
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 10 Δεκεμβρίου 2021 
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1559   
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 24722
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548)
Fax:  2310-586-849
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας  και  εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία:  «Υπηρεσίες
Κινητής Τηλεφωνίας, για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα»,
προϋπολογισμού 6.240,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας 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 του Ν. 4782/2021.
5) 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.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016. 
7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
9) Τα από τις 22-11-2021 έγγραφα σύμβασης του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. 
10)Την  υπ’  αριθμ.:  1553/24453/08-12-2021  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  323 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  343,  με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  520,00  εύρω  από  τον  Κ.Α.
02.00.6223 για το έτος 2021. Πολυετής υποχρέωση: Έτος 2021: Ποσό: 520,00 €, έτος
2022: Ποσό: 5.720,00 €. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  υπηρεσίας  «Υπηρεσίες  Κινητής  Τηλεφωνίας, για
Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 5.032,26
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 6.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της
απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  Έκθεση  –  Τεχνικές  Προδιαγραφές  -
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες Κινητής
Τηλεφωνίας, για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», τα οποία
επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13                            
Τ.Κ. : 57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο: 2310 797411
εσ.: 101 
Email: 
n.giannakidou  @dimosdelta.gr  

                                                              CPV: 64212000-5 Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας

Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – τακτικά 

Κ.Α.Ε 02.00.6223, με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία»

Π Ρ Ο ΫΠ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: 6.240,00 Ευρώ με ΦΠΑ

«Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας,   για Αντιδημάρχους και Προϊστάμενους Υπηρεσιών  
Δήμου Δέλτα»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
H  δαπάνη,  για  την  υπηρεσία  «Υπηρεσίες  Κινητής  Τηλεφωνίας, για  Αντιδημάρχους  και
Προϊστάμενους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα» κρίνεται απαραίτητη προκειμένου, πέντε Αντιδήμαρχοι
και τρεις Προϊστάμενοι Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα (συνολικά, οκτώ γραμμές), να μπορούν να
κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών.

Για τη δαπάνη αυτή, γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 18391-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1388/
07-10-2005) και στη διάταξη του άρθ. 17 παρ. 8, του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ Α΄ 207/ 02.10.2006).

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας
προς το  Δήμο  Δέλτα,  για  Αντιδημάρχους  και  Προϊστάμενους  Υπηρεσιών  (οκτώ  γραμμές,
συνολικά), σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και με τους εξής όρους:

Α)  Η παρούσα, αφορά υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, με τα εξής μηνιαία προγράμματα και τις
εξής ελάχιστες παροχές:

·Πρόγραμμα Αντιδημάρχων &  Προϊσταμένων  Υπηρεσιών  Δήμου Δέλτα  (οκτώ  γραμμές,
συνολικά)

Ενδοεταιρική ομιλία Απεριόριστη

Ομιλία προς όλα τα εθνικά κινητά 3.000 λεπτά της ώρας

Ομιλία προς όλα τα εθνικά σταθερά 3.000 λεπτά της ώρας

Γραπτά μηνύματα (SMS) 3.000

Κλήσεις με ογκοχρέωση (Data) 6 GB

Έκδοση χωριστού λογαριασμού Χρήστη ΝΑΙ

Β) Για όλες τις συνδέσεις θα εκδίδεται για το Δήμο Δέλτα ένας συγκεντρωτικός, μηνιαίος
λογαριασμός, για όλους τους χρήστες, μέχρι το ανώτατο χρηματικό όριο για κάθε χρήστη.
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Στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης κάνει  χρήση πέραν του συμβατικού προγράμματος και
υπερβεί το ανώτατο χρηματικό όριο, η ανάδοχη εταιρία θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει χωριστό
λογαριασμό με το υπερβάλλον ποσό με χρέωση του χρήστη που έκανε χρήση πέραν του
ανώτατου  χρηματικού  ορίου.  Η  ανάδοχη  εταιρία  θα  είναι  υπεύθυνη  για  την  είσπραξή  του
υπερβάλλοντος ποσού.

Γ) Για όλες τις συνδέσεις θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής και ενεργοποίησης νέου αριθμού
σύνδεσης όταν νόμιμα ορίζεται και αλλάζει το φυσικό πρόσωπο του χρήστη. Οποιαδήποτε χρέωση
για την αλλαγή και ενεργοποίηση νέου αριθμού και εφόσον είναι σύμφωνα με την σύμβαση, θα
βαρύνει τον χρήστη.

