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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
στα πλαίσια του
ου

«6 Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας Safe Corfu 2019»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια των δράσεων του «Safe
«
Greece»
» με αντικείμενο τις νέες
τεχνολογίες Πολιτικής Προστασίας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των
Φορέων που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία, θα διεξαχθεί στο νησί μας το 6ο Διεθνές
Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας «Safe
«
Corfu 2019», το μήνα Νοέμβριο, με την
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Δήμου μας. Θα συμμετάσχουν 350-400
350 400 Σύνεδροι, πολλοί
από τους
υς οποίους είναι Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους, υπηρεσιακοί παράγοντες από
τη χώρα μας και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης του Συνεδρίου, ο Δήμος μας θα φιλοξενήσει μέρος των
Μελών της Οργανωτικής Επιτροπής
Επιτ
του Συνεδρίου (Safe Greece)) καθώς και της Επίτιμης
Επιτροπής του Συνεδρίου, για συνολικό αριθμό ατόμων έξι (6),
( ως εξής :
1. κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο, για τρεις (3)
(3) διανυκτερεύσεις (από 06/11 έως 08/11/2019/),
2. κα Χριστίνα
ίνα Καλογήρου, για μία (1) διανυκτέρευση (από 06/11 έως 07/11/2019/)
3. κ. Κωνσταντίνο Κοκολάκη, για επτά (7) διανυκτερεύσεις (από 03/11 έως 09/11/2019/)
4. κα Ναυσικά-Κατερίνα
Κατερίνα Κατσετσιάδου, για επτά (7) διανυκτερεύσεις
(από 03/11 έως 09/11/2019/)
5. κ. Σταύρο Καλογιαννίδη, για επτά (7) διανυκτερεύσεις(από 03/11 έως 09/11/2019/)
6. κ. Ηλία Αργύρη, για έξι (6) διανυκτερεύσεις (από 04/11 έως 09/11/2019/)

Οι ανάγκες του Δήμου και οι απαιτήσεις για τις διαμονές αναλύονται ως εξής:
Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας ή σε κοντινή απόσταση από το χώρο
που θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο.
Συνέδριο

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τα
έξοδα που θα προκύψουν, θα καλυφθούν από τον Κ.Α. 00.6433.005 «Έξοδα Φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του Δήμου» του δημοτικού προϋπολογισμού,
έτους 2019.

Κέρκυρα, 29/10/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
στα πλαίσια του
ου

«6 Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας Safe Corfu 2019»

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή ύπνου σε
δωμάτια με πρωινό :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΥΡΕΣΗΣ
Χωρις ΦΠΑ

μονόκλινα
31

1μ. δωμάτιο Χ 3 διανυκτερεύσεις
1μ. δωμάτιο Χ 1 διανυκτέρευση

63,00€

1μ. δωμάτιο Χ 6 διανυκτερεύσεις
3μ. δωμάτια Χ 7 διανυκτερεύσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :
1.953,00 €
ΦΠΑ 13% :
53,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 2.206,89 €
Η ανωτέρω δαπάνη παροχής υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.005 «Έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του Δήμου 2019, του Δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Κέρκυρα, 29/10/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
στα πλαίσια του
ου

«6 Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας Safe Corfu 2019»
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή ύπνου σε
δωμάτια με πρωινό :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΥΡΕΣΗΣ
Χωρις ΦΠΑ
(ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΥΡΕΣΗΣ
Χωρις ΦΠΑ
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

μονόκλινα
31

1μ. δωμάτιο Χ 3 διανυκτερεύσεις
1μ. δωμάτιο Χ 1 διανυκτέρευση

63,00€

1μ. δωμάτιο Χ 6 διανυκτερεύσεις
3μ. δωμάτια Χ 7 διανυκτερεύσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 1.953,00
ΦΠΑ 13% : 253,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ : 2.206,89

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ……………….
ΦΠΑ 13% : ……………………
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΜΕ ΦΠΑ 13%
: …………………

Σημείωση: Οι προσφερόμενες τιμές ανά διανυκτέρευση σε μονόκλινα δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις τιμές του οικονομικού προϋπολογισμού .

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
στα πλαίσια του
ου

«6 Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας Safe Corfu 2019»,
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας για τις διαμονές που θα πραγματοποιηθούν
στα πλαίσια του «6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας Safe Corfu 2019», που θα
πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, το μήνα Νοέμβριο, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου μας, σύμφωνα
με την υπ' αριθμ 4-1/30-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 2ο:
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τις διατάξεις:
1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
5. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
6. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
9. Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66
11. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
12. Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»
13. Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
14. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »
ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

«Τεύχη Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε
ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών
καθορίζεται ως κάτωθι:
α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Προϋπολογισμός Μελέτης
γ. Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών για διαμονή έχει προϋπολογισμό 2.206,89 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13% και έχει αριθμό αναφοράς CPV 55100000-1 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων). Το ποσό
αυτό, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6433.005 «Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών του Δήμου 2019».

ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης,
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και κοντινής απόστασης
από το χώρο του Συνεδρίου, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ,
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ
139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι έχουν το
δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7ο:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «συμμετέχοντες και υποβάλλονται μέσα σε
ενιαίο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : για την υπηρεσία με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ : ΔΙΑΜΟΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ στα πλαίσια του «6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής

Προστασίας Safe Corfu 2019»,
Προϋπολογισμού μελέτης : 2.206.89 € (με Φ.Π.Α. 13%)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

01/11/2019).

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών :
1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Το πιστοποιητικό θα έχει χρόνο
έκδοσης 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή
μπορούν να αποκλεισθούν.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολή της
προσφοράς, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψη σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
β) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας για τα έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων θα είναι
από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα μήνα , σύμφωνα με την πρόβλεψη του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
Η παροχή υπηρεσίας για τα έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων , θα πραγματοποιηθεί με
ευθύνη, προσωπικό και έξοδα του αναδόχου. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσία μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 9ο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει, σύμφωνα με την τελική ημερομηνία του
Συνεδρίου, που θα δοθούν στον ανάδοχο από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας .
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στις προθεσμίες που θα του
δίδονται.
Η υλοποίηση θα γίνεται σε συνεννόηση με τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπάλληλο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και θα ειδοποιείται η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, όπως

έχει ορισθεί με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, η οποία θα συντάξει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών
του Αναδόχου γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219, 220 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 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.
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Κέρκυρα, 29/10/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

