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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Σπάτα: 14/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ.: 17675 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                            

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007394  
Fax.: 210 6630163 

 
 

  e-mail: vantonopoulou@spata.gr 

 

Συμφωνητικό για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022 -2023» 

Ομάδα Γ:  «Λιπαντικά» 

 

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14/06/2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

 

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος  που εδρεύει επί της οδού  Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 

04 – Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 997606740 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

1007.Ε84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η 

«Αναθέτουσα Αρχή» και  

2.  Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και διακριτικό τίτλο «GANDOIL Μ.Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη 

Θέση Ξηροπήγαδο ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας, Τ.Κ. 196 00 – Μάνδρα, με Α.Φ.Μ.800497675 και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, 

τηλ. 2105555136, φαξ:2105555135, e-mail: info@gandoil.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. 

Νταή Γεώργιο με Α.Δ.Τ. ΑΚ619917, στο εξής ο «Προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

Με την αριθ. 108/24-03-2022 – Ορθή Επανάληψη  – (ΑΔΑΜ:22AWRD010599807/2022-05-23, ΑΔΑ: 

ΨΝΛΒΩ1Χ-ΞΨΛ)  απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 15/03/2022 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  άνω των ορίων με α/α 

συστήματος : 142705  για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 

2022 -2023», αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην 

ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συγκεκριμένα τα είδη της Ομάδας Γ: «Λιπαντικά», η 

οποία προσέφερε το ποσό των 15.029,05 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως εξής: 
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ΟΜΑΔΑ Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

6 Oρυκτέλαιο για υδραυλικά και 
κυκλοφοριακά συστήματα ISO 46 
συσκευασία 18-20lt 

ΛΙΤΡΑ 4 1000 1,20 1.200,00 

7 Λιπαντικό ιξώδους  SAE 15W-40 για 
μικτούς στόλους πετρελαιοκίνητων 
οχημάτων σε συσκευασία 18-20LT 

ΛΙΤΡΑ 5 160 1,75 280,00 

8 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και 
αξιοπιστίας συνθετικό για 

βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες, ιξώδους  SAE 
10W-40 σε συσκευασία 4 – 5 
λίτρων. 

ΛΙΤΡΑ 6 200 1,73 346,00 

9 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και 
αξιοπιστίας, ημισυνθετικό, ιξώδους  
SAE 20W-50 σε συσκευασία 4-5 
λίτρων 

ΛΙΤΡΑ 7 160 1,77 283,20 

10 Ενισχυμένο ορυκτέλαιο  υδραυλικού 
τιμονιού σε συσκευασία 1 lt. 

ΛΙΤΡΑ 8 20 2,30 46,00 

11 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και 
αξιοπιστίας μονότυπο για 

τετράχρονους βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες, ιξώδους SAE 30 
σε συσκευασία 4-5 λίτρων 

ΛΙΤΡΑ 9 20 1,60 32,00 

12 Γράσο   βάσης λιθίου προδιαγραφών 

NLGI 3 σε συσκευασία 16 κιλών 

ΤΕΜ 9 14 39,10 547,40 

13 Γράσο   βάσης λιθίου προδιαγραφών 
NLGI 3 σε συσκευασία 16 κιλών 

ΤΕΜ 9 8 42,40 339,20 

14 Γράσο   σύμπλοκου σάπωνα λιθίου 
κατάλληλο για λίπανση ρουλμάν 
προδιαγραφών NLGI 3 σε 
συσκευασία 16 κιλών 

ΤΕΜ 9 2 47,00 94,00 

15 Υγρό φρένων σε συσκευασία 250 ml ΤΕΜ 10 12 1,10 13,20 

16 Αντιψυκτικό-αντισκωριακό 
κινητήρων αυτοκινήτων πυκνό G11 
σε συσκευασία 1 lt 

ΤΕΜ 16 40 2,30 92,00 

17 Αντιψυκτικό-αντισκωριακό 
κινητήρων αυτοκινήτων έτοιμου 
προς χρήση G11 σε συσκευασία 4 lt 

ΤΕΜ 17 160 3,90 624,00 

18 Απιονισμένο νερό σε συσκευασία 4 lt ΤΕΜ 18 80 0,79 63,20 

19 Υγρό AdBleau 10 lt ΤΕΜ 19 900 8,90 8.010,00 

20 Αντισκωριακό σπρέι τουλάχιστον 
250ml 

ΤΕΜ 11 60 2,50 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12.120,20 

ΦΠΑ 24% 2.908,85 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 15.029,05 
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Σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, ο προμηθευτής υπέβαλλε την 

από 11/05/2022 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο προμηθευτής κατέθεσε τη με αριθ. 838384/08-06-2022 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 609,28 € (4% 

επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης). 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος συμφωνητικού είναι  η προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της με 

αριθ. 561/34435/10-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009715132/2021-12-10)  διακήρυξης και της προσφοράς 

του προμηθευτή. 

