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ΜΕΛΕΤΗ 2/2017 

 

Παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων νέων εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού μέσω του αθλητισμού για το έτος 2017 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ CPV 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

15-6471.012 75125000-8 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ:  24.193,55 ευρώ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 30.000,00 ευρώ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2017 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη και 

υλοποίηση καινοτόμων νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω του αθλητισμού για το έτος 

2017, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του 

Ν.4412/2016. 

Αναλυτικά: 

Για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού υπάρχει η ανάγκη για διευρυμένη υψηλής ποιότητας 

υποδομή σε διάφορους τομείς υποστήριξης, οι οποίοι είναι το φυσικό περιβάλλον, οι υπηρεσίες, η 

διασκέδαση, οι μεταφορές, το τεχνητό περιβάλλον, η στέγαση, η πολιτιστική κληρονομιά, οι 

οργανισμοί και οι κατασκευασμένες διευκολύνσεις.  

� Παρακολούθηση - θέαση γεγονότων 

� Φίλαθλοι επισκέπτες που με κεντρικό άξονα την παρακολούθηση του  αθλητικού γεγονότος, 

δημιουργούν τουριστική δραστηριότητα.  

� Συμμετοχή σε μεγάλα γεγονότα 

� Υπαίθριες δραστηριότητες 

� Άθληση - ψυχαγωγία  

Επιπλέον: 

� Συντήρηση χώρων Κλειστών Γυμναστηρίων 

� Συντήρηση οργάνων άθλησης  

� Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων και συνεργασία με άλλα αθλητικά σωματεία 

� Ενίσχυση τοπικών συλλόγων-σωματείων με συντονισμένες δράσεις αθλητικού χαρακτήρα 

� Καταγραφή σωματείων που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους και την αξιοποίησης των 

στοιχείων για την καλύτερη κατανομή των ορών λειτουργίας των χώρων αυτών με απώτερο 

σκοπό την καλύτερη χρησιμοποίηση των αθλητικών χώρων απ’ όλους τους δημότες.  

� Εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  



� Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

� Παροχή εναλλακτικών στις προοπτικές άθλησης 

� Επέκταση προγραμμάτων άθλησης για όλους 

� Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που υλοποιούν καινοτόμες μορφές αθλητισμού. 

 

Αιτιολογία 

Την εποχή μας που απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον διαβίωσης 

και τις παραδοσιακές κοινωνικές αξίες, η επιστημονική γνώση χωρίς ευρύτερη πνευματική 

καλλιέργεια, κοινωνική μόρφωση, σωματική και ψυχολογική ευεξία δεν επαρκεί, για τη 

διαμόρφωση της νέας γενιάς. 

Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας επιτυγχάνεται  με τον αθλητισμό και τις καινοτόμες 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω του αθλητισμού. Οι αθλητικές  δραστηριότητες προάγουν 

την ευγενή άμιλλα και το συναγωνισμό, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και 

αλληλεγγύης, καλλιεργούν  το σεβασμό στον «αντίπαλο» και δεν παραβιάζουν  τα φυσικά όρια και 

τους γενετικούς κώδικες, συμβάλλοντας έτσι σε έναν υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής και 

κοινωνικής συμπεριφοράς των νέων. 

Γι’ αυτό, το Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ”, μέσα από την υλοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων νέων 

εναλλακτικών μορφών  αθλητικών 'δραστηριοτήτων, αναπτύσσει  τη ψυχοσωματική ισορροπία των 

παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων  και σκοπός του Νομικού προσώπου είναι η αναγκαιότητα 

συνέχισης και ενίσχυσης των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας.  

 

Αιτιολογία σύναψη σύμβασης έργου  

Το ανωτέρω έργο προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα αλλά δεν μπορεί να 

εκτελεστεί από το υπάρχον προσωπικό λόγω μη ύπαρξης τακτικού προσωπικού (υπάλληλοι με 

σχέση εργασίας) με καθήκοντα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΠΔΔ, αναφορικά με την 

διεκπεραίωση  των υπηρεσιών αθλητικών δραστηριοτήτων. Κυρίως δε λόγω νομικής απαγόρευσης 

της αναπλήρωσης του κενού με πρόσληψη προσωπικού  σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ» δεν προσβλέπει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος ώστε να προβεί σε 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ούτε το αντισυμβαλλόμενο μέρος εντάσσεται στο προσωπικό  

της ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006.   

 

Προδιαγραφές 

Παραχώρηση εκ μέρους του αναδόχου τριών (3) φυσικών προσώπων με παρουσία στην έδρα του 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ». Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν διαρκή και μόνιμο ενοχικό δεσμό με τον 

ανάδοχο, ανεξάρτητα από την ειδικότερη νομική φύση και να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 



Η σύναψη σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017, στον 

ΚΑ 15-6471.012, του οποίου έχει προβλεφθεί πίστωση 30.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Λαύριο 21.02.2017                  

Ο συντάξας 

 

 

 

Παναγιώτης Φλεβάρης 

ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής 

Θεωρήθηκε 

Λαύριο 21.02.2017 

Ο προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού  

 

 

 

Κων/νος Πανταζής 

ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

 

Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων νέων 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω του 

αθλητισμού 

75125000-8        Κατ’ αποκοπή 1 24.193,55 € 

Σύνολο 24.193,55 € 

ΦΠΑ 24% 5.806,45 € 

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη  

 

30.000,00 € 
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της συγγραφής 

Στην συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό 

με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη 

και υλοποίηση καινοτόμων νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω του αθλητισμού για το 

έτος 2017. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάθεση της υπηρεσίας διέπονται από τις κείμενες διατάξεις 

που ορίζουν τις προμήθειες των ΟΤΑ: 

− του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

− του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

− του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) και 

ειδικότερα του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

− του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) 

γ) η αριθμ.1/2017 μελέτη του Νομικού Προσώπου 



 

Άρθρο 4:Τρόπος εκτέλεσης  

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 

κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς 

και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της υπογραφείσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 



Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6: Σύμβαση  

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της 

σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με 

την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον 

τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τo είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

δ. Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

η. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή.  

θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ήτοι από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από τον  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ». 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 



β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

 

Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ  από την υπογραφή της και έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. Το Νομικό 

Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση, με τους ίδιους όρους, χωρίς 

ο Ανάδοχος να έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση αυτή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 

 

Άρθρο 8: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους-τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω: 

0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500,00) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

 

Άρθρο 9: Πληρωμές 

H πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 

εκδίδονται μετά την παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών (με την ολοκλήρωση εκάστης) και βάσει 

της σχετικής εκακαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο 

επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. 

 

Άρθρο 10: Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο, 

β) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 219 του Ν.4412/2016) 

γ) να απορρίψει το συμβατικό αντικείμενο (άρθρο 220 του Ν.4412/2016) 

Η Επιτροπή, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει το 

σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 



Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

σχετικούς όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες ή αν πρέπει οριστικά να 

απορριφθεί ολόκληρο ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

την απόφαση του εγκρίνει ή όχι την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016 σχετικά με την παραλαβή, και την τυχόν 

απόρριψη ή αντικατάσταση του συμβατικού αντικειμένου. 

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο κατά Νόμο αρμόδιο για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

 

 

 

Λαύριο 21.02.2017                  

Ο συντάξας 

 

 

 

Παναγιώτης Φλεβάρης 

ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής 

Θεωρήθηκε 

Λαύριο 21.02.2017 

Ο προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού  

 

 

 

Κων/νος Πανταζής 

ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής 

 

 

 

 

 

 

 


