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Δράμα, 20 Ιουνίου 2017

Αρ. πρωτ. - 1551 -

ΤΜΒΑΗ
τθ Δράμα, ςιμερα, Σρίτθ, 20 Ιουνίου 2017, ςτα γραφεία τθσ ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. του Διμου Δράμασ , επί τθσ οδοφ Πατριάρχου Διονυςίου Σζρμα,
66133, Δράμα οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.» του Διμου Δράμασ που εδρεφει ςτθ Δράμα,
Πατριάρχου Διονυςίου Σζρμα, 66133,Δράμα, με ΑΦΜ 997785461, Δ.Ο.Τ. Δράμασ,
όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται από τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου κ.
Γεϊργιο Ψαρρά και εφεξισ καλοφμενθ «Φορζασ» και
2. θ ετερόρρυκμθ εταιρία Π.ΝΟΑΡΔΟ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε οδόσ Περδίκα 16, 66131, Δράμα,
με Α.Φ.Μ. 999888316, Δ.Ο.Τ. Δράμασ,, νόμιμα εκπροςωποφμενθ από τον Παντελι
Νοάρδο με Α.Δ.Σ. Χ316981, ςτθν οποία κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία «ΗΧΗΣΙΚΗ
ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 2017» με τθν υπ’ αρικμόν 102/2017 απόφαςθ του Δ..
(AΔΑΜ 17ΑWRD001561962 2017-06-20)τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α., καλοφμενθ εφεξισ ωσ
«Ανάδοχοσ», ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα:
Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
«Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.» του Διμου Δράμασ αποφάςιςε τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ κατά το άρκρο 117 του Ν. 4412/2016 για τθν υπθρεςία «ΗΧΗΣΙΚΗ
ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 2017» όπωσ αυτι περιγράφεται παρακάτω.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςτισ 12 Ιουνίου 2017, βάςει τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ
και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ που ςυνζταξε θ αρμόδια υπθρεςία, ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυςτάκθκε με τθν υπ αρ. 28/2017
απόφαςθ όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ. αρ. 34/2017
απόφαςθ του Δ, ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2017.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, ςε ςυνεδρίαςι του ςτισ 20.06.2017, αφοφ ζλαβε υπόψθ
τθν προςφορά του μοναδικοφ ςυμμετζχοντα, και το υπ. αρ. πρωτ. -1526- Πρακτικό
Ν.2 τθσ Επιτροπισ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ αποφάςιςε, με τθν υπ’ αρικ. 102/2017
απόφαςι του, τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία
Π.ΝΟΑΡΔΟ & ΙΑ Ε.Ε. με ςυνολικι τιμι προςφοράσ πενιντα δφο χιλιάδων

επτακόςια ςαράντα ευρϊ και ςαράντα επτά λεπτά του ευρϊ (52.740,47€)
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.
Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ.8251/1001/0010022/13.06.2017 εγγυθτικι
επιςτολι τθσ υνεταιριςτικισ τράπεηασ Δράμασ, ποςοφ δφο χιλιάδων εκατόν
ενενιντα δφο ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν του ευρϊ (2.192,40€) για τθν καλι
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ
Aναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2
παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016 τα ακόλουκα ζγγραφα:
 θ υπ. αρ 81/2017 απόφαςθ του Δ
 θ υπ’ αρικ. 1323/26.05.2017 διακιρυξθ
 Σθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν με υπ’ αρικ. 633/17.03.2017
 θ υπ. αρ.πρωτ.1310/26.05.2017 βεβαίωςθ δαπάνθσ
 θ υπ. αρ. 1328/26.05.2017 ςυγγραφι υποχρεϊςεων
 Σο Σ.Ε.Τ.Δ.
 Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
 Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ
 θ προςφορά του αναδόχου

