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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Για την διοργάνωση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και λοιπών
πολιτιστικών – εορταστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εορτασμού
των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου –
Δραπετσώνας»
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου –
Δραπετσώνας και σύμφωνα με την 473/2022/10-11-22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την οποία αποφασίστηκε η διοργάνωση ψυχαγωγικών,
επιμορφωτικών και λοιπών πολιτιστικών – εορταστικών δραστηριοτήτων σε διάφορα σημεία του
Δήμου , με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση «ΚΔΒΜ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ και την άμεση εποπτεία του Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
καθώς και με την αριθμ. 35/15-11-22 απόφαση ΔΣ του ΚΔΒΜ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ, που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης, σας αποστέλλουμε
πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειμένου καταθέσετε προσφορά για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στην πλατεία Κύπρου
και όπου απαιτηθεί προκειμένου διασφαλιστεί η φύλαξη του εξοπλισμού, του χριστουγεννιάτικου
διακόσμου και κατασκευών καθώς και η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων στην πλατεία.
Ο τρόπος υποβολής των προσφορών και η ημερομηνία υποβολής περιγράφονται αναλυτικά
στην μελέτη.
Η παρούσα μελέτη αφορά ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω:.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή-Αναλυτική περιγραφή
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου –
Δραπετσώνας, με την 473/2022/10-11-22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, αποφασίστηκε η διοργάνωση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και λοιπών
πολιτιστικών – εορταστικών δραστηριοτήτων σε διάφορα σημεία του Δήμου , με φορέα υλοποίησης
τη Δημοτική Επιχείρηση «ΚΔΒΜ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ και την
άμεση εποπτεία του Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Αντικείμενο της παρούσας είναι η
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
στην πλατεία Κύπρου και όπου απαιτηθεί προκειμένου διασφαλιστεί η φύλαξη του εξοπλισμού, του
χριστουγεννιάτικου διακόσμου και κατασκευών καθώς και η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων
στην πλατεία.
2. Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα Από Δευτέρα 21/11/22 έως και Κυριακή
08/01/23 ήτοι 49 ημέρες (Δύο φύλακες βάρδιες 16:00-00:00 και 00:00-08:00). Το ωράριο των
βαρδιών και το σημείο φύλαξης, δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη.
3. Τα γενικά καθήκοντα του επόπτη φύλαξης και των φυλάκων για τις συναυλίες που θα διαθέσει
η Εταιρεία είναι η παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Πελάτη για τις ημέρες και ώρες του
χρόνου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, με κύρια υποχρέωσή τους την
επιτήρηση και φύλαξη, την τήρηση της τάξεως στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση
που συμβούν ενέργειες αντίθετες με τα παραπάνω, ο φύλακας υποχρεούται να ειδοποιήσει την
ΕΛ.ΑΣ. ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Αντιτρομοκρατική ομάδα και τον Πελάτη και να
παραμείνει να προστατεύει τις εγκαταστάσεις, μέχρις ότου φθάσουν επί τόπου οι ενισχύσεις. Τα
γενικά καθήκοντα του επόπτη φύλαξης και των φυλάκων για τις συναυλίες που θα διαθέσει η
Εταιρεία είναι η παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Πελάτη για τις ημέρες και ώρες του χρόνου,
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, με κύρια υποχρέωσή τους την επιτήρηση και
φύλαξη, την τήρηση της τάξεως στις Εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση που συμβούν
ενέργειες αντίθετες με τα παραπάνω, ο φύλακας υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. ή την
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Αντιτρομοκρατική ομάδα και τον Πελάτη και να παραμείνει να
προστατεύει τις εγκαταστάσεις, μέχρις ότου φθάσουν επί τόπου οι ενισχύσεις.
4. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται
ουσιώδεις από τα μέρη και αδυναμίας της Εταιρείας να εκτελέσει άρτια και χωρίς καθυστερήσεις τις
εκάστοτε εργασίες που της ανατίθενται με την παρούσα, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα, αφού καλέσει
εγγράφως την Εταιρεία να συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας και τάξει προς τούτο
εγγράφως προς την Εταιρεία προθεσμία δέκα (10) ημερών, να καταγγείλει μετά την άπρακτη πάροδο
της ως άνω προθεσμίας αζημίως την παρούσα σύμβαση πριν από την λήξη της και να διακόψει κάθε
συνεργασία με την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει
περεταίρω κάθε θετική ή αποθετική ζημία, την οποία υπέστη εξαιτίας της παράβασης των όρων της
παρούσης και ειδικά λόγω της μη ικανοποιητικής, έγκαιρης ή αποτελεσματικής απόδοσης της
Εταιρείας. Η παρούσα σύμβαση λύεται άμεσα και αυτοδικαίως στην περίπτωση που οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη κηρυχθεί σε πτώχευση ή ξεκινήσουν οι διαδικασίες κήρυξής του σε

πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία με
ανάλογες με τις προηγούμενες διαδικασίες συνέπειες, με γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών.
5. Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο για την εκτέλεση της
αποστολής του, φέρει δε την προβλεπόμενη στολή υπηρεσίας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα
γίνεται έλεγχος από τους επόπτες ασφαλείας της Εταιρείας που ελέγχουν την πληρότητα των μέτρων
ασφαλείας. Σε περίπτωση που ο φύλακας αποδειχθεί ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων
του, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει, υπό την απόλυτη κρίση του, την αντικατάσταση του. Σε
περίπτωση που ζητηθεί τέτοια αντικατάσταση, η Εταιρεία υποχρεούται να προτείνει άμεσα
αντικαταστάτη για έγκριση από τον Πελάτη, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της ζητηθείσας
αντικατάστασης το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση στην Εταιρεία του σχετικού
αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας της Εταιρείας να υποδείξει κατάλληλο αντικαταστάτη
οποιουδήποτε από τους φύλακες, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση.
Εάν απαιτηθεί η διάθεση άλλου επιπλέον φύλακα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αυτή
θα γίνει με τροποποιητική κοινή συμφωνία των μερών ως προσθήκη στην παρούσα σύμβαση.
Επιπλέον, η εταιρεία θα παρέχει, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τα εξής:
ISO ΕΛΟΤ 9001:2008 & ISO OSHAS 1801:2008 & ISO 4001:2004+COR1:2009
Συμβόλαιο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων μέχρι του ποσού των 1.500.000,00
€
Κινητό τηλέφωνο, ασυρμάτους (για επικοινωνία μεταξύ του φύλακα και του κέντρου ελέγχου
της Εταιρείας), φακό, stuart και βιβλίο περιπολιών.
6. Η Εταιρεία, με το πέρας της φύλαξης ενός εκάστου μηνός, θα εκδίδει τιμολόγιο, το οποίο ο
Πελάτης θα εξοφλεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.
7. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει οδηγίες για τη μορφή φύλαξης και τήρησης της τάξεως και σε
λοιπούς υπαλλήλους που θα προσδιοριστούν από τον Πελάτη, με σκοπό την συμμετοχή τους στην
εύρυθμη λειτουργία της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, χωρίς αυτό να συνιστά κάποιας μορφής
μείωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων της.
8. Η Εταιρεία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή των μισθών, αμοιβών και
ασφαλιστικών εισφορών, δώρων και τυχόν άλλων επιδομάτων των φυλάκων και του προσωπικού
που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Μεταξύ του Πελάτη και των
φυλάκων που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ουδεμία εργασιακή ή άλλη σχέση
δημιουργείται. Οι φύλακες επιλέγονται και προσλαμβάνονται από την Εταιρεία, ανήκουν
αποκλειστικά σε αυτή και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της
εταιρείας. Η Εταιρεία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη ως εργοδότης απέναντί τους και έναντι
οποιουδήποτε τρίτου για κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα
αποζημιώσει τον Πελάτη για την αστική ευθύνη αυτού έναντι τρίτων σε περίπτωση αποδεδειγμένης
υπαιτιότητας της Εταιρείας καθώς και του προσωπικού που αυτή απασχολεί για την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης.
9. Αποστολή του ενιαία δομημένου τμήματος ασφαλείας είναι ο σχεδιασμός αυτός και η εφαρμογή

των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εγκαταστάσεων του Πελάτη, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος των υλικών, του προσωπικού του, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία και τις εκάστοτε εντολές του.
10. Τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσης θα γίνονται μόνο εγγράφως και θα υπογράφονται
και από τα δύο μέρη. Θα καταβάλλεται, κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλόπιστη λύση των τυχόν
διαφορών, χωρίς την εμπλοκή των συμβαλλόμενων σε δικαστικές αντιπαραθέσεις, για τις οποίες
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
11. Όλοι οι παρόντες όροι και συμφωνίες θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, έχουν γενική ισχύ και
διέπουν τις μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη σχέσεις, που προκύπτουν από την παρούσα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παροχή
υπηρεσιών
φύλαξης
-Από Δευτέρα
21/11/22 έως και
Κυριακή 08/01/23
(Δύο φύλακες
βάρδιες 16:0000:00 και 00:0008:00)

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

49 μέρες

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
(1) ΦΥΛΑΚΑ

65.00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2

6.370,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

6.370,00 €

ΦΠΑ 24%

1.528,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.898,80€

Το σύνολο της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 7.898,80€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στην πλατεία Κύπρου και όπου απαιτηθεί προκειμένου διασφαλιστεί η
φύλαξη του εξοπλισμού, του χριστουγεννιάτικου διακόσμου και κατασκευών καθώς και η ομαλή
διεξαγωγή των εκδηλώσεων στα σημεία ενδιαφέροντος.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις:
Τον ισχύον εσωτερικό αναλυτικό «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» , του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου –Δραπετσώνας.

Αρθρο 3: Σειρά ισχύος τευχών
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
α.
β.
γ.
δ.

Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός Μελέτης
Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 4: Προυπολογισμός
Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό 7.898,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Το ποσό αυτό θα καλυφθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, στα
πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης ( παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ) η οποία συνάφθηκε
μεταξύ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΔΒΜ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ.
Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης
Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των
αντικειμένων, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο 6: Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο 7: Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται με συστημένη
αλληλογραφία μέσα σε ενιαίο φάκελο ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
supplies@keker.gr
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20/11/2022.


Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου,


Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των
τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της και τα αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού, για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής

Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας
Άρθρο 8: Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Δευτέρα 21/11/22 έως και Κυριακή 08/01/23
ήτοι 49 ημέρες (Δύο φύλακες βάρδιες 16:00-00:00 και 00:00-08:00). Το ωράριο των βαρδιών και το
σημείο φύλαξης, δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη.
Άρθρο 9: Πληρωμή, φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Η Εταιρεία, με το πέρας της φύλαξης ενός εκάστου μηνός, θα εκδίδει τιμολόγιο, το οποίο ο Πελάτης
θα εξοφλεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί.
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Άρθρο 10: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις
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 τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

