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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 2015 με 

στόχο να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου στα παιδιά των δημοτών μας και 

κατά συνέπεια την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. Για να 

πετύχουμε αυτό τον υψηλό στόχο χρειάστηκε να συνεργαστούμε με 

καταξιωμένους μουσικούς στο χώρο, με αναγνωρισμένο έργο στην Ελλάδα αλλά 

και στο Εξωτερικό όπως είναι :  

1) Μίλτος Λογιάδης, Διεθνούς Φήμης Μαέστρος ως Μαέστρος της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Ηρακλείου ,  

2) Χανδράκης Δημήτριος Εξάρχων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

Δήμου Ηρακλείου  

3) Λάμπουρας Σπύρος, καταξιωμένος καθηγητής-σολίστ στα κλασικά 

κρουστά, ο οποίος υπηρετεί στην Κρατική Ορχήστρα ως εκπαιδευτής στα κλασικά 

κρουστά της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

4) Κολπονδίνος Ανδρέας, καταξιωμένος καθηγητής-σολίστ στο τρομπόνι, 

ως εκπαιδευτής στο τρομπόνι της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων  

5) Σκούρας Βαγγέλης, αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

Κόρνο, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως πρώτο κόρνο της Ορχήστρας Χρωμάτων και 

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ως εκπαιδευτής στα χάλκινα πνευστά της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

 6) Τζέκος Κώστας, αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

Κλαρίνο, ο οποίος υπηρετεί ως πρώτο κλαρίνο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 

ως εκπαιδευτής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο κλαρίνο 

7) Νικολαΐδη Στέλλα αναγνωρισμένη καθηγήτρια στο όργανο Όμποε   

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ως εκπαιδεύτρια του ωδείου και της Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο Όμποε 

 8)  Πριόβολος Βασίλης αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

φαγκότο, κορυφαίος Α’ φαγκότο στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ  και 

την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του 

Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο Φαγκότο 

 9) Ευκλείδου Σοφία αναγνωρισμένη καθηγήτρια στο βιολοντσέλο, έχει  

 συνεργασίες με ορχήστρες όπως η καμερατα και η κρατική ορχήστρα Αθηνών  και 

υπηρετεί ως εκπαιδεύτρια του Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο βιολοντσέλο 

          10)  Δεμερτζής Γεώργιος : Διεθνούς Φήμης Σολίστα που έχει συμπράξει 

ως σολίστ με πολυάριθμες ορχήστρες, έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ κι έχει 

δώσει συναυλίες σε μεγάλες μουσικές σκηνές. Ίδρυσε το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, 

το οποίο έχει αναπτύξει αξιόλογη Διεθνή Δράση και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του 

Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο βιολί.  

         11) Γκόγκας Όθωνας  : Διεθνώς διακεκριμένος στο φλάουτο, Α΄ 

Κορυφαίος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης εξαίρετος φλαουτίστας 

(κορυφαίος Α') της Κ.Ο.Θ. με εμφανίσεις σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο και Γερμανία, 

έχει στο ενεργητικό του α' πανελλήνιες και παγκόσμιες εκτελέσεις έργων για 
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φλάουτο κ.α. και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του Ωδείου και της Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο φλάουτο.  

 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα 

συνεχίσει δυναμικά την παρουσία της σε εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη 

διάρκεια του έτους , εκδηλώσεις οι οποίες απαιτούν αρκετή προετοιμασία με 

πολύωρες πρόβες σε συχνή βάση, ώρες μελέτης και ατομικών ή ομαδικών 

μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν ανά συναυλία ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Επομένως κρίνεται απαραίτητη η διαμονή των εκπαιδευτών και των μελών 

της Συμφωνικής Ορχήστρας καθόλη την διάρκεια της προετοιμασίας της εκάστοτε 

εκδήλωσης καθώς και η τυχόν διαμονή τους κατά τις ημερομηνίες της εκδήλωσης. 