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ, κρινόμενθ αποκλειςτικά
βάςει τιμισ, θ οποία κα εκφράηεται με τθν παροχι ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τθσ
τιμισ μονάδοσ κάκε ομάδασ εκδηλώςεων, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ εργαςία «ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 2017» ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ τθσ αναδόχου. και αφορά τισ εκδθλϊςεισ όπωσ
αναλφονται ςτουσ παρακάτω Κ.Α. του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017:
15/6472.41

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ (2*Κ 2)+(2*Κ 3)

15/6472.42

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ (7*Κ
2)+(10*Κ 3)+(1* Κ4)

15/6472.43

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ " ΓΙΟΡΣΗ ΒΙΒΛΙΟΤ " (2*Κ 3)+(1*Κ 4)

15/6472.44

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΦΕΣΙΒΑΛ ΚΑΛΟΤ ΑΓΡΟΤ(2*Κ 3)

15/6472.45

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ " ΚΟΙΜΗΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ
"(1*Κ 3)

15/6472.46

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ DRAMAICA YOUTH FESTIVAL (4*Κ 2)

15/6472.47

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΦΕΣΙΒΑΛ
ΞΗΡΟΠΟΣΑΜΟΤ(2*Κ 2)+(2*Κ 3)

15/6472.48

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ (1*Κ 3)

15/6472.49

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ (1*Κ 3)

15/6472.50

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΒΡΑΒΕΙΟΤ (1*Κ 3)

15/6472.51

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ RAM THE SPOT (1* K2)+ (1* K3)+(1*Κ4)

15/6472.55

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ TENT ART FESTIVAL (1* K2)+ (1* K3)+(1*Κ4)

15/6472.56

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑ(1* K2)+ (1*
K3)+(1*Κ4)

15/6472.57

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΣΕΙΩΝ (1*Κ
2)+(1*Κ 4)

15/6472.58

ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ (2*Κ 2)+(2*Κ 3)

20/6251

Δαπάνθ θχθτικισ κάλυψθσ ''ΟΝΕΙΡΟΤΠΟΛΗ''(12* Κ1) (11*Κ
2)+(25*Κ 3)+(15* Κ4)+(1*Κ5)

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ

Άρθρο 2
Διάρκεια - τόποσ – χρόνοσ εκτζλεςησ τησ εργαςίασ

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ επτά
Ιανουαρίου 2018 (7/1/2018) και κα εκτελείται τμθματικά.
φμφωνα με το άρκρο 14 τθσ υπ. αρ. 1328/26.05.2017 ςυγγραφι υποχρεϊςεων ,
ρθτά ορίηεται ότι υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ μζρουσ τθσ υφιςτάμενθσ
πίςτωςθσ του ΚΑΕ 20/6251, ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2018, για τθν κάλυψθ
των ςχετικϊν υποχρεϊςεων.

Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. δφναται να παρατείνει τθν ςφμβαςθ, φςτερα από ςυμφωνία των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν υπογραφι
τθσ νζασ ςφμβαςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ, δεν κα
υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ωσ και
περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Η ανωτζρω τροποποίθςθ
μπορεί να γίνει μζχρι και ζνα(1) μινα πριν τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ κφριασ
ςφμβαςθσ.

Αρικμόσ Εκδθλϊςεων
Οι αναφερόμενεσ ςτον πίνακα του άρκρου 3 τθσ παροφςθσ.
Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τισ ποςότθτεσ των εκδθλϊςεων
που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, κατά τρόπον ϊςτε να
εξυπθρετεί καλφτερα τισ ανάγκεσ τθσ, με τθν προχπόκεςθ το ςυνολικό κόςτοσ των να
μθν υπερβεί το ποςό του προχπολογιςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ πζραν τθσ μθ
περαιτζρω οικονομικισ επιβάρυνςθσ του ανακζτοντοσ φορζα να μθν υπάρξει
υπζρβαςθ των προκθρυχκειςϊν και κατακυρωκειςϊν ποςοτιτων.
Οι χϊροι παροχισ τθσ εργαςίασ είναι οι εκάςτοτε οριηόμενοι από τθν ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
«Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.» του Διμου Δράμασ χϊροι τζλεςθσ εκδθλϊςεων. Ωσ χϊροσ νοείται
οποιοςδιποτε ανοιχτόσ ι κλειςτόσ εντόσ των ορίων του Διμου Δράμασ.

