Μζγαρα : …-…-2020
Αριθ. Πρωτ.: ……….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ, ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»
ΠΟΟΤ………,.. € ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)

ηα Μέγαξα ζήκεξα, …-…. ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ….. νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη:
Ο θνο Γξεγφξηνο ηακνχιεο, Γήκαξρνο, ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ δήκνπ
Μεγάξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη
Ο θνο …………. …………….., λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο “………………………… ”
πνπ εδξεχεη……………………………….., ΣΚ ………………….. θαη ΑΦΜ ……………… ηεο
Γ.Ο.Τ…………………….., πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΑΝΑΓΟΥΟ», ζπκθψλεζαλ θαη
απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα:

έρνληαο ππφςηλ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο
θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:






ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α’),
ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
ηνπ Ν. 4555/2018 «Πξφγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»
ηνπ Ν. 4152/13 “Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη
4127/2013” (ΦΔΚ 107 Α')
ηνπ ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145Α/2016)
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Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ
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ηνπ Ν. 4412/8-8-2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147 Α΄)
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηελ απφθαζε 57654 (ΦΔΚ Β/1781/23-5-2017) Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ
ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»

Γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ», ζην πιαίζην ηεο
πξάμεο «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ, Σνπξηζηηθψλ, Πξνζβάζηκσλ, Θαιιάζζησλ
Πξννξηζκψλ Γήκνπ Μεγαξέσλ» ΜΙS 5029226 πνπ έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία», πξαγκαηνπνηήζεθε αλνηθηφο ειεθηξνληθφο θάησ ησλ
νξίσλ δηαγσληζκφο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ κε ζπζη. Αξηζκφ84110
Με ηελ ππ’ αξ. …./2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. ………./…………../…-…-2020 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία………….... θαη κέρξη ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ…..,…. € (θαζαξή αμία:…….,… € + ΦΠΑ 24% πνζνχ………, €+ ΦΠΑ
13% πνζνχ………, €)ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ γηα ηελ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ»
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 64.7135.0006ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
Η έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξ. 18/2018 κειέηεο) έγηλε κε ηελ ππ’ αξ. 8/2020 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πεξί έγθξηζεο ηεο (ΑΓΑ: ΩΛ89ΩΚΠ-0Λ8).
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ην έηνο 2020 εθδφζεθε ε ππ’ αξ. …………….. Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:………..) (ΑΓΑΜ:……………….) κε α/α … θαηαρψξεζεο ζην
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ γηα ηνλ Κ.Α. 64.7135.0006
Σν ζπκθσλεηηθφ ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπ ζην ΚΗΜΓΗ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ππ’ αξ. 57654/23-5-2017 (ΦΔΚ 1781 Β΄) ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4412/16.
Σα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα θαη ζα ηζρχνπλ κε
ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο είλαη
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1. Η Γηαθήξπμε κε αξηζκ. Πξση. …………..
2. Η ππ’ αξ. 2/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ.
18/2018 κειέηεο)
3. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
4. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
πλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ πην πάλσ ηδηφηεηά ηνπ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν
(πξνκεζεπηή) ηελ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ, ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ,
ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΟΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ
Με ηε παξνχζα ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ
γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξνζβάζηκσλ ζαιάζζησλ πξννξηζκψλ ζε
ηέζζεξηο (4) παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ: παξαιία Νέα Πέξακνο, παξαιία Βαξέαο,
παξαιία Αιεπνρσξίνπ (ζέζε ΑΙΓΔΙΡΟΤΑΙ), παξαιία Κηλέηα (ζέζε SUN). πγθεθξηκέλα,
πξνβιέπεηαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ησλ παξαπάλσ παξαιηψλ ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ,
ειαθξψλ κε κφληκσλ ππνδνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη
άιισλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
Οη ππνδνκέο ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο, ψζηε ν
επηζθέπηεο ΑκεΑ λα κε ζπλαληά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαξξχζκηζε θαη ρξήζε ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ, ε ζσζηή θαη αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο
ρψξνπο ηεο παξαιίαο ζα δηαζθαιίδεη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 18/2018 κειέηεο)θαη ν εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα
πεξηιακβάλεη:
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Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

