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Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.17785/20.9.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα
άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
Αντιπρόεδρος, 3. Κόκλας Παναγιώτης, Γραμματέας, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Σεφτελής Κων/νος, 6. Πούλος
Ιωάννης, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Χωματά Αικατερίνη, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Καλλαρύτης Χρήστος, 14. Σκλαβενίτη
Ιωάννα, 15. Καλούδης Κων/νος, 16. Ζαννιάς Αναστάσιος, 17. Παπαδόπουλος Κων/νος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Ευσταθίου Αναστάσιος, 21. Καρανδρέας Παναγιώτης, 22.
Τσουκαλάς Ανδρέας, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αθανασίου Ανδρέας, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26. Ασβεστάς
Δημήτριος, 27. Κονδύλης Απόστολος, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29. Αμουργιανός Αλέξανδρος, 30.
Αθανασίου Αθανάσιος, 31. Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 32. Τσατσούλη Αναστασία, 33. Κούλια Ζωή, 34.
Χιωτέλης Ιωάννης, 35. Στυλιάρας Θωμάς, 36. Στασινόπουλος Απόστολος, 37. Μανιάτης Πέτρος, 38. Σόφης
Γεώργιος, 39. Χρυσουλάκης Φώτιος, 40. Αγγελή Μαρία, ότι ο κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος δεν προσήλθε αν
και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης Γεώργιος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο δικηγόρο του Δήμου κ. Μανταδάκης Κων/νος, ο κ.
Δημήτριος Πανταζόπουλος και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης Σπυρίδων. Παρών στη
συνεδρίαση είναι ο κ. Καβαθάς, εκπρόσωπος της Α.Α.Δ.Ε.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την πρόταξη του 2ου θέματος και κάλεσε τον κ. Δήμαρχο
να εισηγηθεί το θέμα.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 212/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ηλιούπολης με την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
Ο Δήμαρχος, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης του έργου «Διαρρυθμίσεις και
επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Φορολογικής
και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.» και κάλεσε το Σώμα να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά και να
εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της.
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Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Α.Α.Δ.Ε. κ. Καβαθάς, ο οποίος αναλυτικά ενημέρωσε
το Σώμα σχετικά με την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση, το έργο και τη χρήση του δημόσιου κτιρίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το
Ν.4412/2016, το Ν.4623/2019, το Ν.4389/2016, το Ν.4484/2017, το Ν.4071/2012, το Ν.4270/2014
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Κούλια, Χιωτέλη, Στυλιάρα, Σόφη, Μανιάτη)
i.

Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης για το έργο
«Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ.
Ηλιούπολης και της φορολογικής και τελωνειακής ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε, ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016
Μεταξύ
«της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»
και
«του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ της ΑΑΔΕ»
Στην Ηλιούπολη, σήμερα, την ………./…………./2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.

Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Ν.4389/2016, ως αναθέτουσα αρχή του

Ν.4412/2016, που εδρεύει στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή, σύμφωνα με την αριθ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-01-2016, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τη με αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΦΕΚ 689/20-12-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ),και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος του
Έργου» και
2.

Του Δήμου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαππα, Τ.Κ.

16310, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. …………………………. και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Εργοδότης».
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Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1.

Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.

Τον Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.

Τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

4.

Το άρθρο 63 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. πρωτ.
2583/31.3.2014 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.

5.

Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΠ Α 0006474 ΕΞ 2018/28.3.2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με
θέμα «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της παραχώρησης της χρήσης τμήματος Δημοσίου
Κτήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

6.

Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και Β’ 1238) Απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

7.

Τον Οργανισμό ………………………………. του Δήμου Ηλιούπολης.

8.

Τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Τ.Α΄-85).

9.

Τον Ν.4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ Α 143).

10.

Τη με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α …………………. (ΑΔΑ:…………………..) Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ύψους……………………€.

11.

Το με αρ. πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Γ1001802ΕΞ2019/8-1-2019έγγραφο με θέμα «Σύναψη
προγραμματικής σύμβασης για την ανάθεση και εκτέλεση έργου σε δημόσιο ακίνητο στην Ηλιούπολη
για τη στέγαση Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.»

