωςισ του. 

 Τποςτιριξθ του Δικαιοφχου ςτθ ςυμπλιρωςθ και καταχϊρθςθ των Δελτίων Διλωςθσ 
Επίτευξθσ Δεικτϊν Πράξθσ που υποβάλει ςτο ΟΠ, μζςω τυποποιθμζνων εντφπων. 

 Τποςτιριξθ του Διμου κατά τουσ ενδιάμεςουσ και τελικοφσ ελζγχουσ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

 Αναφορά και καταγραφι τυχόν δυςχερειϊν και προβλθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ. 

 Τποςτιριξθ ςτθ ςυμπλιρωςθ και καταχϊρθςθ των Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν που 
υποβάλει ο Δικαιοφχοσ ςτο ΟΠ μζςω τυποποιθμζνων εντφπων και των ςυνοδευτικϊν 
αποδεικτικϊν εγγράφων ωσ προσ τθν κανονικότθτα και επιλεξιμότθτά τουσ. 

 Προετοιμαςία και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν για τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτον 
Φορζα Χρθματοδότθςθσ των Αιτθμάτων Χρθματοδότθςθσ. 

 Παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν πλθρωμϊν τθσ πράξθσ, 
ςυγκζντρωςθ αντιγράφων των παραςτατικϊν πλθρωμισ του Διμου. 

 Τποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ δελτίων διλωςθσ δαπανϊν και οικονομικϊν αναφορϊν τθσ 
πράξθσ. 

 Οργάνωςθ και τιρθςθ του Φακζλου Πράξθσ που κα περιζχει κατ' ελάχιςτο τθν 
αρχειοκζτθςθ του ςχετιηόμενου με το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ πράξθσ 
υλικό, κακϊσ και τθ ςχετικι με τθν πράξθ αλλθλογραφία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 



 
 

 Τποςτιριξθ ςτθ προετοιμαςία και ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Πράξθσ 
και όλων των ςυνοδευτικϊν αυτισ εγγράφων ςτθν αρμόδια Ειδικι Τπθρεςία 
∆ιαχείριςθσ, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του ∆ιµου. 

 φνταξθ Εκκζςεων Πεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Γ Φάςθσ. 

 

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ κα αποτυπϊνονται ςτα κάτωκι παραδοτζα: 

Παραδοτζο Π1: Πρϊτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Α Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ  
ενεργειϊν»  

Παραδοτζο  Π2: Δεφτερθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Β Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ωρίμανςθσ μελετϊν-
προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, προετοιμαςίασ-διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμοφ ζωσ το 
ςτάδιο τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ» για το «Τποζργο 5». 

Παραδοτζο Π3: Σρίτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που 
ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Β Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ωρίμανςθσ μελετϊν-
προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, προετοιμαςίασ-διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμοφ ζωσ το 
ςτάδιο τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ» για το «Τποζργο 7». 

Παραδοτζο Π4: Σζταρτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του 50% τθσ Γ 
Φάςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - 
παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Τποζργο 5». Η 
απολογιςτικι ζκκεςθ κα υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 50% του φυςικοφ αντικειμζνου 
του «Τποζργου 5». 

Παραδοτζο Π5: Πζμπτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Τποζργο 5» του δικαιοφχου. Η απολογιςτικι 
ζκκεςθ κα υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 100% του οικονομικοφ αντικειμζνου του 
«Τποζργου 5». 

Παραδοτζο Π6: Ζκτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που 
ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του 50% τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Τποζργο 7». Η απολογιςτικι ζκκεςθ κα 
υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 50% του φυςικοφ αντικειμζνου του «Τποζργου 7». 

Παραδοτζο Π7: Ζβδομθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Τποζργο 7». Η απολογιςτικι ζκκεςθ κα 
υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 100% του οικονομικοφ αντικειμζνου του «Τποζργου 7». 



 
 

Επιςθμαίνεται ότι ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται και κα λαμβάνει οδθγίεσ για το είδοσ και 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν/υπθρεςιϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου Η.Π. 
Νάουςασ. 

