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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 70/2021
Θέμα: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και
ενδεικτικού προϋπολογισμού για την έκτακτη προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου Κρήτης (ΔΗ.Κ.Ε.Η) προσφέρει στους Δημότες του Δήμου Ηρακλείου υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, παιδείας και πολιτισμού μέσω των προγραμμάτων
που υλοποιεί.
Στα "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" (Κ.Η.Φ.Η.) παρέχει την υπηρεσία της
φιλοξενίας και τις φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας, μέσω του προγράμματος
"Βοήθεια στο σπίτι" (Β.σ.Σ) φροντίζει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, και στα
"Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών" (Κ.Δ.Α.Π.) στηρίζει την οικογένεια και το
παιδί μέσω παιδαγωγικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Στις προαναφερόμενες δομές απασχολείται Βοηθητικό προσωπικό με ειδικότητα στον
Καθαρισμό εσωτερικών-εξωτερικών χώρων, Εξειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό και με
επιπλέον Οικογενειακούς Βοηθούς.
Σύμφωνα με την νομοθεσία [Εγκ. Δ11/οικ. 23973/811/2020 (ΦΕΚ/18.6.2020), & Εγκ.
Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020 (ΦΕΚ/7.5.2020)], και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από
φορείς που παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2, η ΔΗ.Κ.Ε.Η οφείλει να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες
για την ασφάλεια και την υγιεινή την εργαζομένων που απασχολεί και έχει επανδρώσει στις
προαναφερόμενες δομές, αλλά συγχρόνως να προσφέρει στους ωφελούμενους που
εξυπηρετεί τις καλύτερες συνθήκες παραμονής και φροντίδας στις Δομές, σε όλα τα
επίπεδα ασφάλειας & υγιεινής στους χώρους που χρησιμοποιούνται.
Ως εκ τούτο, η ΔΗΚΕΗ πρέπει να προβεί σε άμεση προμήθεια υλικών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για την μείωση του αριθμού των μικροβίων σε επιφάνειες ή αντικείμενα σε
ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια που προσδιορίστηκαν, στα πρότυπα &
τις απαιτήσεις προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Για την απομάκρυνση των οργανικών & ανόργανων ρύπων από επιφάνειες, εργαλεία,
αντικείμενα, χέρια, απαιτούνται τα κατάλληλα χημικά υλικά αλλά και προστατευτικά
ατομικής υγιεινής με τα οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των
παθογόνων μικροοργανισμών.
Η προμήθεια αυτή εκτελείται κάθε χρόνο από τον Δήμο Ηρακλείου. Για το έτος 2021 δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.05.17 11:03:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΥΠΓΟΚ6Ξ-ΑΔ8

υπευθύνους της προμήθειας εκτιμάται ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα
Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΑΠ μετά και τις τελευταίες υπουργικές οδηγίες
ξεκινούν ξανά τη λειτουργία τους σε καθημερινή βάση και οι ανάγκες για ένα καθαρό και
υγιές περιβάλλον δεν σταματούν. Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι καλούμαστε εκτάκτως να
προμηθευτούμε μια ικανή ποσότητα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ώστε τα
προγράμματα αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν ορθά. Σημειώνεται δε, ότι το συμβατικό
ποσό που θα προκύψει από την εν λόγω προμήθεια θα αφαιρεθεί από την κεντρική
προμήθεια που εκτελεί ο δήμος Ηρακλείου για την ΔΗΚΕΗ. Επειδή η ανωτέρω υπό
ανάθεση προμήθεια δεν ξεπερνά το χρηματικό όριο του άρθρου 118 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 και λόγω του κατεπείγοντος, η Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης προτείνει να επιλεγεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για τους ανωτέρω λόγους
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
− Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
− Την υπ’ αριθ. 28/2021 (ΑΔΑ: ΡΡ5ΡΟΚ6Ξ-22Μ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της επιχείρησης, με την οποία ορίζεται Διατάκτης στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)
− Την υπ’ αριθ. 29/2021 (ΑΔΑ: Ψ2Σ2ΟΚ6Ξ-ΡΙΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του Δ.Σ. σχετικές με τις
Δημόσιες Συμβάσεις στην Πρόεδρο.
− Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
− Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί «Μεταρρύθμισης
του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση
της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α»
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν
σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς γενικής
κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016
− Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δημοτικής
Επιχείρησης που θα βαρύνουν τους Κ.Α.Ε. 10-6633 & 10-6634 του προϋπολογισμού
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά
κλπ » & «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», αντίστοιχα.
− Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1055/17.05.2021 πρωτογενές αίτημα της επιχείρησης
− Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1056/17.05.2021 τεκμηριωμένο αίτημα της επιχείρησης
− Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης και
βεβαίωσή της για ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και δέσμευση στο οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΑΑΥ Α-128/2021 (ΑΔΑ:
ΨΚΥΨΟΚ6Ξ-ΨΡΛ) & Α-129/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΘΥΟΚ6Ξ-9ΚΟ)
− Την ανάγκη της επιχείρησης για την συγκεκριμένη προμήθεια, όπως αυτή αναλύεται
ανωτέρω, με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και τον αντίστοιχο ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού
και της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, όπως αναλύονται παρακάτω:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1
2

