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                               ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                          Σίνδος,  15/11/2018  
 Διεύθυνση Οικονομικών                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1556       
Υπηρεσιών                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 24964 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 
                      57400 Σίνδος. 
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515) 
Fax:  2310-586-849 
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2018-2019)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.456,00 €. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

7) Τα από 10-10-2018 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής 

Μέριμνας. 

8) Την υπ’ αριθ. 1517/24343/2018 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό 

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 1071/2018 

ποσού 5.456,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.005. Χρηματοδότηση: Ίδια 

έσοδα-Τακτικά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα (2018-2019)», προϋπολογισμού 

4.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 5.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με 
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τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα (2018-2019)», σύμφωνα με το 

Παράρτημα Α΄. 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ &  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

«Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δέλτα (2018-2019)» 

CPV:  92100000-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα 
 
 Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    “Βιντεοσκόπηση των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δέλτα (2018-2019)” 

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 5.456,00 € 
 

 
 
Συνοπτικά στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας : 
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Δέλτα 
Τίτλος Υπηρεσίας «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δέλτα (2018-2019)» 
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η 
παροχή υπηρεσίας 

Δήμος Δέλτα 

Τόπος παροχής υπηρεσίας Δήμος Δέλτα 
Είδος σύμβασης Παροχή  γενικής υπηρεσίας κάτω των ορίων με βάση το N. 

4412/16   
Κωδικοί CPV :    92100000-2 
Είδος διαδικασίας  Απ’ ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου      
Προϋπολογισμός 5.456,00 € ( ΜΕ  Φ.Π.Α)   
Χρηματοδότηση του έργου Ίδιοι Πόροι 

Κωδ. Πρ/μου 2018 :  02.00.6117.005 
Θεσμικό Πλαίσιο  Ν.4412/16 

Ν.3463/06 (άρθρο 209), Ν.3852/2010, Ν.4555/2018. 
 Αρμόδια Υπηρεσία  

 
 

 Συντάκτης μελέτης 

1. Γραφείου Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων (Τμήμα 
Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας – Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών)  

2. Μπογιατζοπούλου Βαΐα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    “Βιντεοσκόπηση των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δέλτα (2018-2019)”  

            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 5.456,00 € 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών βιντεοσκόπησης των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια ενός έτους από την ανάθεση. 
Οι υπηρεσία θα διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο της Σίνδου όπου πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, μετά από πρόσκληση της προέδρου.  
Ο αριθμός των συνεδριάσεων υπολογίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα τέσσερις (44), 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αλλά και των έκτακτων που πιθανόν θα προκύψουν. 

Η βιντεοσκόπηση θα πραγματοποιείται με προσωπική παρουσία του αναδόχου με ιδία τεχνολογικά 
μέσα καθ’ όλη την διάρκεια των δημοτικών συνεδριάσεων.  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 §1 του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/τ.Α'/2006) προβλέπεται ότι “...Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου καταρτίζονται με την βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή “βίντεο” ή με κάθε άλλο 
πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο...”. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της §9 του ιδίου ως άνω άρθρου, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 9 §3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11.4.2012), προβλέπεται ότι “...Οι εργασίες 
μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών...”.  
 
Η παρούσα λοιπόν μελέτη αφορά την Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Δέλτα, από την υπογραφή της σύμβασης, από ιδιώτη.    
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με : 

1. την παρούσα μελέτη  

2. τις ανάγκες του Γραφείου Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων (Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικής 
Μέριμνας – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.456,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.005 του  προϋπολογισμού του 
Δήμου οικον. έτους 2018 και τον αντίστοιχο του 2019. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
Η υπηρεσία  θα ανατεθεί βάσει  των διατάξεων του Ν.4412/16. 

 
Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

Σίνδος,  10/10/2018  Σίνδος, 10/10/2018 

Μπογιατζοπούλου Βαΐα  Σουρουπίδης Κων/νος 

Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας & 
Διοικητικής Μέριμνας  
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Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        

 
 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή υπηρεσιών 
βιντεοσκόπησης 
συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου  

 
Αριθμός 
συνεδριάσεων 

 
44 

           
100,00 

 
4.400,00 

      
Σύνολο    καθαρής αξίας         4.400,00 € 
ΦΠΑ     24%    1.056,00 € 
Γενικό σύνολο δαπάνης      5.456,00 € 

                                                                                  
 
 
 
 
Συντάχθηκε 

 Θεωρήθηκε 

Σίνδος, 10/10/2018  Σίνδος, 10/10/2018 

 
Μπογιατζοπούλου Βαΐα 

  
Σουρουπίδης Κων/νος 

Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας & 
Διοικητικής Μέριμνας  

ΑΔΑ: 6ΦΗΓΩ9Ι-ΡΟΘ



 
 

7 
 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων αποτελεί η βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Δέλτα που λαμβάνει μέρος στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου.   
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.456,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και αναφέρεται στις εργασίες όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρούσα μελέτη. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 τεύχος Α). 

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010). 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 
6. Την υπ’ αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, «κοινοποίηση 

διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες & παραοχή 
οδηγιών». 

7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/11.04.2012, 
τεύχος Α). 

8. Τον Ν. 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 3871/2010, όπως ισχύει σήμερα. 
10. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσια Λογιστική και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
11. Τον Ν. 3414/2005 περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων»» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005). 

12. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018). 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

I. Τεχνική Έκθεση 
II. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

III. Γενικοί και Ειδικοί Όροι  
 
Άρθρο 4ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας 
Η υπηρεσία θα παρέχεται κατά την διάρκεια των Δημοτικών Συνεδριάσεων στο κτίριο του Συνεδριακού 
Κέντρου της Σίνδου ή όπου αλλού ορισθεί τόπος συνεδρίασης, και έπειτα από ειδοποίηση του 
αναδόχου για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης αυτής.  Η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 12 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογιζόμενου ποσού σε 
προγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει 
εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της 
σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με 
απόφαση του Δ.Σ. 
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 
Να  ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον ανάδοχο τρείς μέρες νωρίτερα για την ημερομηνία και ώρα 
και τον τόπο πραγματοποίησης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   
 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Να παρουσιάζεται τουλάχιστο μία ώρα προ της καθορισμένης ώρας έναρξης της συνεδρίασης, για 
τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων καταγραφής και την διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών 
εργασιών. 
2.  Να παραδίδει μία ημέρα μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπτικό δίσκο ανάλογης 
διάρκειας του Συμβουλίου, στο γραφείο της Πρόεδρου του ΔΣ. 
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Άρθρο 7ο: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την 
σχετική ειδοποίηση που θα λάβει εκ μέρους του Δήμου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
παρούσας ή με την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου που επιθυμεί την 
λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες εργασίες. 
 
Άρθρο 8ο: Εκχώρηση έργου 
Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σε τρίτους. 
 
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο ή τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη 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 αναίτιος, 
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 αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο και τελικά εγγράφως και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος να υπερβεί τι συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 100,00 € 
/συνεδρίαση,  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
Η πληρωμή της αμοιβής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την 
παράδοση αντίστοιχου μέρους της εργασίας, και πάντοτε με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών 
εκ μέρους του αναδόχου. 
 
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 14 :   Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Ο 
οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της υπηρεσίας που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 203  του Ν.4412/2016. 
 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

Σίνδος, 10/10/2018  Σίνδος, 10/10/2018 

Μπογιατζοπούλου Βαΐα  Σουρουπίδης Κων/νος 

Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας & 
Διοικητικής Μέριμνας  
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