
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτ.10833/31-03-2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10.947,00€ (με ΦΠΑ )

Στο Γέρακα και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, σήμερα στις 31 του μήνα Μαρτίου, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ, οι υπογράφοντες :

1. Ο Αθανάσιος Ζούτσος, Δήμαρχος,  ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης,  οδός  Ιθάκης 12 Γέρακας
15344 ΑΦΜ  997606696, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

2. Η μελετήτρια  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΙΟΝΗ  στην  κατηγορία  μελετών  20  (γεωλογικές  μελέτες)  με  έδρα
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757, και διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 28-30 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, αρ. Τηλ. 2104326679 και
fax 2104329555,  με  αύξοντα  αριθμό  19634  και  Α’  τάξης και  ΑΦΜ  101065472,  συμφώνησαν  και
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω στα οποία ο μεν Δήμος αναφέρεται με την λέξη  "Εργοδότης", ο δε
δεύτερος των συμβαλλομένων με τη λέξη "Μελετητής".

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο Εργοδότης έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις περί αναθέσεως μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 3316/05.
 
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  (Π.Δ. 410/95).

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  696/74  σχετικά  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  μελετών  για  έργα  Δημοσίων  και
Ιδιωτικών φορέων.

4. Την απόφαση αρ. 678/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναθέσεως της μελέτης.

5. Το άρθρο 269 (παρεκκλίσεις), παρ. του Π.Δ. 410/95 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) και την εγκύκλιο
22/23-6-05  του  ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΝΟΜ.  ΣΥΝΤ.  &  ΚΩΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗΣ  με  αρ.  πρ.
Δ17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ με την οποία έγινε αποδεκτή η αρ. 312/15-6-2005 Γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6. Το  γεγονός  ότι  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  10.947,00€  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  με  Κ.Α.
40.7421.0017

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

την εκπόνηση της μελέτης: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤH TMHMATOΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ»
Αρ. μελ.  23/2015

ΑΡΘΡΟ 1  ο  
1.1 Με την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών ο Εργοδότης Δήμος, αναθέτει στην ανωτέρω με τους όρους

και  τις  συμφωνίες  της  παρούσας  την  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο  «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ  ΜΕΛΕΤH

TMHMATOΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ».                           
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Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων γεωλογικά καταλλήλων για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη χρήση

που σχετίζεται με δόμηση στην προς πολεοδόμηση περιοχή. Στα τμήματα αυτά θα διασφαλίζεται το δομημένο

περιβάλλον  από  φυσικούς  ή  ανθρωπογενείς  κινδύνους  λόγω  επεμβάσεων  ή  άλλων  δραστηριοτήτων.  Θα

αναγνωρίζονται  επίσης  και  περιοχές  που  χρήζουν  διατήρησης  ή  ανάδειξης  του  γεωπεριβάλλοντος  και

προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

1.2.  Η  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  τη  συνημμένη  συγγραφή

υποχρεώσεων και τις σχετικές εντολές της υπηρεσίας.

1.3. Η όλη εποπτεία της παροχής των υπηρεσιών ασκείται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  

Στοιχεία της σύμβαση και ισχύουσες διατάξεις

Σαν τέτοια ορίζονται με σειρά ισχύος σε περίπτωση αντίφασης τα πιο κάτω:

2.1. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

2.2. Η απόφαση ανάθεσης 

2.3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

2.4. Το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2.5. Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30.6.2006)  και ιδιαίτερα το άρθρο 209

παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.6. Η παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008(ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)

2.7. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)

2.8. Η υπ' αριθ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

2.9  Η υπ' αριθ.10/2013 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αριθ.πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/4-3-2013)

2.10. Η με κωδικό 40.7421.0017 πίστωση με τίτλο  «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤH TMHMATOΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος το 2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη μελέτη σε διάστημα  Τριών (3) μηνών από την
υπογραφή αυτής της σύμβασης. 

Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας συντάξεως της μελέτης από υπαιτιότητα του Μελετητή,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3316/05.
194/79.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Το ύψος της αμοιβής, καθορίζεται στις  10.947,00€ (δέκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ)
με Φ.Π.Α. 
Με το παρόν ο Μελετητής παρέδωσε Εγγυητική  Επιστολή καλής  εκτέλεσης ποσού  445,00 € της
Εθνικής Τράπεζας με αρ. 194/7017227/21.03.2016.
Η Μελέτη θα παραδοθεί σε τρία αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή. Αρχικά η μελέτη θα υποβληθεί σε
μία σειρά εκτυπωμένη και μία ψηφιακά για τυχόν παρατηρήσεις. Στην συνέχεια θα υποβληθούν μία
σειρά εκτυπωμένη και μία ψηφιακά όπου η εκτυπωμένη θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία για
την διαδικασία έγκρισης. Τελικά θα υποβληθούν και οι υπόλοιπες δύο εκτυπωμένες σειρές για την
τελική έγκριση.
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H αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3316.
 

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο Μελετητής  που δεν εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από την σύμβαση και  δεν
συμμορφώνεται  στις εντολές  της υπηρεσίας μπορεί να κηρυχθεί  έκπτωτος.  Για την διαδικασία της
εκπτώσεως ισχύει το άρθρο 28 του Ν.3316/05 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δημοτικού και του
Κοινοτικού κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο  Μελετητής  έχει  υποχρέωση  να  καταβάλλει  όλους  τους  νόμιμους  φόρους  κρατήσεις  και  τέλη
χαρτοσήμου  που  ισχύουν  για  τις  μελέτες  που  χρηματοδοτούνται  από  τις  Δημόσιες  επενδύσεις.  Ο
Εργοδότης καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα  αμοιβή.  

ΑΡΘΡΟ 7ο
Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει με την έκδοση βεβαιώσεως από την υπηρεσία, περί συμμορφώσεως
του Μελετητή προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και αποδοχή της μελέτης από τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Μετά την  αποπληρωμή του Μελετητή  για  οποιοδήποτε  τμήμα  ή  για  ολοκλήρωση της  μελέτης,  η
κυριότητα  περιέρχεται  στον  Εργοδότη  που  μπορεί  να  την  χρησιμοποιήσει  κατά  την  κρίση  του.
Απαγορεύεται στο Μελετητή να επιδείξει οποιοδήποτε τμήμα της μελέτης χωρίς την συγκατάθεση του
Εργοδότη, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Κάθε  συμφωνία  των  συμβαλλομένων  κατά  την  εφαρμογή  της  παρούσης  συμβάσεως  επιλύεται
αναλογικά  προς τις διατάξεις του νόμου 3316/05 και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων,
τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως και των Π.Δ. 28/80, 410/95 και 171/87. 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα  (4) αντίγραφα ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και  δυο για το Δήμο
Παλλήνης. 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                     Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ
                                                                                                     
     
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ                                                             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΗ
                                                                                                                        ΓΕΩΛΟΓΟΣ 
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