
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  με αρ πρωτ. 2615

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ»

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 11/12/2019 οι υπογεγραμμένοι α)Χαριτάκης Θωμάς πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Λασιθίου και β)Νίκος Αλεξανδράκης, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Λασιθίου (ΕΤΑΠ
Λασιθίου) που εδρεύει στην Ι. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 17, ΤΚ 72100, με ΑΦΜ 999070499, ΔΟΥ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και
έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  2599/9-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιμελητηρίου
Λασιθίου για την ανάθεση της πράξης: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου iblue το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα MED2014-2020.

β) την με ημερομηνία κατάθεσης 10/12/2019 προσφορά του δευτέρου η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 2608

γ) την με αριθμ. 172/B/11-12-2019 απόφαση που έλαβε η  Διοικητική Επιτροπή  του Επιμελητηρίου Λασιθίου
κατά την  συνεδρίασή της στις 11-12-2019 με  την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση στον δεύτερο
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω :

1. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο τις δράσεις που
θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη προκήρυξη και αφορούν: 

 Στην σύνταξη της τελευταίας εξαμηνιαίας αναφοράς προόδου και της τελικής αναφοράς προόδου
του έργου, 

 Στην υποβολή του τελευταίου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών αλλά και 
 Στην οριστικοποίηση εκκρεμοτήτων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του

έργου iblue που τυχόν υπάρχουν από μεριάς του επιμελητηρίου Λασιθίου στο πλαίσιο του συνο -
λικού έργου.

Τα παραπάνω παραδοτέα της παρούσης πρόσκλησης θα γίνουν με την συγγραφή των σχετικών ανα -
φορών σε συγκεκριμένο πρότυπο (αυτό θα παρασχεθεί από το επιμελητήριο) στην αγγλική γλώσσα,
έναντι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (9677,42 καθαρό
ποσό και 2322,58 ΦΠΑ),

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει τις εργασίες που
του έχουν ανατεθεί έως και την 31/12/2019.

3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός 30 ημερών, μετά την παράδοση του έργου που του
ανατέθηκε με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά  μείον τις
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει αφού υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

1. Τιμολόγιο του αναδόχου.
2. Βεβαίωση του ΙΚΑ περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί.
3. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου ότι ο ανάδοχος εξετέλεσε καλώς το

αντίστοιχο έργο.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου εφόσον δεν είναι σε ισχύ αυτό που έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του

Επιμελητηρίου πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την ανάθεση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ.1 και 2. του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της
συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται
με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα
(Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/18.4.2013) (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011, Υπ Απόφαση 5143 αρ φύλλου
3355/11-12-14).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους.

Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους
και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού
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διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. 

Ως προς τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της παρούσης και τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις των Ν. 2081/1992, το Ν.Δ 496/74, το ν.2362/95, το ν.
3861/10, το ΠΔ.60/07, τον ν.4281/14, και των  Π.Δ 118/2007, και τις σχετικές τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις αυτών.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου               Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΑΠ Λασιθίου

                   Θωμάς Χαριτάκης                                  Νίκος Αλεξανδράκης
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