35

Τρζχον μζτρο

Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ

5

Τεμάχιο

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Χώροι ςκίαςθσ

1

Τεμάχιο

Eφαρμογι Τθλεμετρίασ

1

Τεμάχιο

Συναγερμόσ

1

Τεμάχιο

Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

45

Τρζχον μζτρο

Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ

5

Τεμάχιο

Χώροι ςκίαςθσ

1

Τεμάχιο

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Eφαρμογι Τθλεμετρίασ

1

Τεμάχιο

Συναγερμόσ

1

Τεμάχιο

Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

30

Τρζχον μζτρο

Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ

5

Τεμάχιο

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Χώροι ςκίαςθσ

1

Τεμάχιο

Eφαρμογι Τθλεμετρίασ

1

Τεμάχιο

Συναγερμόσ

1

Τεμάχιο

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΙΡΟΤΕ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΣΣΑ
Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

45

Τρζχον μζτρο

Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ

5

Τεμάχιο

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

1

Τεμάχιο

Αμφίβιο Αμαξίδιο

1

Τεμάχιο
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Χώροι ςκίαςθσ

1

Τεμάχιο

Συναγερμόσ

1

Τεμάχιο

Όιεο νη παξαπάλσ θαηαζθεπέο πξνδηαγξάθνληαη ειαθξηέο, κε κφληκεο, θαηαζθεπαζκέλεο
απφ θαηάιιεια πιηθά πνπ δελ αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ επθνιία ηφζν ζηελ
εγθαηάζηαζε, φζν θαη ζηελ απεγθαηάζηαζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο ηελ ρεηκεξηλή
πεξίνδν.
Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ Αξηζκ.
ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017, ΦΔΚ Σεχρνο Β 1636/12.05.2017 «Καζνξηζκφο φξσλ,
πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ
ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ Άξζξνπ 16 «Δμππεξεηήζεηο ΑκεΑ»,
θαζψο θαη Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 1439_2013 "Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη πζηάζεηο" θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξ. θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ (52907/2009 - ΦΔΚ 2621/Β/31-12-2009) "Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ".
Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ζπκθσλείηαη ζην πνζφ ησλ ……………………….. €, ζχκθσλα κε
ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελε ακνηβή, ζπκπεξηιακβάλεηαη
ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α.
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Αλαιπηηθφηεξα:

Α/Α

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρηςησ

Ποςότητα

Σιμή
μονάδοσ
(€)

1

Διάταξθ για τθν αυτόνομθ
πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

Τεμ.

4

2

Αμφίβιο Αμαξίδιο

Τεμ.

1

φνολο Α:
ΦΠΑ 13%:
φνολο Α με ΦΠΑ:
3

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

Τρζχον μζτρο

155

4

Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ Σιμανςθ

Τεμ.

20

5

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

Τεμ.

4

6

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

Τεμ.

4

7

Χώροι ςκίαςθσ

Τεμ.

4

8

Συναγερμόσ

Τεμ.

4

9

Eφαρμογι Τθλεμετρίασ

Τεμ.

3

φνολο Β:
ΦΠΑ 24%:
φνολο Β με ΦΠΑ:
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Δαπάνη ( € )

