
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  Σχέδιο Σύμβασης (συνοδεύει την 2103/20.05.2021 
Διακήρυξη) 

 

Δημόσια Σύμβαση προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών 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 την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το 

αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (Διακήρυξη 2103/20.05.2021), 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
61% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Προμήθεια 
Ανταλλακτικών πλαισίων-
μηχανικών μερών 
απορριμματοφόρων, 
φορτηγών τύπων 
MERCEDES 

1 6.511,72       

Προμήθεια 
Ανταλλακτικών πλαισίων-
μηχανικών μερών 
απορριμματοφόρων, 
φορτηγών, λεωφορείου 
τύπων FIAT, MAN, 
DAIMLER, NISSAN, FORD, 
IVECO, MAZDA 

1 5.509,92       

Προμήθεια 
Ανταλλακτικών 
μηχανικών μερών 
ημιφορτηγών τύπων 
MAZDA, TOYOTA, 
PIAGGIO 

1 2.905,23       

Προμήθεια 
Ανταλλακτικών 
φορτωτών και λοιπών 
μηχανημάτων έργου 

1 2.304,15       

Προμήθεια υλικών 
συντήρησης 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου 

1 2.504,51       

Προμήθεια 
ανταλλακτικών 
συστήματος πέδησης 

1 2.504,51       

Προμήθεια εξατμίσεων 
και εξαρτημάτων 
εξατμίσεων 

1 1.152,07       

Προμήθεια  φίλτρων 
οχημάτων-μηχανημάτων 
έργου 

1 1.101,98       

Προμήθεια 
ανταλλακτικών 
επισκευής-συντήρησης 
ψυγείων οχημάτων 

1 1.502,70       

Μπαταρίες για τα 
οχήματα-μηχανήματα 

1 1.001,81       

Προμήθεια 
ανταλλακτικών 

1 2.354,23       



υδραυλικού συστήματος 
οχημάτων-μηχανημάτων 
έργου 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών και υλικών 
συντήρησης συστήματος 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου 

1 2.254,06       

Προμήθεια 
ανταλλακτικών και υλικών 
συντήρησης 
υπερκατασκευών (κάδοι, 
αντλίες νερού, 
ανατροπές κ.λπ.) 
οχημάτων – 
μηχανημάτων έργου 

1 4.708,48       

Προμήθεια αναλωσίμων 
και μικροανταλλακτικών 
(στόκος, διαβρωτικά, 
σφικτήρες, μπουζί, 
σωλήνες αέρος, στουπί, 
βίδες κ.λπ.) 

1 751,35       

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

          

1.Επισκευή και 
συντήρηση κινητήρα 

1 3.506,31       

2.Επισκευή και 
συντήρηση κιβωτίου 
ταχυτήτων 

1 1.302,35       

3.Επισκευή και 
συντήρηση συμπλέκτη 

1 1.001,81       

4.Επισκευή και 
συντήρηση αναρτήσεων 
(σούστες, αποσβεστήρες 
κραδασμών) 

1 801,44       

5.Επισκευή και 
συντήρηση συστήματος 
πέδησης 

1 1.402,52       

6.Επισκευή και 
συντήρηση εμπρόσθιου 
συστήματος 

1 1.402,52       

7.Επισκευή και 
συντήρηση 
αεροσυμπιεστών (μόνο 
για τα οχήματα που 
έχουν) 

1 1.001,81       



8.Επισκευή και 
συντήρηση διαφορικού 

1 1.302,35       

9. Επισκευή και 
συντήρηση εγκεφάλου 

1 1.452,61       

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

          

1.Επισκευή και 
συντήρηση ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικών 
συστημάτων 

1 1.001,81       

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ           

1.Επισκευή και 
συντήρηση υδραυλικών 
συστημάτων 

1 1.252,26       

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

          

1. Επισκευή και 
συντήρηση κάδου 
απορριμματοφόρων 

1 1.753,15       

2. Επισκευή και 
συντήρηση αντλιών νερού  

1 1.051,90       

3. Επισκευή και 
συντήρηση συστήματος 
ανατροπής 

1 1.051,90       

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1 751,35       

      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  57.102,80    

ΦΠΑ24%  13.704,67    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  ………………..€   