Άρκρο 2Ο Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η Τπθρεςία υλοποιείται ωσ «δθμόςια ςφμβαςθ γενικϊν υπθρεςιϊν» κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ (β) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 του Νόμου 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό. Η τιμι προςφοράσ δε μπορεί 
να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ γενικϊν υπθρεςιϊν κατά 
τθν ζννοια του Ν.4412/2016, κα λθφκοφν επιπρόςκετα υπόψθ οι διατάξεισ που 
αναφζρονται αναλυτικά ςτο  άρκρο 1.4 ("Θεςμικό Πλαίςιο") τθσ διακιρυξθσ τθσ υπθρεςίασ,  
όπου αυτζσ ςυμπλθρϊνουν το Νόμο 4412/2016 και εξειδικεφουν τισ πράξεισ των 
Τπθρεςιϊν του Διμου και, όπου αυτζσ δεν αντιβαίνουν ςτισ διατάξεισ του παραπάνω 
Νόμου. 

Άρκρο 3Ο υμβατικά τοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

 α. Σο τεφχοσ διακιρυξθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 β. Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.  

γ. Η τεχνικι ζκκεςθ και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

δ. Η οικονομικι προςφορά 

Άρκρο 4Ο Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ 

Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ  ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ μζχρι 
τθ λιξθ τθσ πράξθσ ιτοι τθν 28/2/2022 (ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ 
Πράξθσ). Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που δοκεί παράταςθ ςτθν Πράξθ από τθ 
Διαχειριςτικι Αρχι, θ φμβαςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα παρατακεί, κατά τον 
αντίςτοιχο χρόνο παράταςθσ,  χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.  

Άρκρο 5ο Τποχρεϊςεισ Εντολοδόχου – Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του είτε από τθν ζδρα του είτε από τθν ζδρα 
του Διμου. 

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

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν 
ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

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



 
 

5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα 
διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να 
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ 
ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

7. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να 
ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, 
οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. 

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι για 
τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. 

Άρκρο 6ο Τποχρεϊςεισ του Εντολζα – Φορζα 

Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ υπθρεςίασ. 

Άρκρο 7ο : Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του και τισ 
υποδείξεισ του εντολζα μπορεί να κθρυχτεί ζκπτωτοσ. 

Άρκρο 8ο Ανωτζρα Βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ 
ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ ι ο Φορζασ είναι αναίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία 
προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του Αναδόχου κ.α. τθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει 
αμελλθτί το Φορζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ 
για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για το Φορζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρκρο 9ο : Πλθμμελισ εκτζλεςθ υπθρεςίασ 

Εάν θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ δεν είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αποκαταςτιςει θ να βελτιϊςει τα όποια λάκθ διαπιςτωκοφν ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει το προςωπικό 
που κα παρζχει τθν υπθρεςία ςε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει αδυναμία 
εκτζλεςθσ με τον καλφτερο τρόπο των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 10ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Οι τιμζσ είναι κατ' αποκοπι ςυνδεόμενεσ με αντίςτοιχεσ κατ' αποκοπι υπθρεςίεσ και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ 
και αμετάβλθτεσ. 



 
 

Άρκρο 11ο : Σρόποσ πλθρωμισ 

Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων και θ 
ςυμβατικι αξία των υπθρεςιϊν κα πλθρϊνεται ςτον Ανάδοχο τμθματικά ςε δόςεισ με τθν 
παραλαβι κάκε Απολογιςτικισ Ζκκεςθσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των 
εργαςιϊν. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Οι ανωτζρω τρόποι πλθρωμισ δφναται να 
τροποποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ φμβαςθσ, με βάςθ 
τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το 
αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί. 

Η δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα και τον Προχπολογιςμό 
του Διμου Η.Π. Νάουςασ,  με Κ.Α.: 02.64.6117.003. και ποςό 40.000,00€ . 

Άρκρο 12ο : Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 
φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

Άρκρο 13ο : Επίλυςθ διαφορϊν 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια, εφαρμοςτζο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτθ φμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν 
επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά 
δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Νάουςα, Ιοφνιοσ 2021 

             ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
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