ΤΝΟΛΟ Α+Β ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε
Α Δ1551 κε θσδηθφ ελαξίζκνπ «2018Δ15510092».
Η παξνχζα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη απφ
εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» (Κσδηθφο Πξάμεο/MIS (ΟΠ) : 5029226) κε ηελ
ΑΠ. 8129/2722/Α3/30.11.2018 (ΑΓΑ:6ΙΔΦ465ΥΙ8-ΟΞ9) Απφθαζε έληαμεο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε κε ΑΠ. 1212/B3/250/27.02.2019 (ΑΓΑ: Ω6Κ5465ΥΙ8-ΦΚ9)
θαη ηζρχεη.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ ζηηο ζέζεηο
ηνπ έξγνπ.
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ.
4 ηνπ λ. 4412/2016.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε
πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν, γηα
ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
- Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΤ) επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011
φπσο ηζρχεη).
- Κξάηεζε χςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
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- Έμνδα Γεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο)
- Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3%
θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
- Η θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζηε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη
ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη ζε δχν (2) κήλεο. Ο
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε
θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο ρψξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
18/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Όιεο νη εξγαζίεο ζαγίλνπλ ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ρσξίο
ειαηηψκαηα θαη νη ρψξνη ζα παξαδνζνχλ απαξαίηεηα θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ
άρξεζηα πιηθά ηα νπνία ζα απνκαθξπλζνχλ εθηφο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο δηάηαμεο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα βία, ε
πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
δήκνπ ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά
απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο
πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη
ε παξαηαζείζα θαηά ηα αλσηέξσ δηάξθεηα ρσξίο λα παξαδνζεί, λα εγθαηαζηαζεί ή λα ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο πξνκεζεηψλ έηνπο 2020 ε νπνία έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ’ αξ.293/2019
Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄) .

Εςπωπαϊκή Ένωση
Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ
(ΕΤΠΑ)

Σελίδα 8 από 16

Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο
έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη β) κε πξαθηηθή δνθηκαζία θαη ζέζε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία απηψλ.
Γηα ηα αθφινπζα πξνκεζεπφκελα είδε:
•

δηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα

•

ζπλαγεξκφ

•

WC (ρεκηθή) ΑκεΑ

•

δηάδξνκν παξαιίαο ΑκεΑ

•

ακθίβην ακαμίδην θνιχκβεζεο

•

εθαξκνγήο ηειεκεηξίαο

απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ Δγγχεζε πιηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή ηνλ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα παξαιεηθζνχλ.
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο αλσηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο.Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ
ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, κπνξεί λαεγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Ο Γήκνο γηα λα εμαζθαιίζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο ζα ζπκβάιεη ζεηηθά παξέρνληαο ζηνλ Αλάδνρν θάζε πιεξνθνξία, ζρέδηα θαη
πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ΑκεΑ.
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκφ 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξ. 18/2018 κειέηεο) θαη φζσλ απφ ηα θαζήθνληα απνξξένπλ απφ ηηο ελ λφκσ ππνρξεψζεηο
ηνπ ν Γήκνο ζα έρεη πξνβιέςεη γηα ηα εμήο :
 γηα ηελ παξνρή χδξεπζεο (γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ ζηελ ληνπδηέξα). Οη παξαπάλσ
παξνρέο κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ ζα εθηεινχληαη θαηά πεξίπησζε αλαγθψλ θαη θαηά
πεξίπησζε ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζε θάζε παξαιία.
 γηα ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα θάζε παξαιία θαη ζα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ δηακφξθσζε
θαη επηζήκαλζε ηνπο ζηνλ ρψξν. Δπηπιένλ, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο
ηθαλνπνηνχλ θάζε θαλφλα αζθάιεηαο ζα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηελ ηειηθή επηθάλεηα αλ
απαηηείηαη θαη ζα δηαγξακκίζεη ηνλ ρψξν κε ηηο θαηάιιειεο ιεπθέο ισξίδεο ππφδεημεο
ζέζεο ζηάζκεπζεο.
 γηα ηελ θιίζε θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο,πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
δηαδξφκσλ θαη ησλ απηφλνκσλ δηαηάμεσλ πξφζβαζεο.Ο Γήκνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ
Γπλαηφηεηα Κίλεζεο – Πξνζπέιαζεο κε αζθάιεηα, ζα θξνληίζεη γηα θιίζε έσο 8% γηα ηνλ
δηάδξνκν θίλεζεο ΑκεΑ θαη γηα ηνλ κεραληζκφ απηφλνκεο πξφζβαζεο ζηελ ζάιαζζα
(ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ Β’ 1636-2017) ψζηε ε θίλεζε ησλ αηφκσλ είλαη άλεηε θαη αζθαιήο
κε απνθπγή ησλ ζεκείσλ εθηξνπήο ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ
βνεζεκάησλ (παηεξίηζεο, πεξπαηίζηξεοθιπ), ή ηεο πξφζθξνπζήο ηνπο ζε εκπφδηα).

