Αριθμός Σύμβασης: 2112/17-05-2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σύμβουλος για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου
και
Τεχνικός Σύμβουλος ΣΔΙΤ

Στα Ιωάννινα σήμερα 17 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των:

Α. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα
Ιωάννινα, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ. 45221 Ιωάννινα, 2ος όροφος και εκπροσωπείται
νομίμως τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη (στο εξής «ο
Εργοδότης»)

Β. Την «ΕΠΤΑ ΑΕ» Ενέργεια- Περιβάλλον - Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. ( Δ/νση
Ηνιόχου 16, 15238 Χαλάνδρι Τηλ. 2106086300, Φαξ 2106086302, ΑΦΜ.
095669147, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
που εκπροσωπούνται νόμιμα από την Μαρία Σταματελοπούλου
(στο εξής «ο Ανάδοχος»)

Μπούρκα

Και έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2002 και την υπ. Αριθμ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των
στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/26.11.2010)
2. Τον Οδηγό Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης
3. Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας
4. Την ΣΑΕΠ 018/8
5. Την από 8/12/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 41544/Γ’ΚΠΣ
279 για σύσταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Ηπείρου και όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
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6. Τις διατάξεις των άρθρων 159,160 και 161 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Το
ΠΔ
140/27-12-2010
«Οργανισμός
Περιφέρειας
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-12-2010

Ηπείρου»

που

8. Την υπ. αριθμ. 282/2010 και διορθωτική 284/2010 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου
Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών
Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ
καταλόγου για το έργο

1552/9-4-2013

προκήρυξη

διαγωνισμού

μέσω

10.Την υπ’ αριθμ. 1813/22-4-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής
Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου
11.Την από 1729/17-4-2013 Προσφορά του Αναδόχου
12.Την υπ’ αριθμ 1982/2-5-2013 απόφαση Κατακύρωσης
13.Την υπ’ αριθμ. 2030/13-5-2013 υποβολή δικαιολογητικών σύμβασης του
αναδόχου

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
α) Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια του
διαγωνισμού ΣΔΙΤ της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων.
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου
έναντι της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και
της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και
συνεπώς έχει οριστεί Φορέας Υλοποίησης του έργου.
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω προκήρυξης δημόσιου
διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 13
του ν. 3389/2005 και τα άρθρα 2 παρ. 11γ και 23 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 29
της Οδηγίας 2004/18).
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Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
Α΄ Φάση: Προεπιλογή
Β΄ Φάση: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών ΠροσφορώνΑνάθεση (Στάδιο ΙΙ).
Το αντικείμενο του Συμβούλου ανά φάση του διαγωνισμού είναι:
Υποστήριξη κατά την Φάση της Προεπιλογής (Α’ Φάση)
Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης του
Διαγωνισμού – Φάση Προεπιλογής - μέχρι την έναρξη του ανταγωνιστικού
διαλόγου. Ο Σύμβουλος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Υποστήριξη κατά το στάδιο υποβολής ερωτήσεων-διευκρινίσεων επί της
Προκήρυξης της Α’ Φάσης από τους ενδιαφερόμενους.
Υποστήριξη

κατά

το

στάδιο

του

ελέγχου

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες κατά την Α’ Φάση
του διαγωνισμού.
Υποστήριξη κατά την περίοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β’ Φάση - Στάδιο
Ι)
Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέχρι την επιλογή της τελικής λύσης ή λύσεων και
πριν από την οριστικοποίηση των τευχών της Β’ Φάσης του διαγωνισμού του
Έργου ΣΔΙΤ.
Ο Σύμβουλος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Συμμετοχή στη σύνταξη Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο
Υποστήριξη κατά το στάδιο υποβολής ερωτήσεων-διευκρινίσεων επί της
Προκήρυξης της Β.Ι. Φάσης από τους προεπιλεγέντες.
Υποστήριξη

κατά

το

στάδιο

του

ελέγχου

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής στο διάλογο που θα καταθέσουν οι Προεπιλεγέντες κατά τη
Β.Ι. Φάση του διαγωνισμού.
Τεχνική Υποστήριξη προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου και την
αναθέτουσα αρχή με στόχο τη διενέργεια του διαλόγου σύμφωνα με
τους