Τεμάχιο
Συσκευασία

Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο
Χειροπετσέτες, ζαχαρί, κούτα 4.000 τεμ.

3

Συσκευασία

Πανάκια με μικροϊνες ΔΗΚΕΗ

4

Τεμάχιο

Πανί καθαρισμού ρολό 14 m.

5

Τεμάχιο

Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα για ξύλινο κοντάρι

6

Τεμάχιο

Σφουγγαρίστρα βιδωτή για ξύλινο κοντάρι

7

Τεμάχιο

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400 γρ. με κορδόνι

8

Τεμάχιο

Σφουγγαράκια κουζίνας πιάτων διπλής όψης

9

Συσκευασία

Υγρό καθαρισμού γεν. χρήσης 13 κιλών, Υγρό γενικού καθαρισμού
αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη βρωμιά τα λίπη καθώς και τα
μικρόβια από τις επιφάνειες. Να αναγράφεται εξωτερικά η συσκευασία
της σύνθεσης, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής
αδείας αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ.,
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία
παραγωγής και προέλευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

33772000-2

2

33772000-2

3

39830000-9

4

39830000-9

5

39830000-9

6

39830000-9

7

39830000-9

8

39830000-9

9

39831200-8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

Χαρτί Κουζίνας Γίγας 80
Μέτρων Αρίστης
Τεμάχιο
Ποιότητας Δίφυλλο
Χειροπετσέτες, ζαχαρί,
Συσκευασία
κούτα 4.000 τεμ.
Πανί καθαρισμού ρολό
Τεμάχιο
14 m.
Πανάκια Με Μικροϊνες Συσκευασία
Σφουγγαρίστρα βιδωτή
Τεμάχιο
για ξύλινο κοντάρι
Σφουγγαρίστρα
επαγγελματική 400 γρ.
Τεμάχιο
με κορδόνι
Σφουγγαράκια
κουζίνας
Τεμάχιο
διπλής όψης
Σκούπες χωρίς κοντάρι
με βίδωμα για ξύλινο
Τεμάχιο
κοντάρι
Υγρό καθαρισμού γεν.
Συσκευασία
χρήσης 13 κιλών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟ ΦΠΑ
ΠΡΟ ΦΠΑ

100

2,80

280,00

40

12,00

480,00

40

7,00

280,00

100

1,90

190,00

30

1,60

48,00

45

2,50

112,50

200

0,50

100,00

30

1,50

45,00

60

9,65

579,00

Μερικό σύνολο
ΦΠΑ 24%

2.114,50€
507,48€
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Γενικό σύνολο

