ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 1672/2021)
Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022 »για τις ανάγκες του Δήμου Κέας
Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες,
την παρούσα, αφενός ο

Δήμος Κέας,

ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην

Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 84002 με Α.Φ.Μ. 090116331 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου, και
εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και αφετέρου
ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία
................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ.
«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ.
................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ......................
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο
εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το
Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον
πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα

με

κατακυρώθηκε

την

υπ’

στον

αριθμ.

ανάδοχο

……….

απόφαση

της

Οικονομικής

«.............................»

(πλήρη

Επιτροπής

στοιχεία)

το

αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ

2021

–

2022»

(Διακήρυξη

1672/26.04.2021) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε,
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022» με σκοπό τη συντήρηση της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του
αναδόχου):

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

Δαπάνες
μισθοδοσίαςΑνώτατο
ημερομίσθιο 1
εργατοτεχνίτη

Τμήμα 1: ΙΟΥΛΙΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

273

…..,….

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

………,….

2

Προεκτιμούμενο
ποσοστό
διοικητικού
κόστους παροχής
των υπηρεσιών του
αναδόχου, των
αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
κέρδους και των
νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο
22 (11%)

……..,…

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

2

Δαπάνες
μισθοδοσίαςΑνώτατο
ημερομίσθιο 1
εργατοτεχνίτη
Προεκτιμούμενο
ποσοστό
διοικητικού
κόστους παροχής
των υπηρεσιών του
αναδόχου, των
αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους
κέρδους και των
νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν.

……….,…..

………,…
………,…
………,…

Τμήμα 2: ΚΟΡΗΣΣΙΑ & ΒΟΥΡΚΑΡΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ €
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

273

….,…

……..….,..

………,…..

……….,……

4144/2013, άρθρο
22 (11%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

……….,…….
…….,……..
………….,….

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 υπηρεσίες, θα εκτελεστούν ως εξής :

Πίνακας1: Συχνότητα καθαριότητας οικισμών
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΣΑΙΑ
(01/06-30/09/2021
(01/10 - 30/11/2021 &
& 01/0501/04 - 17/04/2022 & 26 31/05/2022 &
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
30/04/2022
18/04- 25/04/2022)
Τμήμα 1:
ΙΟΥΛΙΔΑ
Τμήμα 2:
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
&
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

7 ανά εβδομάδα

5 φορές την εβδομάδα, εκ
των οποίων υποχρεωτικά
Σάββατο και Κυριακή

7 ανά εβδομάδα

5 φορές την εβδομάδα, εκ
των οποίων υποχρεωτικά
Σάββατο και Κυριακή

ΧΑΜΗΛΗ (01/12/2021 31.03/2022)

3 φορές την εβδομάδα,
εκ των οποίων
υποχρεωτικά Σάββατο ή
Κυριακή
3 φορές την εβδομάδα,
εκ των οποίων
υποχρεωτικά Σάββατο ή
Κυριακή

Πίνακες 2-4: Ημερολόγιο πρόγραμμα καθαρισμού οικισμών

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(01/06-30/09/2021 & 01/05- 31/05/2022 & 18/04- 25/04/2022)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΈΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 7ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1:
ΙΟΥΛΙΔΑ
Τμήμα 2:
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/10 - 30/11/2021 & 01/04 - 17/04/2022 & 26 - 30/04/2022
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ:ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 5ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1:
√
√
√
√
√
ΙΟΥΛΙΔΑ

Τμήμα 2:
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

√

√

√

√

√

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/12/2021 - 31.03/2022) *
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ & 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τμήμα 1:
√
√
√
ΙΟΥΛΙΔΑ
Τμήμα 2:
ΚΟΡΗΣΣΙΑ &
√
√
√
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ. ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 8ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ)

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει χώρα από την 1 η Ιουνίου 2021 έως
και την 31η Μαΐου 2022.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα
του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης
απόφασης περί τροποποίησης έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες
συμβάσεις. Τα υλικά και εργαλεία καθαριότητας (π.χ. σκούπες, καρότσια, πλαστικές
σακούλες συλλογής απορριμμάτων, κ.λπ.) υλικά ασπρίσματος-βαψίματος, εργαλεία
που απαιτούνται για τις εργασίες αποψίλωσης-κλαδονομής (βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα, φτυάρια, πριόνια, τσάπες,
σκάλες, κ.λπ.), είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών )

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί

της κράτησης αυτής

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%
.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος .
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0019 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 32.732,99€
και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με
το ποσό των 16.912,05€, βάσει της με αριθμ. πρωτ οικ. 274/2021 απόφασης
δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας 2021 –
2022» με α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν.
4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221..
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 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 ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα
αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου .
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων
ή

αντιπροσώπων

αυτού,

συμπεριλαμβανομένου

ανεξαιρέτως

οποιουδήποτε

χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει
καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή
και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο
Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να
προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για
την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της 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 Χ του Προσαρτήματος
Α' του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς
προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και,
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης
σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, και για ένα έτος
(δυνητικά η εκτέλεσή της θα διαρκέσει από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η
Μαΐου 2022).
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση

του

αρμοδίου

οργάνου,

το

οποίο

υποχρεωτικά

καλεί

τον

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο

: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού. Είναι αυτονόητο ότι πριν από
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία
τα

δύο

(2)

κατατέθηκε

στο

Αυτοτελές

Τμήμα

Τεχνικών

Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».
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