κανόνες

της κείμενης

ευρωπαϊκής

και

εθνικής

νομοθεσίας

δημοσίων συμβάσεων και ΣΔΙΤ.
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Συμμετοχή κατά τις συναντήσεις με τους προεπιλεγέντες κατά τη
διάρκεια του διαλόγου και συμμετοχή στη διαδικασίες μέχρι την
ολοκλήρωση της Φάσης Β.Ι., εφόσον και όταν αυτό του ζητηθεί.
Συμμετοχή στην προετοιμασία των κειμένων εργασίας σχετικά με τα
ζητήματα

του

έργου

που

θα

τεθούν

προς

σχολιασμό

στους

προεπιλεγέντες, στο πλαίσιο του Διαλόγου.
Συμμετοχή στην αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των παραδοτέων
της Φάσης Β.Ι και υποβολή προτάσεων προς την αναθέτουσα αρχή,
όσον αφορά την οριστικοποίηση του συμβατικού πλαισίου του έργου.
Υποστήριξη κατά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών (Β’ Φάση - Στάδιο ΙΙ
(B.II.))
Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη διενέργεια της Β.ΙΙ. φάσης του
διαγωνισμού του Έργου ΣΔΙΤ.
Ο Σύμβουλος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Τεχνική υποστήριξη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών
κατασκευής και αποτελεσμάτων του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της διαδικασίας δημοπράτησης του νόμου περί ΣΔΙΤ.
Τεχνική Υποστήριξη για τον καθορισμό των αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών αποτελεσμάτων λειτουργίας.
Συμμετοχή στη σύνταξη Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση
(επιλογή ΙΦΣ).
Υποστήριξη κατά το στάδιο υποβολής ερωτήσεων-διευκρινίσεων επί του
τεύχους δημοπράτησης της Β.ΙΙ. Φάσης από τους προεπιλεγέντες.
Υποστήριξη προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και την
αναθέτουσα αρχή με στόχο τη διενέργεια της Β.ΙΙ φάσης του
διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης ευρωπαϊκής και
εθνικής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων και ΣΔΙΤ.
Συμμετοχή στη αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των δεσμευτικών
προσφορών της Φάσης Β.ΙΙ και υποβολή προτάσεων προς

την

αναθέτουσα αρχή
Συμμετοχή στην σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης
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β) Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.
Αντικείμενο του συμβούλου είναι η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων

της

Περιφέρειας

Ηπείρου

και

πιο

συγκεκριμένα:
Η αναθεώρηση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως νεότερα περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα και τα
δρομολογημένα έργα με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση
και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος.
Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης για την προέλευση,
ποσότητα και ποιότητα των αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό
ορίζοντα 20ετίας.
Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των υλικών
συσκευασίας και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.
Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών
αποβλήτων.
Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων και έργων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Η επικαιροποίηση των προτάσεων για τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ
σύμφωνα και τον Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)
Η διατύπωση πρότασης για τη συγκρότηση και στελέχωση υπηρεσιακού
σχήματος για την υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών και
δράσεων
Αντικείμενο του συμβούλου είναι και η υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου
για την εκπόνηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σύμφωνα με
τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ.107017/288-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).
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ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η διάρκεια του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες, εντός των οποίων ο
Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει έργο συνολικά 21 ανθρωπομηνών, το οποίο
θα τεκμηριώνεται στις αναφορές εργασιών του.
Η σύμβαση υλοποιείται στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της
Περιφέρειας και όπου κρίνεται απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της.
Ο Ανάδοχος θα συνδράμει τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη δημιουργία
των ακόλουθων παραδοτέων:
α) Για την Υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια του
διαγωνισμού ΣΔΙΤ της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων:
Εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Έκθεση διευκρινήσεων επί των τευχών
δημοπράτησης- Α’ Φάσης».
Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Έκθεση για θέματα επί της διαδικασίας προεπιλογής –
Α’ Φάσης».
Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Σχέδιο Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο».
Εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Προτάσεις αξιολόγησης του τεχνικού σκέλους των
παραδοτέων της Φάσης Β.Ι».
Εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής
και λειτουργίας του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας
δημοπράτησης του νόμου περί ΣΔΙΤ».
Εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Σχέδιο Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή
ΙΦΣ)».
Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Προτάσεις αξιολόγησης του τεχνικού σκέλους των
παραδοτέων της Φάσης Β.ΙΙ».
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Εντός δέκα τεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο
Ανάδοχος θα συντάξει το παραδοτέο «Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης».
Εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος
θα συντάξει το παραδοτέο «Συγκεντρωτική Έκθεση Εργασιών».