Άρθρο 3
Αμοιβή
1.Η αμοιβι του αντιςυμβαλλόμενου προκφπτει ςφμφωνα με τθν προςφορά
του που είναι κατ ανϊτατο όριο το ποςό των ςαράντα δφο χιλιάδων, πεντακοςίων
τριάντα δφο ευρώ και εξήντα τεςςάρων λεπτών του ευρώ (42.532,64€). τθν τιμι
δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Αναλυτικά θ αμοιβι για κάκε κατθγορία και ποςότθτα εκδθλϊςεων, κατ’ ανϊτατο
αρικμό, ζχει ωσ εξισ:

ΟΜΑΔΕ
ΟΜΑΔΑ 1
(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1Κ1)
ΟΜΑΔΑ 2
(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2Κ2)
ΟΜΑΔΑ 3
(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3Κ3)
ΟΜΑΔΑ 4
(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4Κ4)

ΟΜΑΔΑ 5
(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5Κ5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΙΑ

ΜΟΝ.ΜΕΣΡ.

ΜΕΓΑΛΕ
ΤΝΑΤΛΙΕ ΜΕ ΗΧΟ

ΣΕΜΑΧΙΟ

ΜΕΑΙΕ
ΤΝΑΤΛΙΕ ΜΕ ΗΧΟ

ΣΕΜΑΧΙΟ

ΜΙΚΡΕ ΤΝΑΤΛΙΕ
ΜΕ ΗΧΟ

ΣΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕ
ΤΝΑΤΛΙΕ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΗΧΟ
ΗΧΗΣΙΚΗ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΤ
ΔΡΟΜΟΤ ΣΗ
ΠΟΛΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ)

12

1.008,00

32

53

21

ΣΕΜΑΧΙΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(ΠΡΟΦΟΡΑ)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

3

977,76

11.733,12

3

488,88

15.644,16

3

195,55

10.364,15

3

97,78

2.053,38

3

2.737,83

2.737,83

504,00

201,60

100,80

ΣΕΜΑΧΙΟ

1

ΠΟΟΣΟ
ΕΚΠΣΩΗ (%)

2.822,50

ΜΕΡ.ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

42.532,64

ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ

52.740,47€

10.207,83

Άρθρο 4
Σρόποσ καταβολήσ αμοιβήσ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα εκ του νόμου παραςτατικά πλθρωμισ
του.
1. Η αποπλθρωμι των υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά , ανάλογα με τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ , μετά από τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν και του
τιμολογίου από τον ανάδοχο, εντόσ εξιντα θμερϊν από τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
παραςτατικϊν και τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ
υνεδρίου του Νομοφ.
το χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται θ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ και τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. Απαιτοφνται κατ ελάχιςτον τα εξισ
δικαιολογθτικά :
Α) Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του
ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το άρκρο 219.
Β) Σιμολόγια του αναδόχου.
Γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου , εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ "
Εξοφλικθκε".
Δ)Πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. Σονίηεται ότι το
πρϊτο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν που κα εκδοκεί ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ,
κα εξοφλθκεί μετά από τον κατά νόμο ζλεγχό του από τθν αρμόδια Τπθρεςία του
Ελεγκτικοφ υνεδρίου.
2. Τπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία,
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παρ 3 του Ν 4013/2011 και
3. πλζον κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ςε ποςοςτό 3% επί αυτισ και του αναλογοφντοσ επί
του τελευταίου, χαρτοςιμου 20%.
4. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ. ΔΡΑΜΑ (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α).
Άρθρο 5
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν δεςμευτεί πιςτϊςεισ
ςυνολικοφ φψουσ των Πενήντα τζςςερισ χιλιάδεσ, τριακόςια εβδομήντα ζνα
Ευρώ , εξήντα τζςςερα λεπτά του ευρώ (54.371,64€) (με Φ.Π.Α.24%),και
προβλζπεται να βαρφνουν τουσ ακόλουκουσ ΚΑΕ του προχπολογιςμοφ εξόδων
ζτουσ 2017 τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Δ. Δράμασ


