ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚ. &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2000 – 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2000 – 2006»

Μέτρο 5.1 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» / Υποκατηγορία: «Δημοσιότητα, προβολή και
ευαισθητοποίηση»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 153.634/ΨΣ8843-Β/7.10.2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 126902.

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 13297/ 30-3-2009
για το Υποέργο 1:«Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»
στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Προβολής της
Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού» και
για το Υποέργο 2 «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» στα πλαίσια του
έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προβολής της Ψηφιακής
Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»
Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος 44.650 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%)
Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ανάδοχος: MAGNUM OPUS ΕΠΕ

Σελίδα 1 από 18
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1– Ορολογία..................................................................................................................... 4
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο του έργου....................................................................................... 6
ΑΡΘΡΟ 3. Διάρκεια Σύμβασης............................................................................................. 6
ΑΡΘΡΟ 4. Συμβατικές Εγγυήσεις........................................................................................ 6
ΑΡΘΡΟ 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου.................................................................6
ΑΡΘΡΟ 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις .................................................................................. 8
ΑΡΘΡΟ 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής .................................................................................. 9
ΑΡΘΡΟ 8 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .................................................................................. 10
ΑΡΘΡΟ 9 -Υποχρεώσεις Αναδόχου.......................................................................................... 12
ΑΡΘΡΟ 10- Αποζημίωση για Ζημίες ....................................................................................... 12
ΑΡΘΡΟ 11-Υπεργολαβίες......................................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 12- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου ............................................................................... 14
ΑΡΘΡΟ 13- Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα ..................... 15
ΑΡΘΡΟ 14 - Εκτέλεση της Σύμβασης...................................................................................... 16
ΑΡΘΡΟ 15- Λοιπές Διατάξεις................................................................................................... 16
ΑΡΘΡΟ 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία ........................................................................ 18

Σελίδα 2 από 18
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13297/ 30-3-2009

Για το υποέργο 1:«Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων»
στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Προβολής της
Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού και
και για το υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» στα
πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προβολής της
Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»

Στον Κορυδαλλό σήμερα στις 30/3/2009, ημέρα Δευτέρα, οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός μεν
 Ο Δήμος Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό,
Λ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231, με Α.Φ.Μ.: 090116054, ΔΟΥ:
Κορυδαλλού, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Σταύρο
Κασιμάτη, Δήμαρχο Κορυδαλλού , εφεξής η «Αναθέτουσα
Αρχή»
και αφετέρου


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΓΚΝΟΥΜ ΟΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «MAGNUM OPUS ΕΠΕ» που
εδρεύει στην Αθήνα, Κρατίνου 7, Τ.Κ. 10551, τηλ. 210
6821909, φαξ 210 6821909, με Α.Φ.Μ. 998888693 & Δ.Ο.Υ. Α
ΑΘΗΝΩΝ

και

εκπροσωπείται

νόμιμα

από

την

κ.

Λένα

Διομήδους, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα
με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 26/2/2009
Πρακτικό του Δ.Σ.
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007)
«Προσαρμογή
της
Ελληνικής
Νομοθεσίας
στην
Οδηγία
2004/18/ΕΚ»,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών των ΟΤΑ»
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5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις
δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να
αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των
διαρθρωτικών ταμείων.
6. Την διακήρυξη 7095/13-2-2009 του Διαγωνισμού για το έργο
«Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» στα πλαίσια του
Ολοκληρωμένου
Προγράμματος
Προβολής
της
Ψηφιακής
Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού & «Παραγωγή Ενημερωτικού
Υλικού» στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Προβολής της Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»
προϋπολογισμού 39.495,80 € (47.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
19%) που αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης και η οποία
βρίσκεται στην κατοχή του Δήμου Κορυδαλλού,
7. την Οικονομική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου με αριθμό
πρωτοκόλλου 9172/3-3-2009 (που αποτελούν παράρτημα της
παρούσας σύμβασης και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή του
Δήμου Κορυδαλλού),
8. την με Α.Π. 153.634/ΨΣ8843-Β/7.10.2008 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα για ένταξη του Έργου «Προγραμματισμός και
Διοργάνωση Εκδηλώσεων» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου
Προγράμματος Προβολής της Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο
Κορυδαλλού & «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» στα πλαίσια του
έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προβολής της Ψηφιακής
Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»,
9. Την με αριθ. 62/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του
Δήμου Κορυδαλλού, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1– Ορολογία

Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να
υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το
σύνολο του Έργου.

Αναθέτουσα Αρχή

Το Δήμο Κορυδαλλού, ο οποίος θα υπογράψει με
τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του
Έργου.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με
έγγραφη
δήλωσή
του,
στην
οποία
περιλαμβάνονται
τα
πλήρη
στοιχεία
του
προσώπου
(ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει
ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.

