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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ   Χαϊδάρι 28/09/2021 
                 Αρ. πρωτ. :16514 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
Παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου συγκοινωνιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας για το έργο: «Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου» . 
 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την 28/09/2021 ημέρα Τρίτη  μεταξύ των : 

α) ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΜ 090206914, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 

από τον κ. Ευάγγελο Ντηνιακόμε την ιδιότητά του ως Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής και  

β)του« Γεωργίου Λυμπερόπουλου» νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-
Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο:‘’ΠΟΛΙΝΔΕ’’ με έδρα τo Χαλάνδρι , Γρίβα 22 , Τ. Κ. 

15233,τηλ. 210- 6254923,Α.Φ.Μ. 999365658, Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημ. και Κοιν. Κώδικας)  

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

4. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

5. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.  

6. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 

τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

7. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

8. Ν.4152/2013/Α’204 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

9. Τον προϋπολογισμό του ΟικονομικούΈτους 2021, σύμφωνα με τον οποίο στον Κ.Α. 30.6142.0043 με τίτλο 

«Σύνταξη φακέλου συγκοινωνιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: Ανάπλαση της 

οδού Φαβιέρου»  έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης αυτής. 

10. Το υπ’αρίθμ.13630/2021 πρωτογενές αίτημα (21REQ009018022) καθώς και η υπ’ αρίθμ. 12/2021 Τεχνική 

Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αρίθμ. 284/2021 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:21REQ009039782 ,ΑΔΑ:ΩΜΧ6ΩΗ3-ΔΥΓ) και έχει καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου. 

12. Την αναγκαιότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να υποστηριχθούν οι  υπηρεσίες του 

Δήμου, ώστε να σχεδιάζουν και να ωριμάζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά  έργα και δράσεις και ειδικά όπου 

απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία. 

13. Την αρίθμ.15120 /2021 Απόφαση του Δημάρχου  με ΑΔΑ: 9ΒΟΠΩΗ3-ΡΨΗμε την  οποία αποφασίστηκε η 

διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

14. Την  υπ’αρίθμ. Πρωτ. 15439/2021πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου.(21PROC009161923) 

15. Την  προσφορά που κατατέθηκε  από τον οικονομικό φορέα. 

16. Το από 15/09/2021 πρακτικό αξιολόγησης της  προσφοράς από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξη φακέλου συγκοινωνιακών 

στοιχείων για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: «Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου» στην 

εταιρεία«Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο:‘’ΠΟΛΙΝΔΕ ’’,έναντι του 

ποσού των €14.900,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

17. Την υπ’αρίθμ. πρωτ. 16270/2021απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ:21AWRD009237173,ΑΔΑ:ΩΝ9ΝΩΗ3-Ρ36) με 

την οποία αναθέτει τηνπαροχή υπηρεσιών σύνταξη φακέλου συγκοινωνιακών στοιχείων για την υποστήριξη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο: «Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου » στην εταιρεία«Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-
Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο:‘’ΠΟΛΙΝΔΕ ’’,έναντι του ποσού 

των€14.900,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
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Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

 

Την εκτέλεση της υπηρεσίας , στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους (ανάδοχο) ο οποίος αποδέχεται και 

αναλαμβάνει την παραπάνω υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.12/2020 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιώνκαι όπως ειδικότερα περιγράφεται  στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Είδος Εργασίας Ποσότητα 

Τιμή Δαπάνη 

Μονάδας σε (€) 

σε (€)   

1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 

1 12.016,13 

 

 

 

2.883,87 

  ΣΥΝΟΛΟ     12.016,13 

  ΦΠΑ (24%)     2.883,87 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     14.900,00 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που προβλέπεται να διέπουν τη 

σύμβαση,  για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της παρούσας υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των: 

- τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 

και του άρθρου 209. 

-  τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της παραγράφου δ’ του άρθρου 72. 

-  τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

-  τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 

σήμερα 

-  τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 

-  του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

-  του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

-  της 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

β.  Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ.  Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο : Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
 
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας, ανέρχεται σε ένα μήνα από την ανάρτηση  της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο  5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 

κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου αρμόδιου φορέα ή 

αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το 

αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της σύμβασης στον φορέα 

όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, 

που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με δαπάνες του φορέα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του 

φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.  

6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να 

μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

φορέα.  

7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την 

σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

 

Άρθρο 6ο : Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στην 12/2021 Τεχνική Έκθεση της 

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.. 

 

Άρθρο 7ο : Πληρωμές 
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας θα καταβληθεί άπαξ με την υποβολή των 

παραδοτέων της υπηρεσίας.  

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 

 

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 
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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. 

 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Συμβούλου θα αφορούν στα έξης αντικείμενα: 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, με την παρούσα, προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ» 

Η παρούσα υπηρεσία, αφορά στη συλλογή στοιχείων συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα, ώστε αυτά να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου Ανάπλασης της οδού Φαβιέρου. 