ΑΡΘΡΟ 6
ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα απαίηεζεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε
θαθνηερληψλ ή βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
αλαδφρνπ ή άιισλ παξαιείςεψλ ηνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη
ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπλεπεία πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ
ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα αζθαιείαο.
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α) λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα
Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016.Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξέρεη ζην Γήκν
νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη
θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
ηέηνηεο.
γ)λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη αξίζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.Ο Αλάδνρνο έρνληαο ελ γλψζεη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο
θάζε παξαιίαο θαη έρνληαο απνδερηεί ην αληηθείκελν ηεο ππ΄ αξηζ. 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 18/2018 κειέηεο), ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο :


ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπνζεηεκέλν θαη ελ πιήξε ιεηηνπξγία
ζηηο ζέζεηο ησλ παξαιηψλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππ’ αξηζκφ 18/2018 Μειέηε
ηεο Τπεξεζίαο.



νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ηηο Πηλαθίδεο ήκαλζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο παξαιίαο,
κεηαμχ απηψλ θαη ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο φπσο δηακνξθσζεί απφ ηνλ Γήκν.



ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηε Γηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα ζηε ζάιαζζα κε θσηνβνιηαηθφ πάλει γηα ηελ θφξηηζε ηνπ εμνπιηζκνχ
φπσο απαηηείηαη.

δ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρνξεγεί, λα δέρεηαη
θαη λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη
ηαθηηθψο ή /θαη εθηάθησο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠ ΔΠΑΝΔΚ ή/θαη απφ
νπνηνδήπνηε άιιν εζληθφ ή ελσζηαθφ ειεγθηηθφ φξγαλν θαζψο θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη
ζε απηά ηα ειεγθηηθά φξγαλα ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξνρή ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ θηλνχληαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ζεζκηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Α)Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Η ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
Β)Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ
νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ
δηαδηθαζία.
Γ) Η αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α)
νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα
ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη
6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΤΗΕΙ
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, απφ
…………………………………….. πνζνχ ……………… €. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ
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εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.Αλ ε ζχκβαζε παξαηαζεί, ζα παξαηαζεί αληίζηνηρα θαη ε
ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΔΙ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή
δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο
πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην
νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σν
παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα
ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν
θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΔΚΥΩΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ
Καλέλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη νιηθά ή κεξηθά ηε
χκβαζε ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ. Καη’ εμαίξεζε ν «Αλάδνρνο» δηθαηνχηαη λα
εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαηαβιεηέσλ απφ ην Γήκν Μεγαξέσλ
κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
Διιάδα.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ
Ο Γήκνο κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
Α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16,
Β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ
ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα
έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.
Γ) εάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα
θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.
Γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
Η αλαζέηνπζα αξρή, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιιεη
ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε
πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄115).
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ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο βίαο", ηα
νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ
εθπιήξσζε ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο
ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε. Η κε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή
αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε
ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.
Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο
απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Γειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ δχλαηαη
λα ζπκθσλεζεί ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο
ε έγθξηζε ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΝΔΚ
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ΑΡΘΡΟ 14
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη
φξνη ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο πνπ ππέγξαςαλ ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία δχν (2)
παξέκεηλαλ ζην δήκν θαη έλα (1) έιαβε ν αλάδνρνο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
………………………………

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ

Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο

…………………………
………………………………………
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