ΕΔΔΑΠ

Επιτροπή
Διενέργειας
/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης
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Επιτροπή
Έργου.

ΕΠΠΕ

Επίσημη
γλώσσα
Σύμβασης

της

Παρακολούθησης

και

Παραλαβής

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική.
Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα.

Έργο

Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.

Κανονισμός Προμηθειών

Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών των ΟΤΑ»

Κύριος του Έργου

Δήμος Κορυδαλλού

Προϋπολογισμός Έργου

Η εκτιμώμενη από το Δήμο Κορυδαλλού ως
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου.

Σύμβαση

Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το
σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Δήμου
Κορυδαλλού ως Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη παρούσα Σύμβαση,

Συμβατικά τεύχη

β. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου
γ. Απόφαση
Έργου

ΔΕ

62/2009

Κατακύρωσης

του

δ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του
Αναδόχου
Συμβατικό Τίμημα

Το
συνολικό
τίμημα
της
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τμηματική
παραδοτέων

Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων

παραλαβή

Οριστική Παραλαβή

Ολοκλήρωση
όλων
των
υποχρεώσεων του Αναδόχου

Σελίδα 5 από 18
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Σύμβασης

συμβατικών

ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και του
ευρύτερου κοινού του Δήμου Κορυδαλλού στα έργα που έχουν υλοποιηθεί,
στα αποτελέσματα αυτών και στη χρήση των Ψηφιακών παρεχόμενων
Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το
Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με στόχο την καθημερινή εξυπηρέτηση
των πολιτών και των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ψηφιακή τους
διάσταση στις τοπικές κοινωνίες, όπως αυτό εξειδικεύεται με την
κατακυρωτική απόφαση και την προσφορά του Αναδόχου.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που
δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα Τεύχη της Προκήρυξης, η
απόφαση κατακύρωσης και η Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3. Διάρκεια Σύμβασης
1. Η Σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο ισχύει από την
ημερομηνία υπογραφής της και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των
παρεχομένων υπηρεσιών, που ορίζεται στην Προκήρυξη.
2. Η καταληκτική ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης του φυσικού
αντικειμένου του έργου δεν μπορεί να είναι μετά την 31/5/2009, ή
όπως θα καθοριστεί με τροποποιητική απόφαση της Διαχειριστικής
Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 4. Συμβατικές Εγγυήσεις
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών,
αυτό το δικαίωμα.
2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα
με τα υποδείγματα της Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής των 2 υποέργων του
έργου συστήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’

Σελίδα 6 από 18
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

αριθμό 80/3-3-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα
εξέλιξης των 2 υποέργων του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και
πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία
παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η
ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους
κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών
Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται
στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα
απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.
Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η
παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα
προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης των 2 υποέργων
του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της
σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να
αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη
γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση
των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη
διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Δήμου Κορυδαλλού,
τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Διαδικασία Παραλαβής
Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων των 2
υποέργων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού
σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των
προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και
ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης
κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος
αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά
τα ακόλουθα:
-

Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών.

-

Υλικό τεκμηρίωσης για κάθε παραδοτέο.

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι
παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το
αργότερο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας
παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ
καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων
και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής
μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές.
Η

διαδικασία

παραλαβής

ολοκληρώνεται

με

τη

σύνταξη
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αντίστοιχου

πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα,
χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να
συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν
παραληφθεί προσωρινά.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου
δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης των 2 υποέργων του
έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η
διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.
Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των παραδοτέων στις
εγκαταστάσεις του Δήμου Κορυδαλλού.

ΑΡΘΡΟ 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή των 2 υποέργων του έργου θα γίνει σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης των 2 υποέργων
του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής
προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα
με τα παρακάτω:
-

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι
υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
καθυστέρησης ποσοστό 0,2%ο επί του συμβατικού τιμήματος του
εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.

-

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο
Δήμο Κορυδαλλού.

-

Επίσης ο Δήμος Κορυδαλλού έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

-

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως
προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.

-

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

-

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση,
θα επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου Κορυδαλλού, ύστερα από
γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη
πληρωμή του Αναδόχου.

-

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για
τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη
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συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας
που έχουν επιβληθεί.
-

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, ο Δήμος Κορυδαλλού
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του
εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από το ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ στον Ανάδοχο
αναλύεται ως εξής:


Για το υποέργο 1 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων
τριακόσια

σαράντα

τέσσερα

ευρώ

και

πενήντα

τέσσερα

λεπτά

(26.344,54) πλέον ΦΠΑ 19% ποσού πέντε χιλιάδων πέντε ευρώ και
σαράντα έξι λεπτών (5.005,46 €), ήτοι συνολικά τριάντα μία
χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (31.350 €).


