
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                  Αρχαία Ολυμπία, 03/04/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                         Αρ. πρωτ.: 5198
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ.& ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 8.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23%
Για την εκπόνηση της υπηρεσίας:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τεχνικά 
θέματα»

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 03η Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, στην 
έδρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, οι υπογράφοντες:
Αφενός μεν:
ο Δήμαρχος κ. Ευθύμιος Κοτζάς, ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας που θα αποκαλείται στο εξής «Εργοδότης», 
αφετέρου δε:
ο  κος  Βασίλειος  Γεωργακόπουλος,  Πολιτικός  Μηχανικός,  Πλάτανος  Ηλείας, 
τηλ.2624022422,  φαξ:2624022422,  Α.Φ.Μ.:  120376716,  Δ.Ο.Υ.:  Πύργου,  που  θα 
αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» ή «Σύμβουλος».

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την Υ.Α.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ 1291  Β/11-8-2010)  με  τίτλο  «Αύξηση 

των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83, παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη 
δημοσίων  συμβάσεων  που  αφορούν  προμήθεια  προϊόντων,  παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

4. Την  με  αριθμό  36/14  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
διατέθηκε  πίστωση  ποσού  8.130,08€  (πλέον  ΦΠΑ),  σε  βάρος  της  με  Κ.Α. 
02.30.7412.01 του προϋπολογισμού του Δήμου.

5. Την υπ’  αριθμ.  43/26-03-2014 απόφαση του  Δημάρχου  του  Δήμου  Αρχαίας 
Ολυμπίας για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας για τεχνικά θέματα, στον Βασίλειο Γεωργακόπουλο.

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με 
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Έργου είναι η «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τεχνικά θέματα» και συγκεκριμένα:

α. Εκπόνηση μελέτης Αλλαγής Χρήσης Τμήματος Ισογείου από Δημαρχείο σε 
εκπαιδευτήριο (Νηπιαγωγείο) στην Τ.Κ. Λάλα, ΔΕ Φολόης Δ. Αρχαίας Ολυμπίας
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β. Τεχνική Υποστήριξη στον Στατικό υπολογισμό συστήματος δοκού – προβόλου 
για κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Λαμπείας, ΔΕ Λαμπείας Δ. Αρχαίας 
Ολυμπίας
γ. Διαδικασία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Αγροτικό Ιατρείο & Καταστήματα) στην 
Τ.Κ. Δούκα (οικισμός Λάσδικα) ΔΕ Φολόης, Δ. Αρχαίας Ολυμπίας.

ΑΡΘΡΟ 3 Διάρκεια της Σύμβασης
3.1 Η διάρκεια του έργου του Συμβούλου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υπογραφή της   σύμβασης.
3.2 Η προβλεπόμενη διάρκεια είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί κατόπιν εγγράφου 

συμφωνίας των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ 4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
4.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για κάθε υποχρέωση που 

απορρέει από τη Σύμβαση αυτή ή το Νόμο.
4.2 Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

4.3 Νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου για την υπογραφή και υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης, ορίζεται ο ίδιος, κ. Βασίλειος Γεωργακόπουλος.

ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις του Εργοδότη
5.1 Ο Εργοδότης θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο 

στο έργο του.
5.2 Ο Εργοδότης θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αποφάσεις, 

Τεχνικές Εκθέσεις και σχέδια, μελέτες, προμελέτες, κλπ που σχετίζονται με το έργο 
που αυτός (ο Ανάδοχος) αναλαμβάνει. Θα εξασφαλίσει την πρόσβαση του 
Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και θα τον συνδράμει στην 
απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο 
του. Κοινοποιεί επίσης σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του.

5.3 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Εργοδότη προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον 
υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

5.4 Ο Εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην παρούσα 
σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 6 Αμοιβή του Αναδόχου 
6.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
      των οχτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και οχτώ λεπτών (8.130,08 €), πλεον του
      αναλογούντος 23%, ήτοι ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και ενενήντα 
      δύο λεπτών (1.869,92 €) και συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
      (10.000,00 €)
6.2 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την παράδοση του Παραδοτέου του έργου του 

Αναδόχου  και  κατόπιν  ελέγχου,  αποδοχής  και  παραλαβής  αυτού  από  την 
Επιτροπή.

6.3 Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 7 Κυριότητα προϊόντων και υπηρεσιών 
7.1 Το σύνολο των Παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης,
      αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία και μόνη θα έχει το πλήρες
      και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβής τους.    
7.2 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό 
      που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
      της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
      Αναθέτουσας Αρχής.
7.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

                           ΑΡΘΡΟ 8 Εκχώρηση Δικαιωμάτων
8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από 
      την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την
      προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη.
8.2 Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις
      του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του συμβατικού τμήματος
      σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
      λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡ0 9  Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
9.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο
9.2 Οποιαδήποτε  διαφορά  περί  την  ερμηνεία  ή  εφαρμογή  της  παρούσας,  που  δεν 

μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 
την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια.

9.3 Κατά  το  χρονικό  διάστημα  επίλυσης  των  διαφορών  τα  συμβαλλόμενα  μέρη 
οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με 
καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡ0 10 Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 11 Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε  τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο 
του  έργου  που  θα  εκτελέσει  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
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ΑΡΘΡ0 12 Μεταβολές - Τροποποιήσεις -Συμπληρώσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται μόνο 
εγγράφως,  μετά  από  συμφωνία  των  μερών  και  θα  υπογράφεται  από  τους 
συμβαλλόμενους.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο 
μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από 
τους  συμβαλλομένους  σε  ΠΕΝΤΕ  (5)  όμοια  πρωτότυπα,  από  τα  οποία  τα  τρία 
κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και τα υπόλοιπα 
έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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