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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ 
Ηρακλείου», 

υποέργο της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
 

 
Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο της εργασίας  
Το αντικείμενο των Υπηρεσιών του Τεχνικού του Συμβούλου του παρόντος διαγωνισμού 
περιλαμβάνει: 

• Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία τευχών διακήρυξης των 
υποέργων 3, 5, 6, 7 και 9 της εγκεκριμένης πράξης 

 Υποστήριξη του Δήμου -συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες 
των υποέργων 3 ,4, 5, 6, 7 και 9 της εγκεκριμένης πράξης 

• Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών και τεχνικών προτάσεων – γνωμοδοτήσεων για την 
επιτυχή υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιστημονική και Τεχνική Παρακολούθηση και 
Υποστήριξη της υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης 

• Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εγκεκριμένης 
πράξης   

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του 
Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α. τόσο σε επίπεδο τήρησης 
των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, 
έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, 
συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη 
Δ.Α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων 
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εντύπων (Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και 
Υποέργων, Δελτία δήλωσης δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης)Υποστήριξη 
των Υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία τευχών διακήρυξης των υποέργων 3, 5, 
6, 7 και 9 της εγκεκριμένης πράξηςΠροετοιμασία τευχών διακήρυξης των υποέργων 3, 
5, 6, 7 και 9 της εγκεκριμένης πράξης 

• Υποστήριξη του Δήμου -συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες 
των υποέργων 3 ,4, 5, 6, 7 και 9 της εγκεκριμένης πράξης 

• Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών και τεχνικών προτάσεων – γνωμοδοτήσεων για την 
επιτυχή υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιστημονική και Τεχνική Παρακολούθηση και 
Υποστήριξη της υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης 

• Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εγκεκριμένης 
πράξης   

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του 
Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α. τόσο σε επίπεδο τήρησης 
των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, 
έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, 
συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη 
Δ.Α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων 
εντύπων (Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και 
Υποέργων, Δελτία δήλωσης δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης) 

 
Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
1. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 



 

  
 

 

H δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "04 – Ολοκλήρωση του 
ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  
 

 

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  3 | Σ ε λ ί δ α  

3. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

5. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/04 

6. Την Υ.Α. Αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», 

8. Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 

9. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις Εμπορικές Συναλλαγές» 

10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 

11. Την Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Ν. 3614/03.12.2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’)  

13. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις 
των διαρθρωτικών ταμείων. 

15. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 
138/Α’/16.6.2011) 

16. Την με Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
για ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στον Άξονα 
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Προτεραιότητας  "04 – Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση 
της αειφορίας" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". 

17. Την υπ’ αριθ. ΧΧ7/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου περί 
Έγκρισης προενταξιακών ενεργειών για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

17.18. Την υπ'αρ. 208/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισμού για το  έργο “Επιστημονικός και Τεχνικός σύμβουλος 
Παρακολούθησης παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου” 

18.19. Την υπ’ αρ. 240/2013 ΧΧ /20123 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την 
έγκριση των όρων της προκήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού για το έργο «Επιστημονικός και Τεχνικός  Σύμβουλος Παρακολούθησης και 
Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου»  

Την υπ’ αρ. Α-587ΧΧΧ/08-04-20123 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο 
«Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ 
Ηρακλείου» 

19.20. Την υπ’ αριθμ. XX/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔ). 

 
20.21.  
Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο του έργουΤο τεύχος διακήρυξης του έργου  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 
γ. Η Τεχνική περιγραφή γ. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ. Οι τεχνικές Προδιαγραφές 
ε. Η οικονομική Προσφορά 
 
Άρθρο 4ο :  Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης 
ανάθεσης έως 31/12/2015. Αν η συνολική πράξη ολοκληρωθεί νωρίτερα αντίστοιχα θα 
ολοκληρωθεί και η παρούσα σύμβαση. Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί 
αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 
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Άρθρο 5ο :  Υποχρεώσεις  του αναδόχου / εντολοδόχου 
1. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του είτε από την έδρα 

του Δήμου Ηρακλείου.  
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 
Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος 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 του έργου. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον 
της Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους.  
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Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο :  Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του και τις 
υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.  
 
Άρθρο 8ο :  Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 
Άρθρο 9ο :  Πλημμελής εκτέλεση εργασίας  
 
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την εργασία σε 
περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με τον καλύτερο τρόπο των 
υπηρεσιών της σύμβασης  
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 Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση αμοιβής 
 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
 Άρθρο 11ο :     Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του «Έργου» θα γίνεται, ως εξής: 
 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 3, θα καταβληθεί το 4 % του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, , πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 3 θα 
καταβληθεί το 2% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 4, θα καταβληθεί το 28 % του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, , πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 4 θα 
καταβληθεί το 19% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 5, θα καταβληθεί το 14 % του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 5 θα 
καταβληθεί το 9 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 6 θα καταβληθεί το 3% του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 6 θα 
καταβληθεί το 2 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 7, θα καταβληθεί το 2 % του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 7 θα 
καταβληθεί το 1 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 9, θα καταβληθεί το 0,,5 % του 
Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 
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• Με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου 9 θα 
καταβληθεί το 0,5 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ 23% 

• Με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης και κατόπιν παραλαβής από 
το Δήμο του Παραδοτέου Π65: Έκθεση Απολογισμού υλοποίησης του συνολικού 
έργου, θα καταβληθεί το 15 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, πλέον ΦΠΑ .23%  

 
 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί κάποιο από τα υποέργα της συνολικής πράξης 

το αντίστοιχο ποσοστό του επί του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα καταβληθεί 
στον Ανάδοχο με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης και κατόπιν 
παραλαβής από το Δήμο του Παραδοτέου Π65: Έκθεση Απολογισμού υλοποίησης του 
συνολικού έργου.Ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
Παραλαβή του Παραδοτέου Π0: Πλάνο Υλοποίησης Έργου 

- Ποσοστό 60% επί του συνολικού τιμήματος ως εξής: Για το καθένα από τα υποέργα 
4,5 και 6 ποσοστό 20% με την υποβολή και έγκριση των τευχών δημοπράτησης του 
κάθε υποέργου 

Ποσοστό 60% επί του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και Παραλαβή του 
Παραδοτέου Π2: Τεύχη δημοπράτησης των υποέργων 3,5,6, 7 και 9 της πράξης  
Ποσοστό 10% επί του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και Παραλαβή του 
Παραδοτέου Π7: Έκθεση Απολογισμού υλοποίησης του συνολικού έργου  

-  
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται 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. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να 
τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με 
βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα 
υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 
 
Η δαπάνη του έργου όπως αυτό θα αναφέρεται με την υπογραφή της σύμβασης, θα βαρύνει 
τον ΚΑ:  30 - 6142.0037321.020            του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 
2013 . 
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Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που 
θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 
 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 
ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
 
                                                                             Ηράκλειο, 12 - 04 - 2013 

 
Ο Σύνταξας  Η Διευθύντρια  

  

 

 

 

 

Κώστας Μπαριτάκης  Αικατερίνη Καμπιτάκη 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  ΠΕ Οικονομολόγος 
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