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Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς
όρους, βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η γενική υπηρεσία «Δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» έτους 2019 σε συνδυασμό με τους όρους των
λοιπών συμβατικών τευχών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες κατατάσσονται στον
Κωδικό 55100000-1 του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) και
συμφωνείται ότι θα παρασχεθούν βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνδυασμό με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Το
συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλει η
ανάδοχος εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει, την μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, τους όρους διακήρυξης, την κείμενη
νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως
ισχύουν και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 3 - Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Για την
κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει δεσμευτεί πίστωση 122.000,00 ευρώ σε βάρος
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του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η.», του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019.
Άρθρο 4 – Διάρκεια
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
μέχρι την 31.10.2019.
2. Η συμφωνηθείσα διάρκεια της σύμβασης δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2 ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι το 50% αυτής, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την
Ανάδοχο εταιρεία προ της λήξεως της διάρκειάς της εφόσον συντρέχουν
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της.
Αν λήξει η οριζόμενη στην παρ. 1 διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η τυχόν παραταθείσα κατά τα ανωτέρω
διάρκεια, χωρίς να έχουν παρασχεθεί οι αντίστοιχες υπηρεσίες είτε ως σύνολο είτε
τμήμα αυτών, η ανάδοχος εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μετά την λήξη της οριζόμενης
στην παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της παράτασης
που τυχόν χορηγήθηκε, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες υπό
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 218 ν. 4412/2016.
Άρθρο 5 – Στοιχεία διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,
όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται μόνον για το σύνολο της υπηρεσίας.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου εταιρείας
Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1. Θα φιλοξενήσει έως πεντακόσια τρία (503) άτομα, σε τέσσερις (4) περιόδους για
το διάστημα από 05.09.2019 έως 05.10.2019, για επτά (7) ημέρες - έξι (6)
διανυκτερεύσεις, με ημιδιατροφή σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα που
εδρεύει στο νησί της Σκύρου και που τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (το
εκτιμώμενο κόστος κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο
δωμάτιο ανέρχεται στα 32,60 € χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ για επτά (7) ημέρες - έξι (6) διανυκτερεύσεις για κάθε 25 (εικοσιπέντε)
πληρωτέα άτομα.
3. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 130 ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
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ισχύουσας περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και από τους δημόσιους
φορείς και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητάς
τους. Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, η
ανάδοχος εταιρεία έχει αποκλειστικώς την ευθύνη προς αποκατάσταση της ζημίας.
4. Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική
συνέπεια και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της Αναθέτουσας
Αρχής και πάντως, δεν θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή
καταχρηστικό.
5. Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά
την λύση ή με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της, και δεν θα γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτον (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
6. Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
7. Η ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
ή της διακήρυξης ή της προσφοράς, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εξ οιασδήποτε αιτίας,
και πάντως μέχρι την αξία της σύμβασης.
Άρθρο 7 - Υπεργολαβία
Η ανάδοχος εταιρεία δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις της και τις
ευθύνες που αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσης
εκτέλεσης σε τρίτους τμήματος ή τμημάτων αυτής ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας. Στις
περιπτώσεις αυτές η αναθέτουσα Αρχή επ’ ουδενί συνδέεται με οιονδήποτε
συμβατικό δεσμό με τρίτα πρόσωπα. Η τήρηση από τρίτους, κατά τα ανωτέρω, των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 δεν αίρει την
ευθύνη που έχει αναλάβει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής η κύρια ανάδοχος εταιρεία.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 131 ν. 4412/2016 σε
συνδυασμό με τον σχετικό όρο της διακήρυξης.

Άρθρο 8 - Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως τα άρθρα 36 και 37
του ιδίου νόμου και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 56902/215.
Άρθρο 9 - Προδικαστικές Προσφυγές, Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης
με αριθ. 56902/215.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα
ή τηλεομοιοτυπία ή
β) Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας άλλως
γ) Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
δ) Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
ε) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Άρθρο 10 - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:
α) Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
β) Οικονομική προσμέτρηση – προϋπολογισμός.
γ) Διακήρυξη.
δ) Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
ε) Απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11 – Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής.
1.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται
στο ποσό των 1.967,00€ (χιλίων εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ) όπως ορίζεται στην
περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016.