ΚΑ 15/6472.41 «ΗΧΗΣΙΚΗ
ςυνολικοφ ποςοφ 1.749,89€,

ΚΑΛΤΨΗ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ»

















ΚΑ 15/6472.42ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ,
ςυνολικοφ ποςοφ 6. 999,556€.
ΚΑ 15/6472.43 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ " ΓΙΟΡΣΗ ΒΙΒΛΙΟΤ ", ςυνολικοφ ποςοφ
624,96€
ΚΑ 15/6472.44 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΦΕΣΙΒΑΛ ΚΑΛΟΤ, ςυνολικοφ ποςοφ
499,97€
ΚΑ 15/6472.45ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ " ΚΟΙΜΗΗ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ
" ςυνολικοφ ποςοφ 499,97€,
ΚΑ 15/6472.46 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ DRAMAICA YOUTH, ςυνολικοφ ποςοφ
2.499,84€
ΚΑ 15/6472.47 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΞΗΡΟΠΟΣΑΜΟΤ, ςυνολικοφ ποςοφ 1.749,89 €
ΚΑ 15/6472.48 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ,
ςυνολικοφ ποςοφ 249,98€
ΚΑ 15/6472.49 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ςυνολικοφ
ποςοφ 249,98€
ΚΑ 15/6472.50 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΒΡΑΒΕΙΟΤ, ςυνολικοφ
ποςοφ 249,98€
ΚΑ 15/6472.51 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ RAM THE SPOT, ςυνολικοφ ποςοφ
999,94€
ΚΑ 15/6472.55 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ TENT ART FESTIVAL, ςυνολικοφ ποςοφ
999,94€
ΚΑ 15/6472.56 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑ, ςυνολικοφ ποςοφ 999,94€
ΚΑ 15/6472.57 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΣΕΙΩΝ,
ςυνολικοφ ποςοφ 749,94€
ΚΑ 15/6472.58 ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ, ςυνολικοφ
ποςοφ 1.749,89€
ΚΑ 20/6251 Δαπάνθ θχθτικισ κάλυψθσ ''ΟΝΕΙΡΟΤΠΟΛΗ'' ςυνολικοφ
ποςοφ, 33.497,98€

Εκδόκθκε δε, θ με αρ. 50/27.04.2017 απόφαςθ του Δ για τθν ανάλθψθ τθσ
υποχρζωςθσ
και
τθ
διάκεςθ
τθσ
πίςτωςθσ
με
τισ
υπ.αρ.
πρωτ.1053,1054,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,105
0,1051, 1052/2.05.2017 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Προζδρου τθσ
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α., επί των οποίων υπάρχει θ υπ’ αρικ. 1310/26.05.2017 βεβαίωςθ
δαπάνθσ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, για τθν φπαρξθ
διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ
πίςτωςθσ με α/α 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.