Ειδικότερα, η διαδικασία δημοπράτησης του έργου Ανάπλασης της οδού Φαβιέρου βρίσκεται σε εξέλιξη και άρα καθίσταται 

αναγκαία η εξασφάλιση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών στοιχείων της οδού αυτής, για την άρτια, ολοκληρωμένη και 

εντός της ισχύουσας νομοθεσίας κατασκευής του προβλεπόμενου έργου. 

Η περιγραφή των προβλεπόμενων εργασιών της παρούσας, επικεντρώνεται στα ακόλουθα 

- Διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα, διάρκειας 2 ημερών, 

σε δύο τουλάχιστον διατομές, για την καταγραφή των διερχομένων οχημάτων, με διακριτή καταγραφή ανά 

κατεύθυνση και ανά κατηγορία οχήματος. 

- Καταγραφή της στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού και στις κάθετες στην οδό Φαβιέρου οδούς και σε 

απόσταση από αυτήν μέχρι το μήκος των 50 μέτρων. 

- Εντοπισμός κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών αστοχιών, που τυχόν θα παρατηρηθούν στην υφιστάμενη 

κατάσταση της οδού Φαβιέρου και στη συμβολή της με τις κάθετες οδούς. 

- Σύνταξη έκθεσης κατόπιν επεξεργασίας των προαναφερθέντων. 

Στον ανάδοχο, θα δοθούν ως υπόβαθρα υπόβαθρο τα σχέδια της μελέτης ανάπλασης της οδού. 

Τα παραδοτέα της παρούσας, θα είναι: 

- Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου.  

- Αποτελέσματα καταγραφής της στάθμευσης.  

- Πιθανός εντοπισμός κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών αστοχιών. 

- Έκθεση εκτίμησης ενεργειών. 

 

2. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας  
Η παρούσα υπηρεσία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β   του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 

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

διενεργηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118   του Ν. 4412/16 και του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν 

σήμερα.  
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3.  Σκοπός της παροχής υπηρεσίας 

Η  παρεχόμενη υπηρεσία, στοχεύει στην υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ώστε να καταστεί εφικτή η 

εξασφάλιση των προαναφερθέντων δεδομένων, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση του έργου ανάπλασης της 

οδού Φαβιέρου. 

 Από την προηγηθείσα περιγραφή των προβλεπόμενων εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, προκύπτει ότι επειδή η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου δεν διαθέτει προσωπικό κατάλληλο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν διαθέτει 

εξοπλισμό (software, hardware, κατάλληλο λογισμικό), καθίσταται αναγκαία η ανάθεση σε κατάλληλους εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 

 

4. Αντικείμενο/μεθοδολογίατης παροχής υπηρεσίας 
Αντικείμενο της παρούσας Υπηρεσίας, είναι η υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ώστε να καταστεί εφικτή η 

εξασφάλιση των προαναφερθέντων δεδομένων, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση του έργου ανάπλασης της 

οδού Φαβιέρου. 

 

Οι Υπηρεσίες υποστήριξης του Συμβούλου,   αφορούν: 

- Διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα, διάρκειας 2ημερών, σε 

δύο τουλάχιστον διατομές, για την καταγραφή των διερχομένων οχημάτων, με διακριτή καταγραφή ανά 

κατεύθυνση και ανά κατηγορία οχήματος. 

- Καταγραφή της στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού και στις κάθετες στην οδό Φαβιέρου οδούς και σε 

απόσταση από αυτήν μέχρι το μήκος των 50 μέτρων. 

- Εντοπισμός κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών αστοχιών, που τυχόν θα παρατηρηθούν στην υφιστάμενη 

κατάσταση της οδού Φαβιέρου και στη συμβολή της με τις κάθετες οδούς. 

- Σύνταξη έκθεσης κατόπιν επεξεργασίας των προαναφερθέντων. 

 

 

5. Παραδοτέα  
Τα παραδοτέα της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα είναι:  

- Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου.  

- Αποτελέσματα καταγραφής της στάθμευσης.  

- Πιθανός εντοπισμός κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών αστοχιών. 

- Έκθεση εκτίμησης ενεργειών. 

 

 

Τα προαναφερθέντα Παραδοτέα, θα υλοποιούνται και θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών του 

Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

Συνεπώς, η απευθείας ανάθεση των προαναφερθεισών υπηρεσιών, θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και τις 

παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. 

 

6. Κοστολόγηση Υπηρεσιών 
Η κοστολόγηση της Υπηρεσίας, είναι ίση με : 14.900,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 
 
 





6/3 

 

 
7. Διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα παρέχονται  για ένα μήνα από την ημέρα ανάρτησης  της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ . 

 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας θα καταβληθεί άπαξ με την υποβολή των 

παραδοτέων της υπηρεσίας και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε 60 ημέρες μετά την υποβολή–

πρωτοκόλληση τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της πρόσκλησης  και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.  

 

 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στο παρόν, 

αναλαμβάνει δε την υποχρέωση της επαρκούς συμμόρφωσής του ως προς τους όρους.  

 

   Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

 
 
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ    
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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