Δ) Δικαιούχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και συμβαλλόμενος έναντι της αναδόχου εταιρίας θα
είναι ο Δήμος Δ έ λ τ α , στο όνομα του οποίου θα εκδίδονται οι μηνιαίοι λογαριασμοί. Μόνο στην
περίπτωση της έκδοσης χωριστού λογαριασμού χρήστη, θα εκδίδεται στο όνομα του χρήστη και
στην περίπτωση που έκανε χρήση πέραν του ανώτατου χρηματικού ορίου. Η ανάδοχη εταιρία θα
είναι υπεύθυνη για την είσπραξή του υπερβάλλοντος ποσού του λογαριασμού που θα εκδίδεται
στο όνομα του χρήστη. Η υπηρεσία θα ανατεθεί σε μία ανάδοχο εταιρία και δεν διασπάται.

Ε)  Ο καθορισμός των δικαιούχων χρηστών θα προκύπτει  από τις, εκάστοτε, Αποφάσεις
Δημάρχου, περί ορισμού των Αντιδημάρχων, των Αν. Προϊσταμένων Υπηρεσιών καθώς και τ ω ν
καθηκόντων αυτών.
ΣΤ) Η διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και ενδεικτικά, από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

                          Η συντάκτρια                                                   Ο θεωρήσας
                                                                            
                                                                                                                 

                    Νίκη Γιαννακίδου
                            ΠΕ Διοικητικό                                           ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13 
Τ.Κ. : 57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο: 2310 797411
εσ.: 101 
Email:
n.giannakidou  @dimosdelta.gr  

2. Ε     Ν     Δ     Ε     Ι     Κ     Τ     Ι     Κ     Ο     Σ          Π     Ρ     Ο   Ϋ   Π     Ο     Λ     Ο     Γ     Ι     Σ     Μ     Ο     Σ  

Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  κινητής  τηλεφωνίας  για  Αντιδημάρχους  και
Προϊστάμενους Υπηρεσιών  του Δήμου  Δέλτα,  για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης  και  ενδεικτικά,  από  1ης Δεκεμβρίου  2021 έως  την 30η Νοεμβρίου 2022,
σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, είναι συνολικού ποσού 6.240,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου Δέλτα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Δέλτα των ετών 2021 και
2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-08-2016)

Η ανάλυση του κόστους συνολικά, ανά πρόγραμμα προϋπολογίζεται ως εξής:

Χρήστες Μονάδα

  
Μέτρηση
ς

  Τιμή
 (ευρώ)

Ποσότητ
α

(μήνες)

Κόστος με Φ.Π.Α.
και τέλη

2021 2022    ΣΥΝΟΛΟ

  ένας
(1)

μήνας

έντεκα
(11)
μήνες

δώδεκα (12)
μήνες

Αντιδήμαρχοι & 
Προϊστάμενοι 
(οκτώ γραμμές, 
συνολικά )

μήνας     65,00        12 520,0
0

5.720,00 6.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 520,0
0

5.720,00 6.240,00

CPV: 64212000-5 Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας 

Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – τακτικά.

             Η συντάκτρια                                                           Ο θεωρήσας
      
      Νίκη Γιαννακίδου

            ΠΕ Διοικητικό                                                          
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                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα
13 Τ.Κ. : 57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο: 2310 797411
ες.  101 Email:
n.giannakidou@dimosdelta.gr

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο     της     υπηρεσίας  

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς το Δήμο
Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες     διατάξεις     και     αποφάσεις  

Για τη δαπάνη αυτή, γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 18391-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1388/
07-10-2005)  και  στη  διάταξη  του  άρθ.  17  παρ.  8,  του  Ν.3491/2006  (ΦΕΚ  Α΄  207/
02.10.2006).

·Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

-Ν. 4782/2021.

·Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, με
ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 142 του Ν. 4782/2021.

·Άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.

·Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

·Άρθρο 35 παρ. 3.β του Ν. 3274/2004

·Υπ’ αριθ. 18391/2005 απόφαση υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1388/Β’/2005)

·Υπ’ αριθ. 210/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ9Ι-Α6Ω)

Άρθρο 3ο

Συμβατικά             στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία είναι: 

1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

javascript:void(0);
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Άρθρο 4ο

Τρόπος     εκτέλεσης     της     ανάθεσης     των     εργασιών.  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση με απόφαση Δημάρχου μετά από
την αποστολή σχετικής πρόσκλησης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής
περιγραφής που έχει εγκριθεί.

Άρθρο 5ο

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος:

α) Η λέξη Προσφορά.

β) Προς «Δήμο Δέλτα – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών».

