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Σκόπελος, 05.06.2020 
                              Αριθμ. Πρωτ.: 599 

 

ΙΔ ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«Μελέτη συντήρησης κι επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ Σκοπέλου»  

5.000,00 €  + ΦΠΑ (24%) 1.200,00 €  =  6.200,00 €  

 
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  

 
Στη Σκόπελο σήμερα, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, την 5η του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 27/2020 
(ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΟΞΤΑ-Λ7Υ) του Νο 06/26.05.2020 Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, αφ' ενός το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, που 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού ΑΓΓΕΛΟ ΞΗΝΤΑΡΗ, αναφερόμενο εφ' εξής 
«Εργοδότης» και αφ' ετέρου  ο Ανδρέας Νικ. Δογκάκης, Αγρονόμος – Τοπογράφος – Μηχανικός 
ΕΜΠ και Περιβαλλοντολόγος, κάτοχος Πτυχίου Μελετητή Β’ Τάξης στην Κατηγορία Μελετών 16 
(Μελέτες Τοπογραφίας) και Πτυχίου Μελετητή Α’ Τάξης στην Κατηγορία Μελετών 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες), που εδρεύει στον Βόλο (Μαγνήτων 14) με ΑΦΜ  046866949 στη ΔΟΥ 
Βόλου, που καλείται εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
  

ΑΡΘΡΟ  1 Ο  :  Αντ ικείμενο  Σ ύμβα σης  

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 27/2020 
(ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΟΞΤΑ-Λ7Υ και ΑΔΑΜ: 20AWRD006805173) του Νο 06/26.05.2020 Πρακτικού 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, ο 
Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την 
εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη συντήρησης κι επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) 
ΧΖΛ Σκοπέλου». 

 
ΑΡΘΡΟ  2 Ο  :  Αντ ικείμενο  Μελέτ ης  –  Απα ιτ ο ύμενα  στ ο ιχεία   

Η εν θέματι μελέτη θα εκπονηθεί βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών της σχετικής 
νομοθεσίας προκειμένου να υλοποιηθεί το αντίστοιχο έργο.   

ΑΡΘΡΟ  3 ο   :  Π α ρα δο τ έα  Μελέτ ης  

Ο Ανάδοχος – Μελετητής, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, θα υποβάλει τα παραδοτέα που 
ορίζονται από τη νομοθεσία, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΑΡΘΡΟ  4 Ο  :  Ι σχύο υσες Δ ια τ ά ξεις  

Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις και 
προδιαγραφές: 

- Το ΝΔ 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά 
αυτού διατάγματα, όπως ισχύει σήμερα. 

- Ο νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’/22.02.2005 – Διορθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/07.04.2005): 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ –  σελίδα  2 .  απ ό 3.  

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα. 

- Ο νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/08.08.2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

- Ο νόμος  4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ 200 Α΄/24.10.2016 και 
ΦΕΚ 206 Α΄/03.11.16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

- Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα «περί μισθώσεως έργου». 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων αυτής της σύμβασης με τις διατάξεις των παραπάνω 

νόμων και διαταγμάτων, υπερισχύουν τα άρθρα των νόμων και διαταγμάτων. Ειδικότερα κατά τη 
εκπόνηση της μελέτης θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι ισχύοντες κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
- Οι προδιαγραφές μελετών του ΠΔ 696/1974 (ΦΕΚ Α’ 301) όπως ισχύουν σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ  5 Ο  :  Προ θεσμία  –  Πο ινικές  Ρ ήτ ρες  

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης της μελέτης θα αρχίσει από την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης και εκτιμάται σε τρεις (3) μήνες, εκτός επίσημων αργιών.  

Σε όλη τη διάρκεια εκπονήσεως της μελέτης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήμερο τον 
Επιβλέποντα αυτής για την πρόοδό της και για τις προτεινόμενες λύσεις. 

Σε περίπτωση υπέρβασης από τον Ανάδοχο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για ποινικές ρήτρες. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 
είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ  6 Ο  :  Υ πο βο λ ή Μελέτ ης –  Αντ ίτ υπα  

Η υποβολή της μελέτης για τον έλεγχο γίνεται σε μία σειρά εκτυπωμένη καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή, βάσει των οποίων γίνονται οι τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις του 
Εργοδότη. Μετά τον έλεγχο, το αντίτυπο διορθωμένο επιστρέφεται στην Ανάδοχο. 

Η μελέτη, στη τελική της, μετά τις διορθώσεις, μορφή, υποβάλλεται εκ νέου σε έξι (6) 
αντίτυπα εκτυπωμένα και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 Ο  :  Έλεγ χο ς –  Έγ κριση  –  Πα ρα λα βή Μελέτ ης  

Η μελέτη υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η επίβλεψη 
θα ασκείται από τον επιβλέποντα που θα ορισθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με 
τις υποδείξεις του επιβλέποντα και να τον ενημερώνει για την πορεία των εργασιών. 

Σε περίπτωση διόρθωσης του κειμένου ή των σχεδίων της μελέτης από τον επιβλέποντα, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να διορθώσει όλα τα αντίτυπα της μελέτης, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου ως προς τις διορθώσεις του επιβλέποντα, ο 
Ανάδοχος και πάλι υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του επιβλέποντα, 
επισημαίνει όμως και αιτιολογεί τη διαφωνία του με έγγραφο και σχετική επισήμανση στη μελέτη. 

Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3316/05. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  8 Ο  :  Αμο ιβή Ανα δό χο υ  –  Κρα τ ήσεις  –  Τρό πο ς Π ληρωμής  

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της οικονομικής προσφοράς του και 
συμφωνείται στο κατά αποκοπή ποσόν των 5.000,00 ευρώ, για τις απαιτούμενες κατηγορίες 
μελετών και αποτελεί την τελική και πλήρη αμοιβή, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 1.200,00 ευρώ. 
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Για το ανωτέρω συνολικό ποσό (5.000,00 € + 1.200,00 €) είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
555/26.05.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΨΖΟΞΤΑ-0ΩΔ) και διατέθηκε   
πίστωση, συνολικού ύψους 6.944,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7413.24 υπό τον τίτλο «Μελέτη 
συντήρησης κι επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ Σκοπέλου», του 
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου οικονομικού έτους 2020. 

Όλες οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες καταβάλλονται κατά νόμο 
από τον Ανάδοχο – Μελετητή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον 
Εργοδότη.  Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση 
του σχετικού τιμολογίου και την υποβολή του στο ΔΛΤΣ με συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ9 Ο  :  Έδ ρα  τ ο υ  Ανα δό χο υ  

Ως έδρα του Αναδόχου,  δηλώνεται ο Βόλος (Μαγνήτων 14).  
 

ΑΡΘΡΟ  1 0 Ο  :  Ε νστ ά σεις  –  Αιτ ήσεις  Θερα πεία ς –  Επίλυση Δ ια φο ρών  

Για κάθε ένσταση, αίτηση θεραπείας καθώς και δικαστική επίλυση των διαφορών του Εργοδότη 
και του Αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3316/05. 
 

ΑΡΘΡΟ  11 Ο  :  Ακ ρο τ ελεύτ ιο  Άρθρο  

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, υπογράφεται εις 
τριπλούν από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη (Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου) και τον Ανάδοχο και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία (ΔΛΤΣ) δύο υπογεγραμμένα αντίτυπα, ο 
δε Ανάδοχος ένα.  

- Αναγνώσθηκε και υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
παρέλαβαν δύο ο Εργοδότης και ένα ο Ανάδοχος. 

 
 
   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ                  

 
 

  ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ         ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΙΚ.  ΔΟΓΚΑΚΗΣ  
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