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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Για την εκτέλεση της προμήθειας: «……………………………………………..» προϋπολογισμού
μελέτης: …………… Ευρώ, εναρίθμου έργου 20…ΣΕ0821…………………- Ο.Π.Σ.Α.Α.: ……………. της
Σ.Α. 082/1.
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Στη ……. σήμερα την ...................................................... ημέρα ..............., στα γραφεία …..,
οδού …, οι κάτωθι υπογράφοντες:
Α. Η ………………………………………………………….…, που εδρεύει επί της οδού …, Τ.Κ. …., …,
Α.Φ.Μ……………………………… Δ.Ο.Υ. ……… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …., …., που
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και
Β. ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………………………. με Α.Φ.Μ.:
………………………..,
Δ.Ο.Υ…………………………..,
Ταχ.
Δ/νση……………………………………………………………και στην προκειμένη περίπτωση ως
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» της προμήθειας,
λαμβάνοντας υπόψη:
1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
κατά τη Διακήρυξη του υποέργου 3.
2ο. Την μελέτη με αριθμ. ……….. και τίτλο «………………………………………………………………» που
θεωρήθηκε από την …… ………….. μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. …………… του ..................
του αρμόδιου οργάνου.
4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο υποέργου 3 ………………………..
5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………………..του .................... του αρμοδίου οργάνου,
με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης της παραπάνω προμήθειας.
6ο. Την απόφαση …………… του αρμοδίου οργάνου έγκρισης των συμβατικών τευχών.
7ο. Την αριθμ. … Απόφαση Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ:…) περί έγκρισης των τευχών
δημοπράτησης της προμήθειας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 4.033.546,60€ (με ΦΠΑ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8ο. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος
προμηθευτής αναδείχθηκε η Εταιρεία «…………………………» που προσέφερε ποσοστά
εκπτώσεων (ενδεικτικά μέση έκπτωση ……… εκατοστά ……%).
9ο. Την απόφαση ……………. του αρμοδίου οργάνου ………………….. με την οποία κυρώθηκαν
τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση της προμήθειας της
επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην
Εταιρεία «………………………………» και το με αριθμ. Πρωτ. …………….έγγραφο της
…………. ……………… για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
10ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………… του αρμοδίου οργάνου .................... με την
οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης της παραπάνω προμήθειας.
11ο. Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη της
προμήθειας.
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12ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι …………………. ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση
έκπτωση είναι …..% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την
οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη Προμήθειας
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δαπάνη Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
14ο. Τον προϋπολογισμό του Δικαιούχου ………… τρέχοντος έτους …………… όπου στο Κ.Α.
………………….. είναι γραμμένη πίστωση ποσού …………………. η οποία προέρχεται από
πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει
την παροχή της προμήθειας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ», όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Τεύχος Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου-Τεχνικές
Προδιαγραφές, στο Τεύχος Ειδική και Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων και στην Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από υπογραφής της.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ
Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των ……………………………€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 5.1
της Διακήρυξης, μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της «Αναθέτουσας Αρχής»
του σχετικού Τιμολογίου και μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την
αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας.
Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των
συνεργατών του, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους
«Αναδόχους» αντίστοιχων προμηθειών.
Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω
ποσού.
Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που
προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
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2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία..
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του ν. 4412/2016 και
και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ αναλογικά με κάθε πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
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 κατόπιν της
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από τις σχετικά προς τούτο Ειδικές
Επιτροπές Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της
Απόφασης Κατακύρωσης, της προσφοράς του και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα,
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία
της. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον
ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και
αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης
του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή
και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.
3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή
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σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσα Αρχή.
4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την Αρμόδια Υπηρεσία που θα επιβλέπει την
προμήθεια, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό
του Αναδόχου ή τρίτων.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει, ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση
στην Αρμόδια Υπηρεσία.
7. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αρμόδιας
Υπηρεσίας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αρμόδια Υπηρεσία εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο του
έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της
Αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του, για οιοδήποτε
λόγο, από την υλοποίηση του έργου, ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της
ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικατάστασής ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό,
αυτός παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσα Αρχή.
9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην Αρμόδια
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται να
απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος
του Αναδόχου.
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και
εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις
τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αρμόδιας Υπηρεσίας
ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι
κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα μέλη
της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5

11. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά
εγγράφως την Αρμόδια Υπηρεσία. Εάν, κατά την κρίση της Αρμόδιας Υπηρεσίας οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας,
η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα
τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Υπηρεσίας περί της
δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται
εγγράφως στον Ανάδοχο.
12. Εφόσον η Αρμόδια Υπηρεσία αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν
επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία
οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η
Αρμόδια Υπηρεσία εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως
που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αρμόδια Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών ή/και
υπηρεσιών. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αρμόδια Υπηρεσία για την ποιότητα
της εργασίας του προσωπικού του και των καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεομένων
ή υπ’ αυτού προστηθέντων προσώπων για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Τα υπό προμήθεια είδη που προβλέπεται να παραδοθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς
και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συμφωνούν, από κάθε
άποψη, με την υποβληθείσα προσφορά (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΖΗΜΙΑ-ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών που θα
παραδοθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι να τεθεί ολόκληρο
το έργο σε πλήρη λειτουργία, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να
προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα των
υπό προμήθεια ειδών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα υλικά και τις εγκαταστάσεις των εργασιών κατά
παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατά
την παράδοσή τους καινούρια και αχρησιμοποίητα, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και στην υποβληθείσα
προσφορά του και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και
ιδιότητες όπως αυτές αναλύονται στην προσφορά του.
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν
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αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα
στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση της προμήθειας.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή
του συνόλου κάποιου είδους, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό
ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αρμόδια Υπηρεσία πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα
χωρίς καθυστέρηση, η Αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου και με την επιφύλαξη
πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Η Αρμόδια Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της
προμήθειας δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς
και αιτιολογημένα τις απόψεις της, σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος της
προμήθειας. Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας, θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της.
Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να την
καταγγείλει μονομερώς, με απλή δήλωση της και αζημίως, χωρίς την ανάγκη τήρησης
ορισμένης προθεσμίας και χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τη
συμφωνηθείσα αμοιβή για όλη τη συμφωνηθείσα προμήθεια, εφόσον ο Ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής και της Αρμόδιας Υπηρεσίας που επιβλέπει την εν λόγω προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή του
…………………….. Τράπεζας, περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο
72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού…………………………………….ΕΥΡΩ
(…………………... €).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της
διάρκειας της παρούσας σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται με την οριστική παραλαβή του υποέργου και
την αντικατάστασή της από την εγγυητική καλή λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα …………..... (…..) ετών
από την οριστική παραλαβή (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης, την προσφορά του και τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την έναρξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία της Μονάδας, ποσού
ίσου με 100.000 ευρώ η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας του συστήματος και θα επιστρέφεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του
προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας. Κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι …………….…………… (…....) μηνών.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
δέσμευση για εξασφάλιση ανταλλακτικών για την Μονάδα της Σύμβασης για ……… (….)
χρόνια.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 221.του Ν. 4412/16.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση. Με την ολοκλήρωση των τμηματικών παραλαβών η αρμόδια
τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική
επιμέτρηση και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος
Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών, στο Τεύχος Ειδική και Γενική Συγγραφή
υποχρεώσεων και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και στο άρθρο 6.3 της Αναλυτικής
Διακήρυξης: Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης, συντάσσει τα
προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και
οριστικής παραλαβής. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι
ιδιότητες των προσφερομένων παραδοτέων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία
είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση
αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός
εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση
για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η
διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 κατά
τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.
Συγκεκριμένα, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνούν προς
τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά
δικαιολογημένες συνθήκες ύστερα από τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της
Αναθέτουσα Αρχή.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω έργου, που ορίζεται σε 12 μήνες από
υπογραφής της, μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση ή το συμβατικό τίμημα σε οποιοδήποτε
τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος
ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν
προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας, κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά,
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής και να πάρει την έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Αρμόδιας Υπηρεσίας που
παρακολουθεί την προμήθεια και εγκατάσταση.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
13.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τις τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
13.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της μετάθεσης διάρκειας που τυχόν
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
13.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που
απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την
εφαρμογή της παρούσας και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην
έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, θα γίνεται
προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο.
Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα
Ελληνικά Δικαστήρια.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση, και δεν αναιρεί την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.
Η παρούσα διέπετε και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
•

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………………………), αποτελεί
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

•

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που ορίζονται
με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα
στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

•

Η υπόψη προμήθεια, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις
σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές,
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και
προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται
ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

•

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και η προσφορά του αναδόχου αποτελούν ουσιώδη όροι
του παρόντος και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου,
ο πρώτος συμβαλλόμενος δικαιούται πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο ποινών
να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιφέρει μονομερώς τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια
πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους
συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Αθήνα, 11/02/2021
(Τόπος/Ημερομηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άννα Καραβάκα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κατασκευών και Τεχνικής
Παρακολούθησης Έργων α/α

Ευαγγελία Κουκλινού
Τοπογράφος Μηχανικός
Μαρίνα Δέλη
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Φώτης Καποτέλης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 927/80173/21-03-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
α/α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.και Α.Υ.Υπ.Α.Α.Τ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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