12.

Τη με αριθ.……………..της ……………….Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
……………) του Δήμου Ηλιούπολης.

13.

Τη με αρ. πρωτ.………………………….. Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Έγκριση της
σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων και του Δήμου Ηλιούπολης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου
«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ»», η οποία θα αναφέρεται εφεξής χάριν συντομίας η «Τεχνική Μελέτη».

και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1.

Ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη εκ του νόμου τεχνική επάρκεια,
ούτως ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για τη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της σύμβασης της ως άνω Τεχνικής Μελέτης,

3

ΑΔΑ: ΩΑ1ΓΩΡΥ-Π5Δ

2.

ο Εργοδότης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα,
αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την ανάθεση και επίβλεψη της εν λόγω «Τεχνικής Μελέτης», και

3.

η χρηματοδότηση της «Τεχνικής Μελέτης» γίνεται από τον Κύριο του Έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με την οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, και
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Μαρ. Αντύπα 86-88 και Αγίου Νικολάου στο ΟΤ 226α1 στην
Ηλιούπολη εμπίπτει εντός Δημοσίου Ακινήτου και έχει ανεγερθεί με την υπ. αρ. 1695/1987 οικοδομική άδεια
της Πολεοδομίας Αθηνών. Το παραπάνω δημόσιο ακίνητο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
Ο Κύριος του Έργου (1ος συμβαλλόμενος) προγραμματίζει την υλοποίηση της Τεχνικής Μελέτης και επειδή
δεν δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ανάθεσης και επίβλεψής της, αναγνωρίζεται η ανάγκη να
υποστηριχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Εργοδότη (2ος συμβαλλόμενος), ο οποίος διαθέτει τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της «Τεχνικής Μελέτης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
44 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης
της Τεχνικής Μελέτης για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου στον Εργοδότη.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Μελέτης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο
Εργοδότης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα να
λειτουργήσει ως αναθέτουσα αρχή/ εργοδότης και να εκτελέσει, κατά τις κείμενες διατάξεις, τις παρακάτω
ενέργειες:
1.

Ωρίμανση της υπό ανάθεσης Τεχνικής Μελέτης.

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3.

Προετοιμασία των εγγράφων της Σύμβασης.

4.

Διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.

5.

Συγκρότηση και τήρηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης.

6.

Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ανάδοχο, η οποία συνυπογράφεται από τον Κύριο του Έργου,
καθώς οι υπηρεσίες θα τιμολογούνται σε αυτόν.

7.

Διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο της σύμβασης υλοποίησης της Τεχνικής Μελέτης.

8.

Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης.

9.

Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης.
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10. Παράδοση του παραδοτέου της σύμβασης στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
Ο Εργοδότης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί
Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Συμβάσεων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι
υλοποιούν τη μελέτη για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Εργοδότης ασκεί για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής, με αποφαινόμενα όργανα,
ως αναθέτουσα αρχή, τα αρμόδια όργανα του 2ου συμβαλλόμενου.
Ειδικότερα, όργανα του Εργοδότη που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται με
την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση:
1. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η …………
2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα ……
3. Η Οικονομική Επιτροπή του ……………………σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για
την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των
δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή Δημοσίους υπαλλήλους.
4. Επιβλέποντες ορίζονται Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/νσης ….. του Δήμου
Ηλιούπολης
5. «Τεχνικό Συμβούλιο» …..
6. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και της εγκυκλίου 6/28-32018 της Γ.Γ.Υ.
7. Ενστάσεις. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που
προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης
αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη
φορά, διέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1


Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.


Να παρέχει στον Εργοδότη τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να

συνεργάζεται μαζί του.


Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το

άρθρο 6της παρούσας.
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Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές

διαδικασίες
Να παρέχει έγκαιρα στοv Εργοδότη την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές



αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Τεχνικής Μελέτης.
Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της Τεχνικής



Μελέτης.


Στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισής του, να μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, με

μέριμνα του Εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για την
εξόφληση.
2.2
2.2.1

Ο Εργοδότης, μέσω των αρμόδιων οργάνων του, αναλαμβάνει:
Να ενεργεί ως Εργοδότης για την υλοποίηση της μελέτης, όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
2.2.2

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Τεχνικής Μελέτης.
2.2.3

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου της Τεχνικής Μελέτης, τις οποίες θα του αποστέλλει.
2.2.4

Να καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης και να δημοσιεύει τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

2.2.5

Να διενεργεί τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την συνυπογραφή των σχετικών

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να ελέγχει
ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
2.2.6

Να παρακολουθεί και να διοικεί τη σύμβαση μέχρι και την οριστική παραλαβή της Τεχνικής Μελέτης.

2.2.7

Να παρακολουθεί τις χρηματοροές της σύμβασης.

2.2.8

Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών της σύμβασης,

παρέχοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 2
και 187 του ν. 4412/2016.
2.2.9

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το

άρθρο 6της παρούσας.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Εργοδότης, διοικητικά και
επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος, έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις. Οι
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση, ανάθεση και υλοποίηση της Τεχνικής Μελέτης αναφέρονται στον
Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για
την ολοκλήρωσή τους.
Ο Εργοδότης, στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, μεριμνά
για την έγκαιρη αποστολή στον Κύριο του Έργου όλων των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων για την
εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Μελέτης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των ………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων.
Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον Κύριο του Έργου (Προϋπολογισμός Εξόδων της ΑΑΔΕ Ειδ. Φορέας 10238010000000, Α.Λ.Ε. 2420902001) και έχει ήδη διατεθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α ……………….
(ΑΔΑ:…………..) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Ο Εργοδότης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω
ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
Δαπάνες αναγκαίες στις οποίες θα υποβληθεί ο Εργοδότης για την εκπλήρωση της παρούσας, επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του Αναδόχου της σύμβασης της τεχνικής μελέτης θα πραγματοποιηθεί από τον Κύριο του Έργου
και συγκεκριμένα από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ.
Ο Ανάδοχος της σύμβασης τεχνικής μελέτης θα προσκομίζει το τιμολόγιο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πληρωμής και τους εγκεκριμένους λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο 187 του ν. 4412/2016, στην
αρμόδια Υπηρεσία του Εργοδότη, η οποία εν συνεχεία θα τα διαβιβάζει στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ.
Περαιτέρω, η διαδικασία, οι χρόνοι πληρωμής του Αναδόχου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής,
θα περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου της
σύμβασης τεχνικής μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική
παραλαβή της Τεχνικής Μελέτης και ενδεικτικά υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στους 8 μήνες από τη σύναψή
της.
H διάρκεια υλοποίησης της Τεχνικής Μελέτης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 3 μήνες γίνονται μετά από αιτιολογημένη και σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Ηλιούπολη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :


Δύο (2) εκπροσώπους του Εργοδότη (με τους αναπληρωτές τους) με τον έναν εκ των δύο να ορίζεται

Πρόεδρος της Επιτροπής και
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Έναν(1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου(με τον αναπληρωτή του), ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του

Διοικητή της ΑΑΔΕ, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, η πέραν του τριμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, η επιβολή τυχόν ποινικών ρητρών που
προβλέπονται στην παρούσα και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και
ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί
από τον Πρόεδρο στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση
του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό
προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται
με την υλοποίηση της Μελέτης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή
απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη
της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με την
παρούσα σύμβαση. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να
καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν και
τους δύο συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με
αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική
ζημία του.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της σύμβασης και ύστερα
από απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 6, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος της Τεχνικής
Υπηρεσίας ύψους …….% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του
Κυρίου του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο Εργοδότης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου
του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Εργοδότης ευθύνεται εις
ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Εργοδότης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών (ως έδρα του υπό εκτέλεση έργου).
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Εργοδότη η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση της Τεχνικής Μελέτης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Εργοδότης ευθύνεται για κάθε πταίσμα
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Εργοδότη.
10.2