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης   
 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες  από την υπογραφή της, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στη με αριθ. 137/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στο 

άρθρο 1.3 της διακήρυξης. 

Άρθρο 3 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα 

άρθρα 6.1. και 6.2. της διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή 

επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της διακήρυξης.   

2. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 

68/09-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖΘΩ1Χ-58Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε βάσει 

των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, 

τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 

της διακήρυξης.   

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της διακήρυξης. 

3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους χρόνους που ορίζονται στη με αριθ. 137/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

6.2.2. της διακήρυξης.  

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
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που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από 

την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  

6.2.1. της διακήρυξης και 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 

την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον 

προμηθευτή οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Με την αριθ.477/30306/04-11-2021 απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης εγκρίθηκε η δαπάνη της 

παρούσας σύμβασης συνολικού ποσού 805.140,68 € η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.147/9341/31-

03-2022 απόφαση και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 30321/04-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του 

διατάκτη το οποίο τροποποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 9460/01-04-2022 αίτημα, εκδόθηκε η 

αριθ.πρωτ.30379/04-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009487851/2021-11-15, ΑΔΑ:6ΗΦΤΩ1Χ-28Ε) βεβαίωση 

πραγματοποίησης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ.9589/04-04-

2022 βεβαίωση (ΑΔΑΜ:22REQ010330615/2022-04-05, ΑΔΑ:Ψ9ΣΘΩ1Χ-74Ζ). 

Εν συνεχεία για την κάλυψη της πολυετούς δαπάνης δεσμεύτηκε συνολική πίστωση ύψους 55.000,00 € 

και πιο συγκεκριμένα: 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-6641.002 του προϋπολογισμού έτους 2022 

και 25.000,00 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την αριθ. Β-

206/6228/02-03-2022 (ΑΔΑ:62Φ7Ω1Χ-36Ψ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία 

εκδόθηκε για την έγκριση της ισόποσης δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, επί της οποίας υπάρχει 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

1. Η αμοιβή του προμηθευτή προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του και μέχρι του ποσού των 

12.120,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και  15.029,05 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον προμηθευτή των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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3. Toν προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο προμηθευτής  

βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

4.Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο και η πληρωμή του 

θα πρέπει να λάβει χώρα σε τριάντα (30) ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 

ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των 

σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την 

ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 

107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις προμηθευτή 

 
Ο προμηθευτής εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

 

1) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ (και  του ν. 

4412/2016) και με τους όρους που αναφέρονται ρητά στη με αριθ. 137/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2) ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ   όλη τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με την κατωτέρω ρήτρα ακεραιότητας που 

επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ήτοι: 





6 

 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

3) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών 

προϊόντων εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 

του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι ο 2932. 

4) ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 
Άρθρο 7 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την 

τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.3. της διακήρυξης. 

2. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 

σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 

διακήρυξης. 

2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) και εισπράττεται σύμφωνα με το 

άρθρο 5.2.2. της διακήρυξης. 

3.  Σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 10 

Ανωτέρα Βία 

 
1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

2.Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
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Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 

Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 

προμήθειας. 

 
Άρθρο 11 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 

αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθεί η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 
Άρθρο 12 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) ο προμηθευτής καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, 

ε) ο προμηθευτής πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο προμηθευτής παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 6  της παρούσας. 
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Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται 

στο άρθρο 1.4. της διακήρυξης και β) τη διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης.   

2.Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να 

ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που 

ορίζονται στο άρθρο 5.3. της διακήρυξης.  

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το 

κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 

διακήρυξης.  

 

Άρθρο 14 

Παραρτήματα 

Στο παρόν συμφωνητικό προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κατά σειρά ισχύος: 

1. Η αριθ. 561/34435/10-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009715132/2021-12-10)  διακήρυξη. 

2. Η αριθ. 137/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

3. Η προσφορά του προμηθευτή. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ                GANDOIL Μ.Ε.Π.Ε. 
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