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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  :  

 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» 

(ποσού ΧΧΧΧΧΧΧ Ευρώ) 

Στο Δήμο Δράμας σήμερα ...................., ημέρα .................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 Ο κ. Γιάννης Κυριακίδης, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, που ενεργεί στην 
προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (ΑΦΜ 
090212982) 

 Ο κ. ........................, (ΑΦΜ   .................  ΔΟΥ............... με 
έδρα   ......................................................... 

συμφώνησαν  και αποδέχονται τα παρακάτω : 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του καλούμενος στο εξής 
«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», έχοντας υπόψη : 

1. Την αριθμ. ......../....... (ΑΔΑ .............) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική 
Επιτροπή) του Δήμου Δράμας περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού της 
εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» που 
ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την αριθμ. ............... 
(ΑΔΑ .................) απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  

2. Την αριθμ. …./….. (ΑΔΑ: …………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
των όρων δημοπράτησης  

3. Την με αριθμό 01/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
του Δήμου, προϋπολογισμού 207.154,65 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

4. Την με αριθμ. πρωτ 815/03-02-2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την 
ύπαρξη του διαθέσιμου  ποσού (207.154,65€) στα αντίστοιχα ΚΑ 35.6262.04, 
15.7336.04, 45.6262.02, 45.6262.01  οικ. έτος 2022, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευσή του στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 2,1,1,1. 

 

                                                                            ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση της 
εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ», σύμφωνα με 
τους παρακάτω όρους. 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση των κήπων, πάρκων  και εν γένει 
των χώρων πρασίνου, τόσο στην πόλη του Κάτω Νευροκοπίου όσο και στις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες, σύμφωνα με την αριθμ. 01/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου και τις οδηγίες και υποδείξεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Στο συγκεκριμένο έργο καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας 



ασκεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος και Προϊσταμένης Αρχής το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Άρθρο 2.Τεύχη της Σύμβασης  

Τη  σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη αποτελούν  ένα ενιαίο σύνολο: 

1. Το συμφωνητικό αυτό. 

2. Διακήρυξη δημοπρασίας 

3. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο  

4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Τεχνική έκθεση – περιγραφή 

 

 Άρθρο 3. Συμβατικός  προϋπολογισμός – αμοιβή αναδόχου 

Ο Συμβατικός Προϋπολογισμός (τίμημα), με έκπτωση ΧΧ%, ανέρχεται σε  
ποσό ...........................ευρώ (........ €)  χωρίς  ΦΠΑ,  και........................ευρώ   (.........€) με το 
ΦΠΑ (24%).       

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την πιστοποίηση της 
πλήρους και καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε μήνα  (νοείται ο 
ημερολογιακός μήνας και όχι η συμπλήρωση 30 ημερών από την υπογραφή του 
συμφωνητικού).  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 4. Χρηματοδότηση σύμβασης 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ 815/03-
02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής  επί της οποίας 
υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  με 
α/α 2,1,1,1. 

 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 



Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Το κόστος συντήρησης, τα καύσιμα και τυχόν βλάβες που μπορεί να προσκληθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη 
που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση του συμβατικού έργου. 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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 δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

 

Άρθρο 6. Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 12 μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 7. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ για την καλή εκτέλεση της εργασίας την 
αριθ.  ......................... εγγυητική επιστολή τ... ........................................, 
ποσού .................................. (.........€), που αντιστοιχεί  στο 5% του συμβατικού 
προϋπολογισμού  χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ με το πέρας ισχύος της 
παρούσας σύμβασης και θα είναι  άτοκη.  Η επιστροφή θα γίνει εφόσον δεν έχει προκύψει 
λόγος μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του Δήμου.  

 

Άρθρο 8. Νομοθεσία – Επίλυση διαφορών 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Για την επίλυση των τυχόν  
διαφορών   αρμόδια προς επίλυση, είναι τα δικαστήρια της Δράμας. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία 
τα δύο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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