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ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου 
παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ - Β΄- Γ΄ 
Κ.Μ. 05/21

Λαμβάνοντας υπόψιν:

• Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 

διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις  

• Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,

• Την υπ. αριθ. 040/2021 Α. Δ.Σ. περί αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου,

• Την υπ. αριθ. πρωτ.  25862/16-04-2021 έγκριση επενδυτικού δανείου,

• Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 54553/27-07-2021 διακήρυξης,

• Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο, 

• Τη με αριθ. πρωτ. 24542/04-04-2022 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV010318211 2022-04-04,

• Το 3ο αίτημα του προμηθευτή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. 6515/26-01-2023 περί μετάθεσης του 

χρόνου παράδοσης,  

• Την υπ. αριθ. 335/22 Α.Ο.Ε. έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης του πρώτου αιτήματος της 

εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έως και την 30-11-2022.  

• Την υπ. αριθ. 424/22 Α.Ο.Ε. έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης του δεύτερου αιτήματος της 

εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έως και την 30-01-2023

• Την από  27/01/2023  εισήγηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου για μετάθεση του χρόνου παράδοσης,
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Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οχημάτων για 
την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς 
τις ομάδες Α΄ - Β΄- Γ΄, εξαιτίας της πανδημία COVID 19, και ελλείψεως εξαρτημάτων και αναλυτικότερα:  

   ………… Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και 

τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και 

των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε τη νέα 

μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του είδους της ομάδας Α2 κατά έναν (1) επιπλέον μήνα, και των 

ειδών των ομάδων Β και Γ κατά δύο (2) επιπλέον μήνες συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι 

συνεχίζουν υφίστανται και καθυστερούν σημαντικά την εμπρόθεσμη παράδοση των εν λόγω ειδών.   

Όπως γνωρίζετε και σας έχουμε ήδη ενημερώσει, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο 

επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων 

μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας 

των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη ενεργειακή 

κρίση των τελευταίων μηνών, παραμένουν τα τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για όλα 

τα είδη, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων. 

Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των 

πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η πρόβλεψη για οποιοδήποτε 

χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων καθίσταται σχεδόν αδύνατη. 

Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνονται το «Mitsubishi Fuso Truck Europe» το οποίο μέσω του 

επίσημου διανομέα και εισαγωγέα στην Ελλάδα «Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», μας 

προμηθεύει τα τρία (3) πλαίσια Fuso Canter 3C15 (A2: 2 Ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν, 

B: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα), καθώς επίσης και το εργοστάσιο της 

εταιρείας «PARKER» το οποίο μας προμηθεύει κρίσιμα εξαρτήματα για τις υπερκατασκευές που 

κατασκευάζουμε. 

  Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε να μετατεθεί εκ νέου ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων 
των εξής ειδών: 

  � ΟΜΑΔΑ Α’: Α2 : Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν έως και την 28/02/2023 
  � ΟΜΑΔΑ Β’: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα έως και την 30/03/2023 
  � ΟΜΑΔΑ Γ’: Υδροφόρα - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού έως και την 30/03/2023 

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

μην εξαντλήσουμε τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας 

παραδώσουμε τον εξοπλισμό το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο 

που εκτελεί ο Δήμος σας. Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, 

παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.
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ΚΜ 05/21 «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με 

αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 24542/04-04-2022 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 21SYMV010318211) & διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στου Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και 

την υπ. αριθ. 424/87842/29-11-22 Α.Ο.Ε. (ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV011701221) με καταληκτική ημερομηνία 

μετάθεσης χρόνου παράδοσης στις 30-01-2023.   

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του 

συμφωνητικού,

β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής 

σύμβασης,

γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.

Συνημμένα: 1 Το υπ. αριθ. πρωτ. 24542/04-04-2022 συμφωνητικό,

2 Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με ημερομηνία  27-01-2023,

3 Το αίτημα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με αριθ. πρωτ. 6515/26-01-2023 

και & δύο ενημερωτικές επιστολές καθυστερήσεων από α) Mercedes & β) Parker

Hannifin Corporation

4   H με αριθμό 424/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

Ο Δήμαρχος α/α

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος



 

 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000273501000 / Α.Φ.Μ.: 094036579 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Προς: ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

Αφορά: 
Το με Α.Π.: 24542/04.04.2022 Συμφωνητικό για την «Προμήθεια 
οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου» 

Σχετικά: 

Η με Α.Π.: 71640/29.09.2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην 
«Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ - Β΄- Γ΄ 
Κ.Μ. 05/21. 