Για το υποέργο 2 ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (11.176,47) πλέον ΦΠΑ
19% ποσού δυο χιλιάδων εκατόν είκοσι τρία ευρώ και πενήντα τριών
λεπτών (2.123,53 €), ήτοι δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ
(13.300 €).

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων
πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και ένα λεπτό (37.521,01) πλέον ΦΠΑ 19%
ποσού επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών
(7.128,99 €), ήτοι σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ
(44.650 €).
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε
πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την
εκτέλεση των 2 υποέργων του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση
του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν
μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον
δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο
έργο

και

τη

συγκεκριμένη

σύμβαση,

άλλως

παραιτείται

από

τυχόν

ενδεχόμενη αξίωσή του.
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µε την ολοκλήρωση και Οριστική
Παραλαβή του συνόλου του Συμβατικού αντικειμένου των 2 υποέργων του
Έργου και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η πληρωµή
θα γίνει εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
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άφιξη στο Δήμο Κορυδαλλού της αντίστοιχης χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ακόμη ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στις τιμές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές
μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή
αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 υποέργων του
Έργου.
Ο Δήμος Κορυδαλλού δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με
την

υλοποίηση

της

Παρούσας

Σύμβασης,

(στα

παραπάνω

δεν

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας
Αρχής) ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή
οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΔΗΜΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές οι οποίες έχουν συνταχθεί
κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο
25 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου:


Για

το

υποέργο

1:«Προγραμματισμός

και

Διοργάνωση

Εκδηλώσεων» την εγγυητική επιστολή με αριθμό 336011/26-32009 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (2.634,45 €) (10% της
συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον
φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της.


Για το υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» την
εγγυητική επιστολή με αριθμό 336012/26-3-2009 της Τράπεζας
Πειραιώς, ποσού χιλίων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτά (1117,65 €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα
αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος
μέχρι την επιστροφή της.

Οι εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφονται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 2 υποέργων του Έργου,
ύστερα

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την
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σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ με
την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς
τον Ανάδοχο σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για
την επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης
καλής εκτέλεσης, ο Δήμος Κορυδαλλού διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας,
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 9 -Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 2 υποέργων του έργου, ο Ανάδοχος
θα

πρέπει

να

συνεργάζεται

στενά

με

το

ΔΗΜΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. 0 Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να
τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο των 2 υποέργων του έργου
σε

οποιονδήποτε

τρίτο,

των

υποχρεώσεων

και

δικαιωμάτων

που

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να
εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τα παραδοτέα σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
με τη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10- Αποζημίωση για Ζημίες

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας
συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να
αποζημιώσει το ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ για κάθε θετική και αποθετική ζημία
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που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται.
Ο Δήμος Κορυδαλλού απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των 2 υποέργων
του έργου.
Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας, δεν εξαντλούν την
ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει το ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ σε περίπτωση
που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού,
προξενηθούν σε αυτήν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες.
Ο

Ανάδοχος

αποζημιώνει

οποιασδήποτε

αγωγής,

το

ΔΗΜΟ

απαίτησης

ή

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
διαδικασίας

σε

κατά

περίπτωση

του

ΔΗΜΟΥ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν
από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της
σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την
παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.
Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
πριν τη λήξη της σύμβασης, ο Δήμος Κορυδαλλού διατηρεί το δικαίωμα να
παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του
τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.
Επίσης

ο

Δήμος

Κορυδαλλού

κατά

την

κρίση

της

αντί

της

άνω

παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση
εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη
δικαστική κρίση.
Ο Δήμος Κορυδαλλού υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς
καθυστέρηση

τον

Ανάδοχο

για

κάθε

απαίτηση

ή

διαμαρτυρία

που

προβάλλεται από τρίτους και αφορά στο Έργο της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11-Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου Κορυδαλλού, να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των 2 υποέργων του Έργου υπεργολαβικά
σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά του.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο

/

υπεργολάβους,

ο

Ανάδοχος

υποχρεούται

σε

άμεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Δήμο Κορυδαλλού και άμεση
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αντικατάσταση

