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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Ζακύνθου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας
«Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου 2021» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
υπ’ αριθμ. 06/27-05-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω
παροχή υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 07/06/2021, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ στο Δημοτικό Κατάστημα, Πλατεία Σολωμού 1 , 1ος όροφος, Δ/νση
Οικονομικών, γραφείο Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη
την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δεκαπέντε (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε
σφραγισμένο φάκελο:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική
οργάνωση ή σε αρμόδια δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι
ζητούμενες υπηρεσίες.
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του
Ν.4412/2016.
 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας
υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
2. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (ή αντίγραφο ΑΔΤ για αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική
Ν.4412/2016)

ενημερότητα

της

επιχείρησης

(άρθρο

80

παρ.2

του

δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας των μελών αυτής)

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές
προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 2695361357 ή στο Γραφείο προμηθειών,
Πλατεία Σολωμού 1, 1ος όροφος.

Ο Αναπλ. προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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Ζάκυνθος: 27/05/2021
Αριθ. Πρωτ. : 10021

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. :

159 / 2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο " Αμοιβή για

την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ζακύνθου 2021."
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
5. Την υπ’ αριθμό -06- /2020 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο " Αμοιβή για την

παροχή Συμβουλευτικών
Ζακύνθου 2021."

και

Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών

του

Δήμου

6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό -06- /2020 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με " Αμοιβή για την
παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021.", όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΑΔΑ: ΩΥΓΦΩΡ1-84Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών
ΤΙΤΛΟΣ:
" Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου 2021"
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2021
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑ 10.6117.016

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27/04/2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
III. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
CPV : 66171000-: Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑ 10.6117.016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ΟΤΑ διανύουν μια μεταβατική περίοδο που αφορά κατά κύριο λόγο την οικονομική λειτουργία
τους. Οι οικονομικές υπηρεσίες, βάλλονται συνεχώς από αλλεπάλληλες αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα οι Δήμοι της επικράτειας προσπαθούν
να εναρμονιστούν στα καινούργια πρότυπα που επέβαλαν τόσο το νέο Δημόσιο λογιστικό Ν.
4270/14, όσο και στις αλλαγές περί απεικόνισης ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) Ν. 4670/2020
Παράλληλα, οι οικονομικές υπηρεσίες, σε αρκετές περιπτώσεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν
στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, καθώς αντιμετωπίζουν είτε ελλείψεις προσωπικού από
αιτίες όπως συνταξιοδότηση, εφεδρεία και διαθεσιμότητα, είτε έντονες αδυναμίες στη λειτουργία
τους, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και χρήζουν αντιμετώπισης. Επιπλέον, με τις διατάξεις
του άρθρου 25 του Ν.4270/14 με τίτλο: «Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης» ενισχύεται ο ρόλος του Π.Ο.Υ με περισσότερες υποχρεώσεις και
αρμοδιότητες. Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων αναφέρεται ρητά ότι ο ΠΟΥ είναι αρμόδιος για τη
σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά
τόσο με τις δαπάνες όσο και με τα έσοδα. Ταυτόχρονα, από 1/1/2019 καταργείται ο προληπτικός
έλεγχος στους ΟΤΑ και ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος θα
πραγματοποιείται από υπηρεσία του ίδιου του φορέα (άρθρο 168 & 169 του Ν.4270/14).
Ως εκ τούτου, απαιτείται ο φορέας να λάβει τα απαραίτητα εφόδια και να προετοιμασθεί
κατάλληλα αφενός σε επίπεδο στελέχωσης και αφετέρου σε επίπεδο επιμόρφωσης των
οικονομικών στελεχών. Για την προσαρμογή του Δήμου Ζακύνθου στις νέες θεσμικές εξελίξεις
(κατάργηση προληπτικού ελέγχου, ενισχυμένες ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας)
και την προσαρμογή σε έναν ενιαίο τρόπο λειτουργίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών του
δημοσίου τομέα, είναι επιβεβλημένη η συνεχής παρακολούθηση των ανωτέρω διαδικασιών και η
σύσταση αντίστοιχων δικλείδων ασφαλείας, όπως έχει προβλεφθεί και από τις διατάξεις του
άρθρου 168 του Ν. 4270/14, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των
διαδικασιών στις Οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, και ειδικότερα στα τμήματα του Λογιστηρίου
και της Μισθοδοσίας.
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Για την υλοποίηση των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμού
του Δήμου Ζακύνθου για τo έτος 2021 και συγκεκριμένα στον Κ.Α: 10.6117.016 και τίτλο
«Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021».
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Υποβολή σφραγισμένου φακέλου στο τμήμα
Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζακύνθου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που θα αναφέρει η
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη:
Προσφορά για την υπηρεσία « Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου 2021» , την οικονομική του προσφορά, καθώς και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ζάκυνθος 20/05/2021
Ο Συντάξας

ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑ 10.6117.016

ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή για την
παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου 2021»
υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 24.800,00),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΣΙΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξία

Αξία με ΦΠΑ

Καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών

2.500,00 €

3.100,00 €

Αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών

2.500,00 €

3.100,00 €

Διαμόρφωση διαδικασιών - προτάσεις

2.500,00 €

3.100,00 €

12.500,00 €

15.500,00 €

20.000,00 €

24.800,00 €

Πρακτική εφαρμογή - εκπαίδευση
Σύνολα

Ζάκυνθος 20/05/2021
Ο Συντάξας

ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Αμοιβή για την παροχή Συμβουλευτικών και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑ 10.6117.016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
\
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο προμήθειας:
Συμβουλευτικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάγεται
στις διατάξεις:








Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 /
ΕΕ ) .
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Tου Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)
Τροποποίηση.
Του Ν. 4555/2018 και ιδιαίτερα των άρθρων 203, 205.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Η μελέτη υπηρεσίας.
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
γ. Η Προσφορά του αναδόχου (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά).

ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρονοδιάγραμμα Λειτουργικής Έναρξης
Η χρόνος παροχής των Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου
2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2021.

AΡΘΡΟ 5ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται, έως του ποσού των εικοσιτεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 24.800,00) ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η συγκεκριμένη προμήθεια θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με έκδοση σχετικής απόφασης
δημάρχου και με βάση την χαμηλότερη τιμή, αφού προηγηθούν καταθέσεις προσφορών μετά από
δημοσίευση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της πρόκλησης υπογραφής σύμβασης που θα του κοινοποιηθεί, να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας δεν
προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με
βάση τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και της προσφοράς του αναδόχου. Η
σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τον τίτλο της προμήθειας.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή τον εξουσιοδοτημένα εκπρόσωπό του. Η
σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 9ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 10ο
Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον
αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος θα εκδίδει της σχετική
βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών και θα εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
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μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή Υπηρεσίας
Η παραλαβή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα
βεβαιώσει την καλή εκτέλεσή της, για την οποία θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας δύναται να γίνεται τμηματικά με την πρόοδο του
έργου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την εκκαθάριση υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει το κάθε παραστατικό που εκδίδει με αναλυτική κατάσταση
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και την κοστολόγηση τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Ζακύνθου και του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα επιλύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα μελέτη, την σύμβαση και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Υπεργολαβίες
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Επιτρέπεται στον υποψήφιο ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, να
αναθέσει μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε
τρίτους. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών με βάση τη σύμβαση.

Ζάκυνθος 20/05/2021
Ο Συντάξας

ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