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν

από τον Εργοδότη (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Εργοδότης στο πλαίσιο υλοποίησης της
Τεχνικής Μελέτης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης της
Τεχνικής Μελέτης ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή
αμοιβής.
10.3

Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση

αυτής, ο Εργοδότης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την υλοποίηση της Τεχνικής Μελέτης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε(5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος: δύο (2)η
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της ΑΑΔΕ, δύο (2) η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης και ένα (1) η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την

Για τον

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Τίτλος Έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ της ΑΑΔΕ»
2.

Κύριος του έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

3.

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

4.

Φορέας λειτουργίας έργου: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

5.

Φυσικό αντικείμενο Μελέτης: Ανάθεση εκπόνησης μελετών για το έργο: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ της ΑΑΔΕ»
6.

Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 86-88 ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ –

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7.

Προϋπολογισμός Μελέτης: ………., 00 €

8. Διάρκεια υλοποίησης μελέτης: 5 μήνες
9. Αντικείμενο μελετών: Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάθεση των παρακάτω μελετών:
1.Αρχιτεκτονικές Μελέτες

1.1 Μελέτη Οικοδομικών Εργασιών και Επισκευών
1.2 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
1.3 Μελέτη Στεγάνωσης Δωμάτων
1.4 Ανακαίνιση εξωτερικής όψης
1.5 Τοποθέτηση ρολών ασφαλείας, σιδηρών κιγκλιδωμάτων και καγκελόθυρων
1.6 Τοποθέτηση ψευδοροφής στα φατνώματα οροφής
2.Η/Μ μελέτες

2.1 Μελέτη Κλιματισμού/Αερισμού ισογείου πτέρυγας στέγασης Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.
2.2 Μελέτη Επέκτασης Εγκατάστασης Ασθενών Ρευμάτων (Τηλέφωνα - Data).
2.3 Μελέτη Λοιπών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων.
2.4 Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος BMS.
2.5 Μελέτη Επέκτασης Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευμάτων.
2.6 Αναθεώρηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
3.Μελέτη ΣΑΥ/ΦΑΥ
4.Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Εντός ….ημερών από την υπογραφή της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣ

Προγραμματικής Σύμβασης

Ѵ

ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ &

Εντός 1ου τριμήνου από την υπογραφή της

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Στο πέρας του 1ου τριμήνου από την

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ѵ

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
Στο πέρας του 1ου τριμήνου από την

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ѵ

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
2ο τρίμηνο από την υπογραφή της

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ii.

Ѵ

Προγραμματικής Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προγραμματικής Σύμβασης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για 5 μήνες από την υπογραφή της

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

εργολαβικής Σύμβασης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

5 μήνες από την υπογραφή της

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

εργολαβικής Σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ

Εντός 10 ημερών από την παραλαβή του

ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

αντικειμένου της εργολαβικής Σύμβασης

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Χατζηδάκη Γεώργιο, για την υπογραφή της ανωτέρω
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π. ΚΟΚΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος,Π.Βιδάλης, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η.Πανταζόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Μ.Μπασούρης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.10.2019

Χ.Καλλαρύτης, Ι.Σκλαβενίτη, Κ.Καλούδης, Α.Ζαννιάς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Παπαδόπουλος, Δ.Κορμά – Γκουτζιάνα, Ι.Γρηγορέας,
Α.Ευσταθίου, Π.Καρανδρέας, Α.Τσουκαλάς, Μ.Κουρής,
Α.Αθανασίου, Χ.Κοκοτίνης, Α.Μαρία, Δ.Ασβεστάς, Α.Κονδύλης,

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αραμπατζής, Α.Αμουργιανός Α.Αθανασίου,
Α.Καραχάλιου, Α.Τσατσούλη, Ζ.Κούλια, Ι.Χιωτέλης, Θ.Στυλιάρας,
Α.Στασινόπουλος, Π.Μανιάτης, Γ.Σόφης
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