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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΞΙΑΣ #14.735,40# €  

 
Στην Αθήνα, σήµερα την 15 Απριλίου του έτους 2015 και στα γραφεία του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθµ. 4, οι κά-
τωθι συµβαλλόµενοι:  
α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες 

διατάξεις από τον Αστυν. ∆ιευθυντή ΜΑΝΙΑΤΗ Αναστάσιο, ∆/ντή της 
∆/νσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και που 
θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντοµίας, ΄΄Αναθέτουσα Αρχή΄΄ ή 
΄΄Υπηρεσία΄΄ &  
β) Ο κ. ΛΑΜΝΑΤΟΣ ∆ηµήτριος, Αριστοτέλους 34 – Ηλιούπολη, Τ.Κ. 

163 42, τηλ. 210 6440436, Α.Φ.Μ. 105799796, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης και που 
θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντοµίας, ΄΄Ανάδοχος΄΄ ή ΄΄Πάροχος 
υπηρεσιών΄΄, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  
  
Ύστερα από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε µε βάση 

την υπ’ αρίθµ. 8039/22329/10-γ από 24-11-2014 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνι-
κής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α. και την υπ’ αρίθµ. 8039/22329/10-δ από 27-11-
2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 4ου Τµήµατος της ∆/νσης 
Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α., κατακυρώθηκε στο δεύτερο συµβαλλόµενο, 
ύστερα από την υπ’ αρίθµ. 8039/22329/10-ιθ από 19-3-2015 Απόφαση του 
∆ιευθυντή της ∆/νσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Α-
στυνοµίας, η εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο κτίριο της Ανοικτής 
∆οµής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής.  
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Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους, µε την προα-

ναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στο δεύτερο συµ-
βαλλόµενο ΄΄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 εκτέλεση επισκευαστικών 
εργασιών στο κτίριο της Ανοικτής ∆οµής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην Πεντέλη Αττικής, όπως αυτές µε λεπτοµέρεια περιγράφεται στην από 3-
10-2014 Τεχνική Περιγραφή του 4ου Τµ. της ∆/νσής µας, συνολικής αξίας 
14.735,40 € (εργασίες : 11.980,00 €, Φ.Π.Α.: 2.755,40 €) συµπεριλαµβανο-
µένων των προβλεποµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%.  

 
 

Άρθρο 2  
Χρονική διάρκεια  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δέκα οκτώ 
(18) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την ηµεροµηνία υπογρα-
φής της παρούσας σύµβασης. 

 
  

Άρθρο 3 
Παρακολούθηση  - παράδοση - παραλαβή παρεχόµενων υπηρεσιών  

1. Η παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον Ανά-
δοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης, η παραλαβή των παρεχόµενων υ-
πηρεσιών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, θα 
πραγµατοποιηθεί από τριµελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί µε Από-
φαση του ∆ιευθυντή της ∆/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/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 παρά-
τασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.    

3. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του χρόνου και τις διαδικασίες παραλα-
βής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007.  
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Άρθρο 4 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήµατος  

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου πο-
σοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ πο-
σοστού 20% επί του χαρτοσήµου. Κατά την πληρωµή της προαναφερθείσας 
υπηρεσίας θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 φόρος (αφού αφαιρεθούν οι προαναφερόµενες κρατήσεις).  
 
 

Άρθρο 5 
Υπεκµίσθωση – εκχώρηση δικαιωµάτων  

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούνται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε 
άλλον το έργο της παρούσας σύµβασης.  
Επίσης, δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά του, που απορρέουν από 
αυτή τη σύµβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµ-
φωνη 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 
σύµβασης και µη συµµόρφωσης σε τυχόν διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύ-
ουν 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 απο-
δεδειγµένα 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 τιµή-
µατος.   

 
 

Άρθρο 8 
Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανά-
δοχο, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περι-
στατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 15ήµερο από τότε που συ-
νέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία του για ολική ή 
µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλε-
στεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν από αυ-
τή.  
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Άρθρο 9 
Πληρωµή  

1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0851 του εκτελούµενου Π/Υ 
εξόδων 2015 του Ειδικού Φορέα 43-640 ́ ΄Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης 
Υποδοχής΄΄.  

2. Για την πληρωµή των παρασχεθησοµένων υπηρεσιών, συντάσσονται σχε-
τικά δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται στην Υπηρεσία Πρώτης Υ-
ποδοχής για πληρωµή.  

 
 

Άρθρο 10 
Βαρύτητα εγγράφων  

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθµίζονται από την 
παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετί-
ζονται 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 βε-
βαίως καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω 
αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:  
α. Η παρούσα σύµβαση.  
β. Η υπ’ αρίθµ. 8039/22329/10-δ από 27-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 
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, ρυθµί-
σεις.  
 
 

Άρθρο 11 
Τροποποιήσεις – Προσθήκες  

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρή-
σει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξη-
ση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.  
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
 
 

Άρθρο 12 
Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις  

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµ-
βασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια της έ-
δρας της Υπηρεσίας.  
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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 διαβά-
στηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε 
δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προ-
βλεπόµενα 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          Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ      
Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ Α.Ε.Α.  
Αναστάσιος ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
Αστυν. ∆ιευθυντής  

 ∆ηµήτριος ΛΑΜΝΑΤΟΣ     
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