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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 

Aρ. Πρωτ. : 48273 / 13-11-2012 
 

 
 

 
 

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

 
(Χρηµατοδότηση από Ταµείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους: ΕΣΠΑ 2007- 

2013/ΕΠΠΕΡΑΑ – Κωδ. Εναρ: 2011ΣΕ07580072 της ΣΑΕ 0758) 
(Αρ. Πρωτ. Οικ. 124153 Προέγκρισης Υπογραφής Σύµβασης Υποέργου 4 «Τεχνικός 
Σύµβουλος ΕΣΠΑ» της Πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»)  
 

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς σήµερα την 13η 
του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τρίτη  µε βάση την υπ’ αριθµ. 73/2012 (11-05-

2012) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αφ’ ενός ο κ. 
Παρίσης Αλέξανδρος, ∆ήµαρχος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που εκπροσωπεί το ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς (Εργοδότης) και αφ’ ετέρου η σύµπραξη γραφείων µελετών:  

«1. Μπιζίµης Παύλος του Ευσταθίου 

  2. Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου 

  3. Φάππας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου» 

που καλείται εφεξής «Ανάδοχος»  και που εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
Παρασκευόπουλο Μιχαήλ του Σωτηρίου µε ΑΦΜ 021577207, ∆.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών µε 

αναπληρωτή του τον Φάππα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου δυνάµει της από 07/02/2012 

κοινής δήλωσης όλων των συµπραττόντων γραφείων µελετών και του αριθµ. 3.446/18-06-

2012 Ειδικού Πληρεξουσίου της Συµβολαιογράφου Αθηνών κ. Σοφία Φουρουντζόγλου 

συµφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης 

 

Με το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό και µε βάση την απόφαση υπ’ αριθµ. 73/2012 (11-05-
2012) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ο Εργοδότης αναθέτει στον 

Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε τους όρους 

των συµβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της 

οικείας Προκήρυξης του οικείου διαγωνισµού και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 508/2011 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Το αντικείµενο της σύµβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του 
διαγωνισµού (Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά Τεύχη 
 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :  

1. Το παρόν  ιδιωτικό συµφωνητικό 

2. Η από   07-12-2011 Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της 

3. Η µε ηµεροµηνία 07/02/2012 Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η µε ηµεροµηνία 07/02/2012 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

6. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου 

7. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους συγκεκριµένους υπολογισµούς της 

προεκτιµηθείσας αµοιβής, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 § 2 και 9 § 3.γ του Ν. 3316/2005 

8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις 

συγκεκριµένες κατηγορίες µελέτης. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά 

τη σειρά ισχύος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσµίες 
 

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε είκοσι 
πέντε (25) µήνες από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού. 

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τµηµατικές προθεσµίες των επί µέρους 

εργασιών περιλαµβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Τεύχος 

Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου 
 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάµει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3316/05, που προσαρτάται στην 

παρούσα σύµβαση, ορίζεται ο Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, µε έδρα την Αθήνα, 

οδός Τοσίτσα αρ. 13 – Τ.Κ. 106 83, τηλέφωνο: 210 8833103, fax: 210 8833608 και 

αναπληρωτής αυτού ο Φάππας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, µε έδρα την Σταµάτα Αττικής, 

οδός Μαρµαρά αρ. 20 – Τ.Κ. 14565 τηλέφωνο: 210 8142174, fax: 210 8141216. 

Ως έδρα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005,  

δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι:  

Οδός Τοσίτσα, αρ. 13, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα  

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παραγρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, ορίζεται ο κος 

∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κάτοικος Σάµης Κεφαλλονιάς, οδός Χωροφυλακής 1, Τ.Κ. 28080, 

Τηλέφωνο 2674023796, fax: 2674023798. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του 

διορισµού του αντικλήτου προσαρτάται στη σύµβαση αυτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Αµοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωµής 
 

Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 16 της οικείας 

Προκήρυξης ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας και το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3316/05 αποτελεί 

το ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Η αµοιβή αυτή στην προκείµενη περίπτωση, σύµφωνα µε την 

οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού (υπ’ αριθµ. 73/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς), ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ 

(56.800,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία µελέτης: 

•   4.414,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 09 

• 43.465,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 13 

•   8.921,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε µελέτη κατηγορίας 27 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 

επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων  και στην Αρ. Πρωτ. Οικ. 124153 Προέγκρισης Υπογραφής Σύµβασης Υποέργου 

4 «Τεχνικός Σύµβουλος ΕΣΠΑ» της Πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις 
 

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού – σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της οικείας Προκήρυξης - ο 
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Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων 

των συµπραττόντων γραφείων µελετών) και συνολικού ποσού ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ 

(4.000,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης 

(άρθρο 11.2 της Προκήρυξης) χωρίς ΦΠΑ : 

1. Εγγυητική υπ’ αριθµ.   1583136/30-10-2012 του ΤΣΜΕ∆Ε ύψους 4.000,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο  
 

Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του 

εργοδότη, και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σύµφωνα µε τους όρους της οικείας Προκήρυξης 

και των λοιπών συµβατικών τευχών και λαµβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα 

υπογεγραµµένο αντίτυπο. Τα συµβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος 

συµφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, της Προκήρυξης, της 

Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων και του Τεύχους της 

Προεκτιµώµενης Αµοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συµβάσεων της Προϊσταµένης Αρχής. Ένα 

(1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόµενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται µε το ιδιωτικό 

συµφωνητικό στον Ανάδοχο. 

Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό που αποτελείται από τέσσερεις (4) σελίδες αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε εις εξαπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συµβαλλόµενα µέρη και παρέλαβαν από 

ένα ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και  ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 
  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 
 
 
 
 

Παρασκευόπουλος Μιχαήλ  
του Σωτηρίου  

                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  
 
 
 
 
 

                                Αλέξανδρος Παρίσης 
                             ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
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