Άρθρο 6
Τποχρεώςεισ ςυμβαλλομζνων

Ο «φορζασ» εγγράφωσ κα ειδοποιεί τον ανάδοχο, τουλάχιςτον δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από μεγάλεσ και επαναλαμβανόμενεσ θμζρεσ
εκδθλϊςεων. Για μικρισ κλίμακασ εκδιλωςθ το χρονικό όριο ορίηεται ςτισ τρείσ
(3) θμζρεσ.
ε κάκε ζγγραφθ παραγγελία υποχρεωτικά κα αναφζρονται ο τόποσ, ο
χρόνοσ και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ τθσ εκδιλωςθσ (πλάνο ςκθνισ).
Ο «φορζασ» δεν ζχει καμιά ανάμιξθ και ευκφνθ ςτισ ςχζςεισ του
αντιςυμβαλλόμενου μετά των ςυνεργατϊν του και τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του
προσ αυτοφσ και κάκε τρίτο.
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
γ) λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
δ)Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αςτικι ευκφνθ ςτουσ χϊρουσ των εκδθλϊςεων
όςον αφορά τα μθχανιματα του (βάςεισ θχείων – καλϊδια κλπ.) ζναντι τρίτων για
οποιοδιποτε τυχαίο γεγονόσ ικελε ςυμβεί κατά το χρόνο των εκδθλϊςεων ι και
κατά τθν διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ /απεγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ

Άρθρο 7
Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι
αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ
επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ
ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ
για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ ι ο «φορζασ» είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία
προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του
αναδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο
ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον «φορζα» εντολζα και να
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να
υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.

Άρθρο 8
Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτώτου - Κυρώςεισ
Η μθ εκπλιρωςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ παροφςασ
από υπαιτιότθτα του αναδόχου κα ςυνεπάγεται ζκπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του «φορζα» θ δε επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ
κα βαρφνει τον ανάδοχο. ε μια τζτοια περίπτωςθ ο «φορζασ» κα δικαιοφται να
αξιϊςει από τον ζκπτωτο ανάδοχο τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ
παράλλθλα με τθν αξίωςι του για κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ
υπζρ αυτοφ.
Ωσ προσ τα υπόλοιπα ιςχφει θ υπ’ αρικμ. 1323/26.05.2017 διακιρυξι μασ και θ
προςφορά του ανάδοχου.
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ
ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ,
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ
ςυμμόρφωςθσ.
τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, μετά από κλιςθ του
για παροχι εξθγιςεων, θ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει,
υπζρ του φορζα.

Άρθρο 9
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ
Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ
διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ,
εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου,
κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ.

Άρθρο 10
Επίλυςη διαφορών
Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ι δεν
αναφζρονται ςτθν παροφςα, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ .
1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016,
οι όροι τθσ με αρικμ.1323/26.05.2017 διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ
Κϊδικασ.

2. Η ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν, που
ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι
τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ και ο ανάδοχοσ
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.

3. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του
κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων του άρκρου 8 τθσ διακιρυξθσ, (Κιρυξθ οικονομικοφ
φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί
τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.

Άρθρο 11
Παρακολοφθηςη τησ ςφμβαςησ
1. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα
διενεργθκεί από τθν Διοικθτικι υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. θ οποία και κα
ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ
του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016.

2. Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ
να ορίηει για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ
υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.

Σα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του
αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρθρο 12
Παραλαβή του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ
υπθρεςιϊν που ςυγκροτικθκε με τθν αρ. 28/2017 του Δ τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. όπωσ
αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν απόφαςθ 34/2017 του ιδίου οργάνου.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα
παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί
αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι
τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο με
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται
ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
.
Άρθρο 13
Αναπροςαρμογή τιμήσ
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία,
αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.

Άρθρο 14
Λφςη τησ ςφμβαςησ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο
τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ.

Άρθρο 15
Παραρτήματα
τθν παροφςα ςφμβαςθ προςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
κατά ςειρά ιςχφοσ:
1. Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ
2. Προχπολογιςμόσ
3. Ζντυπο προςφοράσ
4. υγγραφι υποχρεϊςεων
5. Σεχνικι περιγραφι

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων διλωςε ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των πιο πάνω και
αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντοσ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα (4) αντίτυπα, αναγνϊςκθκε
και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.

Για τον αντιςυμβαλλόμενο

Ο Πρόεδροσ του Δ..

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ

Γεώργιοσ Ψαρράσ

Παντελήσ Νοάρδοσ

