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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΞΙΑΣ #12.300,00# €  

 

Στην Αθήνα, σήµερα την 12 Απριλίου του έτους 2012 και στα γραφεία του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αρίθµ. 4, οι κάτωθι 

συµβαλλόµενοι:  

α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες δι-

ατάξεις από τον Αστυν. ∆ιευθυντή ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωµά, ∆/ντή της 

∆/νσης Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και που θα αποκαλείται 

στη συνέχεια, χάριν συντοµίας, ΄΄Αναθέτουσα Αρχή΄΄ ή ΄΄Υπηρεσία΄΄ &  

β) Ο ΠΡΟΥΝΙΑΣ Νικόλαος, κατ’ εξουσιοδότηση του  ΓΑΛΑΝΗ Κων/νου, 

νοµίµου εκπρόσωπου της εταιρείας ΄΄INSTA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 

– ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄, Χίου 52 – Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, 

τηλ. 210 6398200, Α.Φ.Μ. 093668980, ∆.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής και που θα α-

ποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντοµίας, ΄΄Ανάδοχος΄΄ ή ΄΄Πάροχος υπηρε-

σιών΄΄, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  

  

Ύστερα από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε µε βάση την υπ’ αρίθµ. 

8039/17590/135-β από 9-4-2012 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών/ Α.Ε.Α. και την 

υπ’ αρίθµ. 8039/17590/135-δ από 9-4-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-

ντος του 4
ου

 Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών/ Α.Ε.Α., ανατίθεται στο δεύτερο 

συµβαλλόµενο, έπειτα από την από 11-4-2012 Έκθεση και το 11-4-2012 Πρα-

κτικό, η παροχή υπηρεσιών που αφορά την υποβοήθηση της Υπηρεσίας Τεχνι-

κών αναφορικά µε τη σύνταξη σχεδίων και Τεχνικής Περιγραφής των Η/Μ ε-

γκαταστάσεων, για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Αµυγδαλέζα Αττικής.      

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους, µε την προανα-

φερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στο δεύτερο συµβαλ-
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λόµενο ΄΄Ανάδοχο΄΄ ή ΄΄Πάροχο υπηρεσιών΄΄, ο οποίος αναλαµβάνει αυτή µε 

τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο παροχής υπηρεσιών – Τιµή  

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποβοήθη-

σης της Υπηρεσίας Τεχνικών αναφορικά µε τη σύνταξη σχεδίων και Τεχνικής 

Περιγραφής των Η/Μ εγκαταστάσεων, για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Αµυγδαλέζα Αττικής, όπως µε λεπτοµέρεια περι-

γράφεται στην από 6-4-2012 Τεχνική Περιγραφή του 4ου Τµ. της ∆/νσής µας, 

περιλαµβάνοντας και κάθε µικροεργασία που απαιτείται έστω και αν δεν περι-

γράφεται, συνολικής αξίας 12.300,00 € (εργασίες: 10.000,00 €, Φ.Π.Α.: 

2.300,00 €) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 

23%.  

 

 

Άρθρο 2  

Χρονική διάρκεια  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε  δύο (2) ηµερο-

λογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της πα-

ρούσας σύµβασης. 

 
  

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση  - παράδοση - παραλαβή παρεχόµενων υπηρεσιών  
1. Η παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον Ανάδο-

χο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης, η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρε-

σιών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, θα πραγµατο-

ποιηθεί από τριµελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί µε Απόφαση του ∆ιευ-

θυντή της ∆/νσης Τεχνικών/Α.Ε.Α.            

2. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 

∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων από το άρθρο 32 του ως 

άνω π.δ. κυρώσεων για εκπρόθεσµη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτα-

σης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.    

3. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του χρόνου και τις διαδικασίες παραλαβής 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007.  

 

 

Άρθρο 4 

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήµατος  
 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφ/κών Ταµεί-

ων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικά σε ποσοστό 6,5% (Μ.Τ.Σ. 2,72%, 

ΑΔΑ: Β4ΩΦΙ-ΨΛΩ



 

 

3

 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, 0,96% Μ.Τ.Π.Υ. και Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

0,10%), κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 2% επί των προα-

ναφερθεισών κρατήσεων, κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτο-

σήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. (Αφού αφαιρεθούν όλες οι προαναφερόµενες κρατήσεις).  

 

Άρθρο 5 

Υπεκµίσθωση – εκχώρηση δικαιωµάτων  
 Ο Ανάδοχος δε δικαιούνται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε άλ-

λον το έργο της παρούσας σύµβασης.  

Επίσης, δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά του, που απορρέουν από αυ-

τή τη σύµβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµφωνη 

γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης  
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµ-

βασης και µη συµµόρφωσης σε τυχόν διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του π.δ. 118/2007.  

 

 

Άρθρο 7 

Καταγγελία σύµβασης  
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, 

εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδε-

δειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε 

Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόµιµη αιτία, την 

πληρωµή του οφειλόµενου σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τιµήµατος.   

 

 

Άρθρο 8 

Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδο-

χο, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατι-

κά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που συνέβησαν 

αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία του για ολική ή µερική ε-

κτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανω-

τέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν από αυτή.  
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Άρθρο 9 

Πληρωµή  

1. Η δαπάνη χρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ταµείο Εξωτερικών Συ-

νόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους.  

2. Για την πληρωµή των παρασχεθησοµένων υπηρεσιών, συντάσσονται σχετικά 

δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται στον Υπόλογο ∆ιαχειριστή της ΣΑΕ 

050/2 για πληρωµή.  

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 «Λοιπά Κοινοτικά Προ-

γράµµατα – Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων» εκτελούµενου Π/Υ του Ταµείου 

Εξωτερικών Συνόρων.  

 

 

Άρθρο 10 

Βαρύτητα εγγράφων  
Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθµίζονται από την πα-

ρούσα σύµβαση, την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται 

µε το έργο.  

Για την άρση τυχόν αµφιβολιών ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους 

όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας 

κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατα-

δήλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα 

κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:  

α. Η παρούσα σύµβαση.  

β. Η υπ’ αρίθµ. 8039/17590/135-δ από 9-4-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι-

αφέροντος. 

γ. Η προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.  

Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά 

ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθµίσεις.  

 

 

Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις – Προσθήκες  
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζη-

τήσει από τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρήσει 

οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της 

δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.  

Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
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Άρθρο 12 

Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις  
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβα-

σης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια της έδρας 

της Υπηρεσίας.  

Η σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95, του Ν. 2452/96 και του 

π.δ. 118/2007.  

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) 

όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα 

ένσηµα.  

- Ένα από τα πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στη ∆/νση Τεχνικών/ 

Α.Ε.Α. και το άλλο πήρε ο ανάδοχος.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙ-

ΚΩΝ/Α.Ε.Α.  

 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αστυν. ∆ιευθυντής      

ΠΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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