Η διαμονή των εκπαιδευτών και των μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας 

Νέων Κρήτης θα πραγματοποιείται σε μη προγραμματισμένες ημερομηνίες σε 

δωμάτια μονόκλινα ,δίκλινα ,τρίκλινα και τετράκλινα ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων της προετοιμασίας ή της εκάστοτε εκδήλωσης  σε ξενοδοχείο 3* 

της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου  

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

1 
Μονόκλινο Δωμάτιο μη 

προγραμματισμένης ημερομηνίας σε 3* 

ξενοδοχείο  

Συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και 

του φόρου διαμονής 

 

 

Διανυκτέ

ρευση 

1 36,50€ 

2 Δίκλινο Δωμάτιο μη προγραμματισμένης 

ημερομηνίας σε 3* ξενοδοχείο  

Συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και 

του φόρου διαμονής 

 

Διανυκτέ

ρευση 

1 46,50€ 

3 Τρίκλινο Δωμάτιο μη προγραμματισμένης 

ημερομηνίας σε 3* ξενοδοχείο  

Συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και 

του φόρου διαμονής 

 

Διανυκτέ

ρευση 

1 56,50€ 

4 Τετράκλινο Δωμάτιο μη 

προγραμματισμένης ημερομηνίας σε 3* 

ξενοδοχείο  

Συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και 

του φόρου διαμονής 

 

Διανυκτέ

ρευση 

1 61,50€ 
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Η αναφερόμενη τιμή για τη διαμονή των εκπαιδευτών και των μελών  

διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών. 

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 6.495,50 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των νόμιμων κρατήσεων . 

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00-6423.002 του προϋπολογισμού 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα διαμονής Εκπαιδευτών 

Ορχήστρας Νέων». 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Μελέτης 

 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 2015 με 

στόχο να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου στα παιδιά των δημοτών μας και 

κατά συνέπεια την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. Για να 

πετύχουμε αυτό τον υψηλό στόχο χρειάστηκε να συνεργαστούμε με 

καταξιωμένους μουσικούς στο χώρο, με αναγνωρισμένο έργο στην Ελλάδα αλλά 

και στο Εξωτερικό όπως είναι :  

1) Μίλτος Λογιάδης, Διεθνούς Φήμης Μαέστρος ως Μαέστρος της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Ηρακλείου ,  

2) Χανδράκης Δημήτριος Εξάρχων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

Δήμου Ηρακλείου  

3) Λάμπουρας Σπύρος, καταξιωμένος καθηγητής-σολίστ στα κλασικά 

κρουστά, ο οποίος υπηρετεί στην Κρατική Ορχήστρα ως εκπαιδευτής στα κλασικά 

κρουστά της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

4) Κολπονδίνος Ανδρέας, καταξιωμένος καθηγητής-σολίστ στο τρομπόνι, 

ως εκπαιδευτής στο τρομπόνι της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων  

5) Σκούρας Βαγγέλης, αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

Κόρνο, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως πρώτο κόρνο της Ορχήστρας Χρωμάτων και 

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ως εκπαιδευτής στα χάλκινα πνευστά της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

 6) Τζέκος Κώστας, αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

Κλαρίνο, ο οποίος υπηρετεί ως πρώτο κλαρίνο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 

ως εκπαιδευτής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο κλαρίνο 

7) Νικολαΐδη Στέλλα αναγνωρισμένη καθηγήτρια στο όργανο Όμποε   

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ως εκπαιδεύτρια του ωδείου και της Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο Όμποε 

 8)  Πριόβολος Βασίλης αναγνωρισμένος καθηγητής-σολίστ στο όργανο 

φαγκότο, κορυφαίος Α’ φαγκότο στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ  και 

την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του 

Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο Φαγκότο 
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 9) Ευκλείδου Σοφία αναγνωρισμένη καθηγήτρια στο βιολοντσέλο, έχει  

 συνεργασίες με ορχήστρες όπως η καμερατα και η κρατική ορχήστρα Αθηνών  και 

υπηρετεί ως εκπαιδεύτρια του Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο βιολοντσέλο 

          10)  Δεμερτζής Γεώργιος : Διεθνούς Φήμης Σολίστα που έχει συμπράξει 

ως σολίστ με πολυάριθμες ορχήστρες, έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ κι έχει 

δώσει συναυλίες σε μεγάλες μουσικές σκηνές. Ίδρυσε το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, 

το οποίο έχει αναπτύξει αξιόλογη Διεθνή Δράση και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του 

Ωδείου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο 

όργανο βιολί.  