1.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν από την λήξη, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
1.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
2.1 Για την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία θα γίνει η
κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% επί της συνολικής συμβατικής
αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα
ορίζει η προσφορά της αναδόχου εταιρείας ή απαιτεί η υπηρεσία μέχρι την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
2.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν από
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
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καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας και πάντως θα καλύπτει διάστημα δύο (2)
μηνών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
2.4 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες.
2.5 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν.
4412/2016 παρ. 3 και 4.
Άρθρο 12 - Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις
του άρθρου 132 ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 13 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης της αναδόχου
εταιρείας προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν
λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 14 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ.
9/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221
παρ. 11 περ. δ ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών κρίνει
ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί αν οι εν
λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζουν τη σύμφωνη με την μελέτη και τους σχετικούς όρους
Διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών και συνεπώς, αν
αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και
αρτιότητα των υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
οργάνου να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής
Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
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3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Ανάδοχο εταιρεία. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή
στην Ανάδοχο εταιρεία του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 6 ν. 4412/2016. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Άρθρο 15 - Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών/Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι
και οι προθεσμίες αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή
ποινικών ρητρών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 ν. 4412/2016.
Άρθρο 16 - Κήρυξη έκπτωτης της αναδόχου εταιρείας/Κυρώσεις
1. Η ανάδοχος εταιρεία, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτη από την σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν να απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των
συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσης προς τις έγγραφες εντολές και
οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση και τις κείμενες
διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων κατά τα ανωτέρω.
1.1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στην Ανάδοχο εταιρεία όχληση, στην
οποία περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες η τελευταία οφείλει να προβεί, ενώ
παραλλήλως τάσσεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει
συμμορφωθεί η ανάδοχος εταιρεία, αυτή κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
1.2. Σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη, μετά από πρόσκλησή
της για παροχή εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει
υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις βάρος της, σύμφωνα με το άρθρο 74
ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μετά την
λήξη της οριζόμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως
του χρόνου της τυχόν χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος
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της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν. 4412/2016.
Άρθρο 17 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη
διάρκεια ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 133 ν. 4412/2016, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 ν. 4412/2016, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
β) Η ανάδοχος εταιρεία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και
συνεπώς, έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας.
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία, εξαιτίας 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.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια
ισχύος της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 ν.
3863/2010 ως ισχύει.
Άρθρο 18 – Ατυχήματα/ Ζημίες/ Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημίωση
για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό της αναδόχου
εταιρείας και τα μεταφορικά μέσα που αυτή χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων
των εργατικών ατυχημάτων, ενώ η ανάδοχος εταιρεία είναι η εξ ολοκλήρου
υπεύθυνη αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Άρθρο 19 – Αμοιβή/ Κρατήσεις/ Τρόπος πληρωμής
1. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων υπηρεσιών
θα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά με το πέρας εκάστου
σταδίου εκτέλεσης των συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια,
προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε εκάστη
προγραμματισμένη υπηρεσία.
3. Η τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση
των δικαιολογητικών, όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
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5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο, η σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη
δόση του συμβατικού τιμήματος.
6. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα
καταβληθεί από τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
7. Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» δεν
δεσμεύεται και δύναται να μην αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων
(503 συνολικά).
8. Το χρονοδιάγραμμα και ο αριθμός των ατόμων μπορούν να τροποποιηθούν μόνον
από την πλευρά του Ν.Π.Δ.Δ. (και όχι του ξενοδοχείου) για λόγους ανωτέρας βίας.
9. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται
προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Άρθρο 20 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης
στο άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας.
Άρθρο 21 - Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η ανάθεση και η εκτέλεση των συμφωνούμενων υπηρεσιών διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
ΚΠΑΗ», τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και η ανάδοχος εταιρεία
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση και επίλυση,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Η ανάδοχος εταιρεία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος της
κυρώσεις να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 ν.
4412/2016.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και της αναδόχου εταιρείας, επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 22 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν
από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την
ολοκλήρωση αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη
χρήση για την οποία προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα
χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο,
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τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών".

Άρθρο 23 – Λοιπά
1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο τμήμα
αυτής δεν θίγεται.
2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(2) Η διακήρυξη.
(3) Η τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
(4) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Βασιλική Στασινοπούλου
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