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ΣΥΜΦΩΝHΤΙΚΟ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ποσού 19.832,53€ με ΦΠΑ 24% 

 
 

 Στην Κομοτηνή, σήμερα  30 / 11 /2020, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 

• Ιωάννης Γκαράνης, Δήμαρχος Κομοτηνής και 

• ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» /Οδός 

Μαυρομιχάλη 21, 10680 Αθήνα /Τηλ: 210 3610644 / Email: info@stadion.com.gr / ΑΦΜ 094464261/ 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.3731/2008 και του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης». 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

• Την αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος 

Β') Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

• Την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής με Κ.Α.Εξ. 30.6162.05 για 

την εργασία με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», η οποία δεσμεύτηκε (αρ.πρ. 24303/16-10-2020 

πρωτογενούς αιτήματος για ανάληψη υποχρέωσης & αρ.367/19-10-20 Αιτήματος Ανάληψης 

Δαπάνης) και εγκρίθηκε με την αριθ. 692/19-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης. 

• Την αρ. 3313/28154/27-11-2020 απόφαση Δημάρχου. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε 

 

 Στον δεύτερο συμβαλλόμενο ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» /Οδός Μαυρομιχάλη 21, 10680 Αθήνα /Τηλ: 210 3610644 / Email: info@stadion.com.gr / 

ΑΦΜ 094464261/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης την εκτέλεση της 

εργασίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Καθορισμός της περιοχής παρέμβασης με έμφαση σε συγκεκριμένη/ες ζώνη/ες. 
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• Καθορισμός των Αξόνων Προτεραιότητας. 

• Προσδιορισμός των έργων /δράσεων, τα οποία είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης.  

• Διάκριση των έργων/δράσεων αυτών σε κατηγορίες (τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες,  Υπηρεσίες, 

κ.λπ.) και προσδιορισμό του τρόπου υλοποίησής τους (με ανάθεση ή με αυτεπιστασία). 

• Εκτίμηση της ωριμότητας των έργων/δράσεων υπόλοιπων φορέων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, στάδιο 

μελετών). 

 Η ανάθεση ανάγεται στο συνολικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα 

τριών λεπτών με ΦΠΑ 24% (19.832,53€), (15.993,98€ χωρίς ΦΠΑ), με τους εξής όρους: 

• Τους πάσης φύσεως φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, 

βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος θα βαρύνει τον πρώτο συμβαλλόμενο. 

• Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την παροχή της πιο πάνω εργασίας με τους 

προαναφερόμενους όρους και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• Τη σύμβαση συναποτελούν ως ενιαίο σύνολο το παρόν συμφωνητικό, η σχετική μελέτη της 

Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 20REQ007481632) και η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

• Για την εξόφληση των υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την 

αρμόδια Επιτροπή, με την οποία θα πιστοποιείται ότι εκτελέστηκαν οι συμφωνηθείσες στο παρόν 

εργασίες με άρτιο τρόπο. 

• Εκδίδεται από τoν ανάδοχο νόμιμο τιμολόγιο και προσκομίζονται φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα.  

• Η εργασία θα περαιωθεί έως 30/4/2021. 

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης προς τον ανάδοχο, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε 

και ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου.        

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους: 
 

 

 
 

 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

 