         11) Γκόγκας Όθωνας  : Διεθνώς διακεκριμένος στο φλάουτο, Α΄ 

Κορυφαίος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης εξαίρετος φλαουτίστας 

(κορυφαίος Α') της Κ.Ο.Θ. με εμφανίσεις σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο και Γερμανία, 

έχει στο ενεργητικό του α' πανελλήνιες και παγκόσμιες εκτελέσεις έργων για 

φλάουτο κ.α. και υπηρετεί ως εκπαιδευτής του Ωδείου και της Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου στο όργανο φλάουτο.  

 

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα 

συνεχίσει δυναμικά την παρουσία της σε εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη 

διάρκεια του έτους , εκδηλώσεις οι οποίες απαιτούν αρκετή προετοιμασία με 

πολύωρες πρόβες σε συχνή βάση, ώρες μελέτης και ατομικών ή ομαδικών 

μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν ανά συναυλία ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Επομένως κρίνεται απαραίτητη η διαμονή των εκπαιδευτών και των μελών 

της Συμφωνικής Ορχήστρας καθόλη την διάρκεια της προετοιμασίας της εκάστοτε 

εκδήλωσης καθώς και η τυχόν διαμονή τους κατά τις ημερομηνίες της εκδήλωσης. 

Η διαμονή των εκπαιδευτών και των μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας 

Νέων Κρήτης θα πραγματοποιείται σε δωμάτια μονόκλινα ,δίκλινα ,τρίκλινα και 

τετράκλινα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων της εκάστοτε εκδήλωσης  

σε ξενοδοχείο 3* της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου  

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με: 

1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 

(ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 

Άρθρο 3ο 

Διαδικασία Ανάθεσης της Υπηρεσίας 

Η ανάθεση των υπηρεσιών που περιγράφονται την Τεχνική Έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάσει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/20016.  
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Άρθρο 4ο 

Χρόνος εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  

έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού . 

2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από 

σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν 

από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται: 

α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των 

εργασιών του άρθρου 1 

β)Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

γ)Ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης 

δ)Ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 6ο 

Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

Άρθρο 7ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 
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μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 

της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 

οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 8ο  

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου 

 

Άρθρο 9ο 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

οι όροι της πρόσκλησης αναγράφονται στα αντίστοιχα έγραφα της σύμβασης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου – Κυρώσεις) και 15 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να 
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υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 10ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 

οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 11ο 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 9ο και 11ο της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την 

πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5ο της 

παρούσας. 

Άρθρο 12ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή η οποία 

και θα εισηγείται  στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 

του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 

της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την 

ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας 

ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου 

με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 

ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό 

και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των 

όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 
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εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Άρθρο 13ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 

άρθρου 221  του ν. 4412/2016. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να 

εφαρμοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 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/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται 

ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.   

Άρθρο 14ο  

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις 

Άρθρο 15ο 

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 
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Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή 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 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή 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 την Αναθέτουσα Αρχή 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 16ο  

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και 

αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 17ο 

Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή.  

2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

  α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

  β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

Υπέρ της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρα 347 και 350 του 

νόμου 4412/2016 σε συνδυασμό με την ΥΑ1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.03.2017) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ που ισχύουν κατά την ημέρα 

της ανάθεσης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού που ισχύει κατά την 

ημέρα της ανάθεσης. 

 

 

 

                      

  

 

 

Θεωρήθηκε   

 

Τσαγκαράκης Γεώργιος 

 

Προέδρος της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Ηρακλείου 

Συντάχθηκε 

 

Κυράτσογλου Μιχαήλ 

 

 Π.Ε. Διοικητικός Υπάλληλος  

της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Ηρακλείου   