β) Για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου:
Εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Έκθεση μεθοδολογικής προσέγγισης – Πρόγραμμα
Δράσης».
Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
συντάξει το παραδοτέο «Έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις για την
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ».
Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος
θα καταθέσει το παραδοτέο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης».
Εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
καταθέσει το παραδοτέο «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης ο
Ανάδοχος καταθέτει το τελικό σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αναφορά εργασιών κάθε
τρίμηνο, με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο
αναφοράς και των αντίστοιχων ανθρωπομηνών.
Στο τέλος του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει Συγκεντρωτική Έκθεση
Εργασιών, όπου θα τεκμηριώνονται οι εργασίες του κατά τη συνολική διάρκεια
του έργου και η παροχή των απαιτούμενων ανθρωπομηνών.
Αρμόδιο όργανο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου του Αναδόχου
και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η
Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου, η οποία θα
συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί αρχικά στην προσωρινή παραλαβή
του συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οποίο θα διατυπώνεται το
εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς και οι τυχόν διαπιστωθείσες
ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Για αυτό το λόγο ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει το παραδοτέο σε τρία (3) αντίγραφα. Ο Ανάδοχος
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οφείλει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της
συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διαβίβασης του Πρωτοκόλλου από τον Εργοδότη. Η Επιτροπή ελέγχει τα
παραδοτέα και σε περίπτωση συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής
Παραλαβής των Παραδοτέων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει
τα οριστικά παραδοτέα του έργου και σε τρία (3) ηλεκτρονικά αντίγραφα.
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις και στις αναφορές που
υποβάλλει ο Ανάδοχος, εφόσον κριθεί σκόπιμο ή να μην τις παραλάβει εάν
δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που έχουν ζητηθεί για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και αφορούν στο αντικείμενο του έργου ή δεν έχει
συμμορφωθεί ο Ανάδοχος σε παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε άλλα
παραδοτέα της αναφερόμενης περιόδου.
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής διαβιβάζεται από τον Εργοδότη στον
Ανάδοχο με συστημένη επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί
με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το
παραδοτέο. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια και έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των
προθεσμιών επανυποβολής παραδοτέων σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά
από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο καθώς και ημερομηνιών υποβολής τυχόν
ενδιάμεσων παραδοτέων, με σχετική αναφορά της σε πρακτικό και χωρίς την
υποχρέωση τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή της
συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα
ολοκλήρωσή του. Η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα
ευρώ (132.840,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο ανωτέρω
Αναδόχου και
συγκεκριμένη
ασφαλιστικών
επιβαρύνσεων

ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του
των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την
περίπτωση
έξοδά
του,
συμπεριλαμβανομένων
των
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
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Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών και θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όταν
χρειάζεται.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής:
1. Το 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00€), με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής
Παραλαβής της 1ης τριμηνιαίας αναφοράς εργασιών.
2. Το 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00€), με την σύνταξη Πρακτικού Οριστικής
Παραλαβής της 2ης τριμηνιαίας αναφοράς εργασιών .
3. Το 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00€), με την σύνταξη Πρακτικού Οριστικής
Παραλαβής της 3ης τριμηνιαίας αναφοράς εργασιών.
4. Το 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00€), με την σύνταξη Πρακτικού Οριστικής
Παραλαβής της 4ης τριμηνιαίας αναφοράς εργασιών.
5. Το 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00€), μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Επιλογής Επίβλεψης και Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος
προσκόμισε την υπ΄αριθμ 1598899/9-5-2013 Εγγυητική Επιστολή του
ΤΣΜΕΔΕ ύψους δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€), η οποία αποτελεί το
10% του συνολικού ποσού, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία
θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση
όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. Ο Εργοδότης εις ουδεμίαν
επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη
έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της
οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις,
ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και να απαιτήσει από
αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπόνηση του
έργου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με την
έγγραφη συμφωνία των συμβεβλημένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο,
χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη, που παρέχεται μόνον
εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Η μελέτη που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, θα αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος θα έχει το πλήρες
δικαίωμα εκμετάλλευσής της. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη με την αποδοχή
της Μελέτης.
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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 του Εργοδότη.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το
Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να συμμετέχει
σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι του και δεν
δεσμεύει τον Εργοδότη με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του
συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

11