Θέμα: ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Αιγάλεω, 26/01/2023 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω Συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας και 
κατόπιν της με Α.Π.: 87842/29-11-2022 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου σας περί της 
έγκρισης του από 23/11/2022 αιτήματος μετάθεσης, η προθεσμία παράδοσης του υπό 
προμήθεια εξοπλισμού: 
 

   
Τμήμα Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 2 

2 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν 2 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

1 
Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική 

πλατφόρμα 
1 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

1 
Υδροφόρα - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 

10.000 λίτρων νερού 
1 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 

1 Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης 1 

  

είναι η 30/01/2023.  

 

http://kaoussis.gr/


 

 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000273501000 / Α.Φ.Μ.: 094036579 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Σημειώνεται ότι το Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης της ΟΜΑΔΑΣ Δ’ έχει ήδη παραδοθεί 

την 04/10/2022,  ότι το ένα εκ των δύο Ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 

26τν της ΟΜΑΔΑΣ Α1 έχει παραδοθεί την 13/01/2023, ενώ το δεύτερο όχημα της 

ΟΜΑΔΑΣ Α1 παρεδόθη σήμερα, 26/01/2023. 
  

 

Με  την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την 

αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής 

κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και 

ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε τη νέα μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του 

είδους της ομάδας Α2 κατά έναν (1)  επιπλέον μήνα, και των ειδών των ομάδων Β και Γ 

κατά δύο (2) επιπλέον μήνες συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι συνεχίζουν 

υφίστανται και καθυστερούν σημαντικά την εμπρόθεσμη παράδοση των εν λόγω ειδών.  
  

Όπως γνωρίζετε και σας έχουμε ήδη ενημερώσει, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και 

παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την 

λήψη συνεχόμενων  μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα 

αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή 

πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε 

με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 

μηνών, παραμένουν τα τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για όλα τα είδη, 

και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων.  
 

Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά 

κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η 

πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη.  
  

Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνονται το «Mitsubishi Fuso Truck Europe» το οποίο 

μέσω του επίσημου διανομέα και εισαγωγέα στην Ελλάδα «Mercedes-Benz 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», μας προμηθεύει τα τρία (3) πλαίσια Fuso Canter 3C15 (A2: 2 

Ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν, B: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με 

ανυψωτική πλατφόρμα), καθώς επίσης και το εργοστάσιο της εταιρείας «PARKER» το 

οποίο μας προμηθεύει κρίσιμα εξαρτήματα για τις υπερκατασκευές που κατασκευάζουμε.   

 

 

 

 



 

 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000273501000 / Α.Φ.Μ.: 094036579 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Για τους ανωτέρω λόγους,  

αιτούμαστε 
 

να μετατεθεί εκ νέου ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων των εξής ειδών: 

 ΟΜΑΔΑ Α’:  Α2 : Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν έως και την 

28/02/2023 

 ΟΜΑΔΑ Β’:  Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα έως και την 

30/03/2023 

 ΟΜΑΔΑ Γ’: Υδροφόρα - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού έως και 

την 30/03/2023 

 

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να μην εξαντλήσουμε τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα που ευελπιστούμε να 

μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τον εξοπλισμό το συντομότερο δυνατό, 

γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας. 

  

Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας 

στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 

  

 

Για την εταιρεία, 

 

Ιωάννης Καούσης 

 Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KAOUSIS
Ημερομηνία: 2023.01.26 14:36:22 EET







 
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     : Κάλχου 48-50 

Τ.Κ. : 131 22 

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : Μαρίνος Κρητικός 

ΤΗΛ. : 213 2030136 

e-mail : promithies@ilion.gr 
URL : www.ilion.gr 
   

        
       «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου»   (ομάδες Α1-Α2-Β-Γ-Δ)     

 
      Κ. Μ. : 05/21 

Αρ. Πρωτ.: 24542/04-04-2022         

 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο    
890.320,00 ευρώ 

 
  
          Στο Ίλιον σήμερα   01/04/2022  ημέρα Παρασκευή  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι ήτοι: 

α) Ο Δήμος Ιλίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, οδός Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918  

και Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο και αφετέρου  

η εταιρεία με την επωνυμία 

β)«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο 

Αιγάλεω, Ιερά οδό 162, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210-34596161, email:info@kaoussis.gr   με Α.Φ.Μ. 094036579 & 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών   και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Καούση του Αντωνίου, κάτοχο του υπ. 