με

νέο

υπεργολάβο

με

προσόντα

αντίστοιχα

του

απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορυδαλλού.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των 2
υποέργων του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 12- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να
μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των 2 υποέργων του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου Κορυδαλλού.
Ειδικότερα:
1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα
περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των 2
υποέργων του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται
να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά
μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την
εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες
σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους
υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με
αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε
όσους υπαλλήλους του ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση των 2
υποέργων του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί
είναι

σε

πλήρη

γνώση

και

συμφωνούν

με

τις

υποχρεώσεις

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις

του

και

στους

υπεργολάβους

του

και

στους

με

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των 2
υποέργων του παρόντος Έργου.
3. Σε

κάθε

περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των

πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ'
οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης των 2 υποέργων του παρόντος
Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την
εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία
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νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη
όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας
και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ για τα
μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα
οφείλεται στον Ανάδοχο, ο Δήμος Κορυδαλλού διατηρεί το δικαίωμα να
κάνει χρήση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει
πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και
αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και
να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου,
κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 13- Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις Κυριότητα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με
το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, που μπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων
του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν
βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΔΗΜΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη
τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/ διαχείρισή τους.
Κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα
Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των 2 υποέργων του συνολικού
έργου, μπορεί να προσαρμόσει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του
Αναδόχου.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης
των 2 υποέργων του Έργου, η διάρκεια της σύμβασης ενδέχεται να
επεκταθεί με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων. Η εν λόγω επέκταση
θα πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή,
εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση του φυσικού αντικειμένου
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του Αναδόχου, αλλά
Διακήρυξη εργασίες.

αφορά

στις

προδιαγεγραμμένες

στην

παρούσα

ΑΡΘΡΟ 14 - Εκτέλεση της Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
σχετικά άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 15- Λοιπές Διατάξεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα
επαγγελματικά

πρότυπα.

Ο

Ανάδοχος

έχει

την

αποκλειστική

ευθύνη

συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες
απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική
νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων
διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται
για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη
Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για
την εκτέλεση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του
έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου
του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση
χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Ο
Δήμος Κορυδαλλού έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου
που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, πρέπει να έχουν τα
αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους
ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία

οφείλεται στην

αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου.
Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή
έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλο, ο Ανάδοχος πρέπει
αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να
την αναφέρει στο Δήμο Κορυδαλλού. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το
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πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά
μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των
συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να
δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό
των ευθυνών.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο,
ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του
αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου Κορυδαλλού, η οποία δίδεται,
κατά την απόλυτη κρίση της, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να προσκομίζει στο Δήμο Κορυδαλλού τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση

αυτής.

Σε

καμία

δε

ανάλογη

περίπτωση

ο

ανάδοχος

δεν

απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε ο Δήμος
Κορυδαλλού συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα
ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω
ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά
αναφέρονται

έκπτωση

αναδόχου,

αποζημίωση

συμβατικού

τιμήματος,

αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.) , ο Δήμος Κορυδαλλού δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία
ελευθερώνει το Δήμο Κορυδαλλού απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο
άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.
Ο

Κανονισμός

προμηθειών

του

Δημοσίου,

η

διακήρυξη

με

αριθμό

πρωτοκόλλου 7095/13-2-2009, η με αριθμό πρωτοκόλλου 9172/3-3-2009
προσφορά (οικονομική και τεχνική) του Αναδόχου και η με αριθμό 62/2009
Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για την κατακύρωση των 2 υποέργων του
Έργου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά
τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των
συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α. η παρούσα Σύμβαση,
β. η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου
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γ. η Απόφαση 62/2009 κατακύρωσης των 2 υποέργων του Έργου
δ. η Προσφορά (οικονομική και τεχνική) του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή
έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί
να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν
ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι
κοινοποιήσεις από το Δήμο Κορυδαλλού προς τον Ανάδοχο ορίζεται
με την παρούσα η κ.Λένα Διομήδους, Κρατίνου 7, Αθήνα, Τ.Κ. 10551,
τηλ: 210 6821909, φαξ: 210 6821909. Η κοινοποίηση εγγράφων από το
ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση
αυτή ή με φαξ.
ΑΡΘΡΟ 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
1. Η παρούσα Σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του
Διαγωνισμού με βάση την Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου
ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της
Προκήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται
αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα,
και υπογράφθηκε ως ακολούθως:
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το
ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Για τον Ανάδοχο

Σταύρος Κα σιμάτης
Δήμαρχος Κορυδαλλού

Λένα Διομήδους
Νόμιμη
Εκπρόσωπος
της
εταιρίας MAGNUM OPUS ΕΠΕ

Σελίδα 18 από 18
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

