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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

  NOMΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 

  

 Νεστόριο:  18/11/2019 

 Αριθμ. Πρωτ.:  -4924- 

  

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  ευρώ 9.596,77 χωρίς  Φ.Π.Α 

 

 Στο Νεστόριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18η Νοεμβρίου του έτους 2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

  

1) Ο Δήμος  Νεστορίου νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Χρήστο  

Γκοσλιόπουλο  και  

 

2)Ο κ. Βέρρος Κωνσταντίνος του Νικολάου , νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με έδρα τις Σέρρες 

Δ/νση Τσαλοπούλου 5 και  ΑΦΜ: 038049292,  

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ,  

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 , 

• την υπ’ αριθμόν 53/2018 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου,  

την υπ’  αριθμ. 686/2019 (ΑΔΑ : Ψ4ΟΑΩΚ2-2ΞΚ , ΑΔΑΜ : 19AWRD 005868301)  

απόφαση της  Δημάρχου  Νεστορίου  για την Απ’ ευθείας  ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB» 

 

συνάπτει με τη δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση 

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1- Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB»  

 

Άρθρο 2 - Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης της έως και το τέλος του 

έργου το οποίο οριοθετείται  την 30/04/2020 ή όσο απαιτηθεί μέχρι ολοκλήρωσής του και 

παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από την Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση 

επέκτασης του έργου η παρούσα σύμβαση  επεκτείνεται αυτοδίκαια χωρίς αλλαγή του 

οικονομικού αντικειμένου 

Άρθρο 3 - Αμοιβή 

Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 

ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών  (9.596,77€ ) (χωρίς Φ. Π. Α. 24%), για 

την υλοποίηση και ολοκλήρωση της υπηρεσίας.  

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme 

“GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) 
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Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις Δήμου Νεστορίου 

 

Ο Δήμος Νεστορίου υποχρεούται: 

• Να υποδείξει στον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας τους αρμόδιους υπαλλήλους όπου 

αυτοί είναι αναγκαίοι, βάση της παρούσης σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος οφείλει: 

•  Να παραδώσει τις  εργασίες βάσει του χρονοδιαγράμματος.  

•  Να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο Νεστορίου σε περίπτωση διαπίστωσης διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν την εκτέλεση του έργου 

 

Άρθρο 6- Ποινικές Ρήτρες 

 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 7 - Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα εξής: 

α) Ποσοστό 30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου με την ανάθεση του 

έργου και την υπογραφή της σύμβασης , έναντι ισόποσης εγγύησης και  

β) Το υπόλοιπο  ποσό της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας , μετά την οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών , σε εξαμηνιαίες δόσεις . 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου , είναι αυτά που ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία ( άρθρο 200 του Ν. 4412/2016). 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, μετά από πιστοποίηση του παρασχεθέντος έργου και την 

έκδοση αντίστοιχης εντολής από την Αρμόδια Επιτροπή  Παρακολούθησης του έργου. Η 

καταβολή της αμοιβής προς τον «Ανάδοχο» θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου. Η δαπάνη της 

εργασίας διέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

εξόδων του συμβαλλόμενου έτους 2018 και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6142.09. 

 

     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθ. 53/2018 μελέτης          

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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