γ) Το πρωτόκολλο και ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

 ε) Τα στοιχεία της επιχείρησης.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Στον φάκελο προσφοράς,
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά-υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν για έξι (6)μήνες από την κατάθεσή τους.

Άρθρο 6ο 

Σύμβαση

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει τους όρους της συγγραφής
υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της προσφοράς
του αναδόχου.

Άρθρο 7ο  

Ανακοίνωση     αποτελέσματος  

Μετά την απόφαση για την ανάθεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο
Δήμο Δέλτα, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της
γνωστοποίησης της ανακοινώσεως της απόφασης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 8ο

Χρόνος     παροχής     της     υπηρεσίας  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα διαρκέσουν για δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  και  ενδεικτικά,  από  1ης Δεκεμβρίου  2021  έως  την  30η

Νοεμβρίου 2022.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις         του     αναδόχου     /     εντολοδόχου  

Ο ανάδοχος θα παρέχει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις
παροχές  που  θα  ορίζονται  από  την  σύμβαση,  να  εκδίδει  τους  αναλυτικούς  λογαριασμούς
χρέωσης τηλεπικοινωνιακών τελών, να ελέγχει την χρήση για κάθε επιμέρους χρήστη και να
εκδίδει  χωριστό λογαριασμό στο όνομα του χρήστη όταν αυτός έκανε χρήση πέραν του
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ανώτατου χρηματικού ορίου. Η ανάδοχη  εταιρία  θα  είναι  υπεύθυνη  για  την  είσπραξή  του
υπερβάλλοντος ποσού του λογαριασμού που θα εκδίδεται στο όνομα του χρήστη.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε καταχώρηση των οικονομικών του απαιτήσεων στο ΕΣΥΠ
δυνάμει της 2/ 5482 /0026 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 545/Β΄2014 (άρθρο 4 : Κάθε πάροχος
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης,  καταχωρεί  στο  Ε.Σ.Υ.Π.  μεταφορτώνοντας  ηλεκτρονικό  αρχείο  ή  μέσω
διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), αμέσως μετά την έκδοση κάθε περιοδικού λογαριασμού,
τις απαιτήσεις για την πληρωμή του.)

Παροχή προς τον επόπτη της σύμβασης, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις συμβατικές
υπηρεσίες και χρεώσεις που αφορούν τον Δήμο Δέλτα.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο

Υποχρεώσεις     του     εντολέα  

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας θα γίνεται από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. Η αρμόδια
υπηρεσία θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο (Άρθρο 216 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του Άρθρου 33 του
Ν.  4608/2019 με  ισχύ  την  25/4/2019). Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά, η
πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της
συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Ενημέρωση του Αναδόχου με τα σχετικά έγγραφα σε περίπτωση αλλαγής φυσικού προσώπου
του χρήστη για την μεταβίβαση των αντίστοιχων παροχών.

Πληρωμή του Αναδόχου από το Ταμείο του Δήμου και ύστερα από την παραλαβή των μηνιαίων
λογαριασμών και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία
και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 11ο

Έκπτωση     του     αναδόχου  

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του και τις
υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 12ο

Ανωτέρα     βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης 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  ανυπαίτιοι,  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 και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με
το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω της
ανωτέρας  βίας.  Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
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Άρθρο 13ο

Πλημμελής     παροχή     της     υπηρεσίας  

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις
υποδείξεις της υπηρεσίας.

Άρθρο 14ο

Τροποποίηση     Σύμβασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του Ν. 4441/2016, με ισχύ την 6/12/2016
και όπως προστέθηκε με την παρ.21 του Άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, με ισχύ την 1/4/2019
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 15ο 

Τρόπος     πληρωμής      

Η καταβολή της αμοιβής για τις υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί, θα γίνεται τμηματικά και
ύστερα από έκδοση μηνιαίων λογαριασμών του αναδόχου.

Απαραίτητο δικαιολογητικό του χρηματικού εντάλματος αποτελεί το αποδεικτικό καταχώρησης
στο σύστημα Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 16ο

Φόροι,     τέλη,     κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή
τρίτων που ισχύουν. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο.

Ενδεικτικά ο εντολοδόχος υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων  (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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Άρθρο 17ο

Επίλυση         διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

Σίνδος 22-11-2021

           Η συντάκτρια                                                        Ο θεωρήσας

                       
      Νίκη Γιαννακίδου

             ΠΕ Διοικητικό                                                               
                                                                              Ιωάννης Ν. Ιωαννίδης 

                                                                                           Δήμαρχος Δήμου Δέλτα
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