αριθ. ΑΖ 544013 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 28/12/07  από το Β΄ Τ.Α. Αιγάλεω, που θα καλείται στο εξής 

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το υπ. αριθ. 1801244.2637158/29-03-2022 Πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε..Μ.Η. συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:   

Σύμφωνα με την   υπ’ αριθ. 475/35779/27-05-2021 Α.Α.Υ. με (ΑΔΑ: ΨΣ2ΓΩΕΒ-5ΚΨ) και  

(ΑΔΑΜ:21REQ008930586) και με την 423/86140/24-11-2021 (ΑΔΑ:6991ΩΕΒ-ΚΝΠ)  

(ΑΔΑΜ:21AWRD009723718)    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  το αποτέλεσμα του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του 

στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, (διακήρυξη 54553/27-07-2021  ΑΔΑΜ: 

21PROC008990099)  και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς   890.320,00 €. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Ιλίου αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της προμήθειας που αφορά την προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια ανατρεπόμενων φορτηγών οχημάτων 

A/A Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) CPV 

1 
Ανατρεπόμενο φορτηγό 
μικτού φορτίου 26τν     

2 178.000,00 356.000,00 34134200-7 

  Σύνολο Α1΄ Ομάδας 356.000,00  

  Φ.Π.Α. 24% 85.440,00  

  Γενικό Σύνολο Α1΄ Ομάδας 441.440,00  

 

ΟΜΑΔΑ Α2: Προμήθεια ανατρεπόμενων φορτηγών οχημάτων 

A/A Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) CPV 

2 
Ανατρεπόμενο φορτηγό 
μικτού φορτίου 3,5τν 

2 54.000,00 108.000,00 34134200-7 

  Σύνολο Α2΄ Ομάδας 108.000,00  

  Φ.Π.Α. 24% 25.920,00  

  Γενικό Σύνολο Α2΄ Ομάδας 133.920,00  

 

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια φορτηγού οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα 

A/A Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) CPV 

3 
Φορτηγό μικτού φορτίου 
3,5τν με ανυψωτική 
πλατφόρμα 

1 62.000,00 62.000,00 34142100-5 

  Σύνολο Β΄ Ομάδας 62.000,00 
 

  Φ.Π.Α. 24% 14.880,00 
 

  Γενικό Σύνολο Β΄ Ομάδας 76.880,00 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια υδροφόρου-πλυστικού οχήματος 

A/A Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) CPV 

4 
Υδροφόρα - πλυστικό 
όχημα χωρητικότητας 
10.000 λίτρων νερού 

1 158.000,00 158.000,00 34144212-7 

  Σύνολο Γ΄ Ομάδας 158.000,00  

  Φ.Π.Α. 24% 37.920,00  

  Γενικό Σύνολο Γ΄ Ομάδας 195.920,00  

 

ΟΜΑΔΑ Δ: Προμήθεια πλυστικού οχήματος 

A/A Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) CPV 

5 
Πλυστικό όχημα 
υψηλής πίεσης 

1 34.000,00 34.000,00 34144000-8 

  Σύνολο Δ΄ Ομάδας 34.000,00 
 

  Φ.Π.Α. 24% 8.160,00 
 

  Γενικό Σύνολο Δ΄ Ομάδας 42.160,00 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α1,Α2,Β,Γ,Δ ΟΜΑΔΩΝ 718.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%  172.320,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 890.320,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και τις πινακίδες.  

Η παρακολούθηση της προμήθειας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των προμηθειών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 

συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, και να πάρει όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.  

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία 

συγκροτείται σύμφωνα με το 221ο άρθρο του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο 

απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της ποσότητας του προς προμήθεια είδους, με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 
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μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση ποσότητας του προς προμήθεια είδους με είδος, το οποίο να συμφωνεί 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.   

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16 όπως ισχύουν.   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας ώστε να διασφαλίζεται 

η υγεία και η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού τους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα 

(60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση 

των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ5. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (5η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 

4412/2016).  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (6η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 4412/2016). Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3 %, πλέον εισφοράς 20 % υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Η εφαρμογή της κράτησης 

εξαρτάται από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16.  

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης 

αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3 % και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20 %.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 παρ.3 

του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο β΄, της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ιλίου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 

του τον κ Γεώργιο Κελλάρη, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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' του Ν.4412/16 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής τα 

οποία αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα τμήματά της.  

8. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως αυτές 

ισχύουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης 

9. Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και τις πινακίδες.  

 

Ο ανάδοχος 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, 
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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.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου 

Ιλίου, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/16 όπως ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του v. 4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης για όλες τις ομάδες, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση). 

β) αν 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  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

απορρήτου. (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της 

διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή 

άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.  
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V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Τέλος σημειώνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο, η με αριθ. W 03586/00 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, της  Optima Bank ποσού 29.120,00 ευρώ(€). 

Η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο   ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 
 
 
 
 

                 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ                                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
                                                                                     Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 