2.621,98€

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.621,98 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6633 & 10-6634 του
προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος &
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,
χημικά κλπ » & «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του έτους 2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :
Αντικείμενο συγγραφής
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου Κρήτης (ΔΗ.Κ.Ε.Η) προσφέρει στους Δημότες του Δήμου Ηρακλείου υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, παιδείας και πολιτισμού μέσω των προγραμμάτων
που υλοποιεί.
Στα "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" (Κ.Η.Φ.Η.) παρέχει την υπηρεσία της
φιλοξενίας και τις φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας, μέσω του προγράμματος
"Βοήθεια στο σπίτι" (Β.σ.Σ) φροντίζει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, και στα
"Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών" (Κ.Δ.Α.Π.) στηρίζει την οικογένεια και το
παιδί μέσω παιδαγωγικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Στις προαναφερόμενες δομές απασχολείται Βοηθητικό προσωπικό με ειδικότητα στον
Καθαρισμό εσωτερικών-εξωτερικών χώρων, Εξειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό και με
επιπλέον Οικογενειακούς Βοηθούς.
Σύμφωνα με την νομοθεσία [Εγκ. Δ11/οικ. 23973/811/2020 (ΦΕΚ/18.6.2020), & Εγκ.
Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020 (ΦΕΚ/7.5.2020)], και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από
φορείς που παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2, η ΔΗ.Κ.Ε.Η οφείλει να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες
για την ασφάλεια και την υγιεινή την εργαζομένων που απασχολεί και έχει επανδρώσει στις
προαναφερόμενες δομές, αλλά συγχρόνως να προσφέρει στους ωφελούμενους που
εξυπηρετεί τις καλύτερες συνθήκες παραμονής και φροντίδας στις Δομές, σε όλα τα
επίπεδα ασφάλειας & υγιεινής στους χώρους που χρησιμοποιούνται.
Ως εκ τούτο, η ΔΗΚΕΗ πρέπει να προβεί σε άμεση προμήθεια υλικών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για την μείωση του αριθμού των μικροβίων σε επιφάνειες ή αντικείμενα σε
ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια που προσδιορίστηκαν, στα πρότυπα &
τις απαιτήσεις προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Για την απομάκρυνση των οργανικών & ανόργανων ρύπων από επιφάνειες, εργαλεία,
αντικείμενα, χέρια, απαιτούνται τα κατάλληλα χημικά υλικά αλλά και προστατευτικά
ατομικής υγιεινής με τα οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των
παθογόνων μικροοργανισμών.
Η προμήθεια αυτή εκτελείται κάθε χρόνο από τον Δήμο Ηρακλείου. Για το έτος 2021 δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους
υπευθύνους της προμήθειας εκτιμάται ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα
Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΑΠ μετά και τις τελευταίες υπουργικές οδηγίες
ξεκινούν ξανά τη λειτουργία τους σε καθημερινή βάση και οι ανάγκες για ένα καθαρό και
υγιές περιβάλλον δεν σταματούν. Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι καλούμαστε εκτάκτως να
προμηθευτούμε μια ικανή ποσότητα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ώστε τα
προγράμματα αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν ορθά. Σημειώνεται δε, ότι το συμβατικό
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ποσό που θα προκύψει από την εν λόγω προμήθεια θα αφαιρεθεί από την κεντρική
προμήθεια που εκτελεί ο δήμος Ηρακλείου για την ΔΗΚΕΗ.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β')
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί
«Μεταρρύθμισης του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά
εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του, ως φορείς γενικής κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016
Άρθρο 3ο
Διαδικασία Ανάθεσης της προμήθειας
Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται την Τεχνική Έκθεση θα πραγματοποιηθεί
με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016.
Άρθρο 4ο
Χρόνος εκτέλεσης της Υπηρεσίας
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση των προς
προμήθεια ειδών τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο
σύνολο τους έως την 4η Ιουνίου 2021
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής (Διονυσίου 13Α , Νέα Αλικαρνασσός ) την ημερομηνία που προβλέπεται
στα έγραφα της σχετική σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους & εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από τη στιγμή της παραγγελίας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΔΑ: 6ΥΠΓΟΚ6Ξ-ΑΔ8

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται:
α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των εργασιών
όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα.
β)Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
γ)Ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης
δ)Ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 6ο
Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και
τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και με τα αποδεικτικά μέσα του
άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
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Άρθρο 7ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2. 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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 8ο
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Άρθρο 9ο
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
πρόσκλησης αναγράφονται στα αντίστοιχα έγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
3.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 15
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση ,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Άρθρο 10ο
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 11ο
Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 9ο , 11ο της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5ο της παρούσας.
Άρθρο 12ο
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
μακροσκοπικό έλεγχο ή με πρακτική διαδικασία
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 13ο
Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής
τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων,
έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Άρθρο 14ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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1. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 15ο
Ρήτρα εχεμύθειας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων
1) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου και από τους υπεργολάβους αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης, γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, σε αρχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι
συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την αναθέτουσα
αρχή.
2) Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3) Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται
απόρρητα και ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη.
4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή
δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους
σκοπούς της σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα
από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα
πλαίσια της δραστηριότητάς του.
5) Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 16ο
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 17ο
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να
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καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 18ο
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του
συντελεστή) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 19ο
Τρόπος πληρωμής
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών και την έκδοση του τιμολογίου.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. 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% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρα 347 και 350 των νόμων 4412/2016 σε
συνδυασμό με την ΥΑ1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.03.2017)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.
2. Την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
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