ΦΠΑ%   ……………….€   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ    ………….€  

ΦΠΑ 24%    ………….€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ) 

    ………….€ 

ΦΠΑ2 24%     ………….€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ) 

    ………….€ 

 



ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση 

των οχημάτων- μηχανημάτων έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των 

οχημάτων - μηχανημάτων έργου, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, 

καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή των 

οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων 

εργασιών επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον 

τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και για ένα (1) έτος,  από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού 

αντικειμένου. 

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθεια των ανταλλακτικών 

προκειμένου να επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της 

μελέτης είναι η ακόλουθη : 

• Η αρμόδια Επιτροπή, θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως 

και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των 

απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν 

σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 

επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την 

επισκευή – συντήρηση κ.λπ. του αυτοκινήτου. 

• Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν 

ανάδοχος είναι τοπικό συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι 

συνεργείο εκτός γεωγραφικών ορίων από την λήψη του εντύπου «Δελτίο 

Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, 

τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 

εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.  

• Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που 

έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή 

εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και 

συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

• Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια 

Επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση 

για την επισκευή ή συντήρηση. 



• Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και 

επισκευής του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα 

ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ. με χρήση νέων ανταλλακτικών το 

συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, 

οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση 

που η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής 

του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». 

 

2.Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα 

δε των ως άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών 

του Δήμου συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε 

έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου, 

ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. 

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & παρόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει 

διαφορετικά, θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα 

είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος : 

• έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή 

κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς 

συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε 

φορά εργασιών, την ακαταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, 

έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του 

συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των 

προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 

• διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων 

τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

• δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να 

διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το 

βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό 

βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. . 

• δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη 

του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών 

από τον πάροχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση 

αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως 

τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο 

το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 



3. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα 

κ.λπ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός 

οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και 

δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα 

καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει 

το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με 

κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

4. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά 

και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών, στην περίπτωση που το προς 

επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου. 

5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

6. Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και τα 

αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και 

άλλου είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί 

ιδιαίτερα. 

7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, 

αλλά και η περιγραφή του είδους. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο 

συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

και σε οποιοδήποτε σημείο. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά  και επισκευή – 

συντήρηση του οχήματος σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός ή εκτός Κέας, σε 

περίπτωση αδυναμίας του να προβεί σε αυτή με ίδια μέσα και στο συνεργείο 

ιδιοκτησίας του. Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων 

οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη 

προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να 

προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα 

ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 



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. 4412/20161 

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 σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδομήντα 

χιλιάδων οχτακοσίων επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτων (70.807,45€) 

                                                           
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την 

έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 



συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 61% του 

προϋπολογισμού, ήτοι εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο Κέας το δικαίωμα 

προαίρεσης, θα παραταθεί η σύμβαση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει 

τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης, με επιπλέον ποσό 43.192,55€, συνολικό 

ποσό των 114.000,00€, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας ως εξής:  

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
61%  

20.6671.0007 
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00 

20.6263.0007 
Συντήρηση & επισκευή 
απορριμματοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α. 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

61%  

30.6671.0009 
Ανταλλακτικά φορτηγών-
ημιφορτηγών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00 

30.6263.0009 
Συντήρηση & επισκευή 
μεταφορικών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α. 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

61%  

30.6672.0009 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00 

30.6264.0009 
Συντήρηση & επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α. 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

61%  

70.6671.0009 
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 
οχημάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00 

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων 2021-
2022 3.000,00 726,70 2.273,30 6.000,00 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

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

α) να παραλάβει το υλικό, 

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

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 



Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

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, ήτοι από 

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή του. Εφόσον 

ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος ακόμα. 

 

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 δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το 

ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
   

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 


