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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ	ΕΚΤΑΣΗΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ»	

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 24  Μαρτίου του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη και

ώρα 11:30, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Δημήτριος Λουκάς του Ευαγγέλου, Δήμαρχος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λαυρεωτικής

και	

2. Ευπραξία Μαραβελίδου του Φωτίου, ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας  ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με το

διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,  με έδρα Ιωαν.  Μπέλου 28,  Παιανία,  με ΑΦΜ 800513380,

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία στη συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος»

συμφώνησαν	και	συναποδέχτηκαν	τα	ακόλουθα:	

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και έχοντας

υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.14), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)» και

ειδικότερα των άρθρων 116, 118 & 120,

- τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06.12.16) «Απλοποίηση

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές

διατάξεις»,

- την αριθμ.57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) Υπουργική Απόφαση,

- την αριθμ. πρωτ: 4689/11.03.2020 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ανάθεσης

εργασιών διαμόρφωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5004/17.03.2020 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα ‘’εργασίες διαμόρφωσης δημοτικής έκτασης Λαυρίου’’, η οποία αναρτήθηκε

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006445892,

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-6262.007 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,





- την υπ’ αριθμ.22/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «εργασίες

διαμόρφωσης δημοτικής έκτασης Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 14.756,00 ευρώ,

- την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η έγκριση της ως άνω

μελέτης,

- το αριθμ. πρωτ: 5015/18.03.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ.Α-471/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την αρ. πρωτ:

5043/18.03.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για

το σκοπό αυτό (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ006455330),

- την αριθμ. πρωτ: 5070/19.03.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου

Λαυρεωτικής,

- την αριθμ. πρωτ: 5160/23.03.2020 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία

από την εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’ και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά,

- την υπ’  αριθμ.281/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας

(20AWRD006468304),

- την αριθμ. πρωτ: 5196/23.03.2020 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης

α ναθέτε ι 	

στη δεύτερη συμβαλλόμενη την υπηρεσία με θέμα «εργασίες διαμόρφωσης δημοτικής έκτασης

Λαυρίου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ.22/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, έναντι του ποσού των 11.900,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.756,00 ευρώ,

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της, ως εξής:

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ	
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 M.M.	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΤΙΜΗ	

ΜΟΝΑΔΟΣ	 ΔΑΠΑΝΗ	

1 Εργασίες με χρήση ανατρεπόμενου
αυτοκινήτου Ημέρες 20 140,00 2.800,00

2
Εργασίες διαμόρφωσης και
διάστρωσης με χρήση ερπυστριοφόρου
εκσκαφέα

Ημέρες 35 130,00 4.550,00

3
Εργασίες διαμόρφωσης και
διάστρωσης με χρήση λαστιχοφόρου
αρπάγης

Ημέρες 35 130,00 4.550,00

ΣΥΝΟΛΟ	 11.900,00	

Φ.Π.Α.	24%	 2.856,00	

ΤΕΛΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 14.756,00	

Οι εργασίες αφορούν	 την επιφανειακή διαμόρφωση των προϊόντων εκσκαφών και υπολοίπων

λειοτεμαχισμού πρασίνου στη δημοτική έκταση που βρίσκεται στην περιοχή Κομομπύλι Λαυρίου,





όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στην ως άνω μελέτη σχέδιο, εφαπτόμενη της δημοτικής οδού

Μίκη Θεοδωράκη.

 Για την τελική στρώση θα χρησιμοποιηθούν και τα προϊόντα που προέρχονται από την θραύση

των αδρανών υλικών, των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων που εκτελείται στην συγκεκριμένη θέση

και αποδίδουν προϊόν τελικής διαμόρφωσης.  Τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα

είναι ένα ανατρεπόμενο φορτηγό, ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας και μια λαστιχοφόρα αρπάγη.

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Η

ημερομηνία έναρξης ορίζεται από την καταχώριση της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι εργασίες που περιγράφονται στην προσφορά της Αναδόχου, πρέπει να είναι απολύτως όμοιες

και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνες που θα παραδώσει.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. Επιβλέπων ορίστηκε ο υπάλληλος

Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός, Τ.Ε..

Η οριστική παραλαβή των εργασιών	θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται τμηματικά 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.

Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η δαπάνη της υπηρεσίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020  και θα βαρύνει τον ΚΑ

30-6262.007.

Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε

τρίτο,  χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα τυπικά προσόντα

που απαιτούνται, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Αν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας

σύμβασης, η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.





Ούτε ο Δήμος ούτε η Ανάδοχος θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων

τους λόγω ανωτέρας βίας και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

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 του αρμοδίου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους,

- Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν

κυρώσεις ή εκπτώσεις και

- Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση .

Η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να υπαναχωρήσει από τη

Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  ή

παραβιάζει όρο της Σύμβασης,

- Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύμβαση στον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή,

- Η Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις εντολές της Επιτροπής Παραλαβής,

- Η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά σε μη προβλεπόμενους

από την προσφορά του υπεργολάβους

- Η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε υπό αναγκαστική διαχείριση ή γίνουν πράξεις

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του

στοιχείων,

- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του

επαγγέλματός του.

Οι όροι της υπ’ αριθμ.281/2020 απόφασης Δημάρχου και της υπ’ αριθμ.22/2020 μελέτης της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τους οποίους η Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης και συνεπώς για ότι δεν προβλέφθηκε στην

παρούσα ισχύουν τα οριζόμενα σε αυτές.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά

την εκτέλεσή της, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική

διευθέτησή της,  με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  Σε περίπτωση

που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση

οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια του νομού Αττικής.





Η δεύτερη των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω,  τα οποία και

αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους

που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, εκ των οποίων ένα παρέλαβε η Ανάδοχος και τα

άλλα δύο έμειναν στο Δήμο.

ΟΙ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	

Δημήτρης	Λουκάς,	Δήμαρχος	Λαυρεωτικής																																																																														Η	Ανάδοχος	

	




