ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση υπ΄αριθμ........
Μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της εταιρίας ή κοινοπραξίας .........
Για την προμήθεια με ε κατ τα η ε π ήρη ειτουρ ία
1. Δέκα τε
ρων (14) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 125,45W
ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
2. Είκο ι οχτώ (28) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 95,45W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
3. Τριακο ίων είκο ι τριών (323) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 76,19W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
4. Τρι ντα τε
ρων (34) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 76,19W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
5. Τριακο ίων πέντε (305) φωτι τικών ωμ των τύπου LED επί ι τού έως 55,24W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
6. Δέκα πέντε (15) φωτι τικών ωμ των τύπου
LED, επί ι τού έως 37,14W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
7. Ο δόντα οχτώ (88) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 55,24W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
125W που υπ ρχουν ήμερα.
8. Είκο ι τε
ρων (24) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, κα ωπι τικού τύπου, κορυφής
επί ι τού έως 45W με κατ η ο αντ πτορα προ αρμο ής τους υφι τ μενους ι τούς
ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών με αμπτήρες των 250W που
υπ ρχουν ήμερα.
9. Εκατό ο δόντα (180) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, κα ωπι τικού τύπου, κορυφής
επί ι τού έως 45W με κατ η ο αντ πτορα προ αρμο ής τους υφι τ μενους ι τούς
ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών με αμπτήρες των 125W που
υπ ρχουν ήμερα.
10. Τρι ντα οχτώ (38) φωτι τικών ωμ των (προβο έων) τύπου LED, έως 150,59W με ειδική
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β η τήριξης, ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών προβο έων με αμπτήρα
400W που υπ ρχουν ήμερα.
11. Τρι ντα δυο (32) φωτι τικών ωμ των (προβο έων) τύπου LED, έως 76,47W με ειδική
β η τήριξης, ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών προβο έων με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
Την προμήθεια μεταφορ και παρ δο η ε χώρο τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμος.
12. Έξι χι ι δων επτακο ίων πενήντα εννέα (6.759) αμπτήρων LED τύπου Ε27 εξωτερικών
χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, ε αντικατ τα η των πα αιών αμπτήρων οικονομίας
των 23W που υπ ρχουν ήμερα.
13. Χι ίων τρι ντα τριών (1.033) βραχίονων τήριξης κυκ ικής διατομής Φ60mm.
Η παρού α ύμβα η δεν υποδιαιρείται ε τμήματα. Προ φορές υποβ
της προμήθειας.

ονται ια το ύνο ο

Συνο ικό υμβατικό τίμημα ………… ευρώ υμπερι αμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο Λιδωρίκι ήμερα την……. του έτους…… οι πιο κ τω υμβα όμενοι
Αφενός
Ο Δήμος Δωρίδος
.Π.Δ.Δ., αποτε εί Ορ ανι μό Τοπικής Αυτοδιοίκη ης, που εδρεύει το
Λιδωρίκι, επί της οδού …………………, με ΑΦΜ…………. και νόμιμα εκπρο ωπείται ια την
υπο ραφή της παρού ας από το Δήμαρχο ……….. ύμφωνα με την απόφα η …………………και η
οποία το εξής θα αναφέρεται την παρού α ύμβα η ως “η Αναθέτου α Αρχή”
Και αφετέρου
Η εταιρία ή Κοινοπραξία.......... με έδρα...........και Α.Φ.Μ. ............Δ.Ο.Υ........που εκπρο ωπείται
νόμιμα από τον .......κ τοικο........κ τοχο του ΑΔΤ........, και η οποία το εξής θα αναφέρεται
την παρού α ύμβα η ως “ο Αν δοχος”
Λαμβ νοντας υπόψιν
1.
την υπ΄αριθμ.....διακήρυξη της αναθέτου ας αρχής ια την ανωτέρω περι ραφόμενη
προμήθεια
ια χρονικό δι τημα δι ρκειας της ύμβα ης δέκα (10) μήνες ή 300
ημερο ο ιακές ημέρες από την επομένη της υπο ραφής της ύμβα ης.
2.
Την υπ΄αριθμ…απόφα η της αναθέτου ας αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο
δια ωνι μός της ανωτέρω διακήρυξης τον Αν δοχο
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Ορισμοί
Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδη ία ή εντο ή δίδεται ραπτώς από την Αναθέτου α Αρχή ή
την Επιτροπή Παρακο ούθη ης και Παρα αβής του Έρ ου τον Αν δοχο χετικ με την
υ οποίη η του Έρ ου.
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Έγγραφο: Κ θε χειρό ραφη, δακτυ ο ραφημένη ή έντυπη ειδοποίη η, εντο ή ή οδη ία ή
πι τοποιητικό που εκδίδεται β ει της Σύμβα ης, υμπερι αμβανομένων των τη ετυπιών,
των τη ε ραφημ των, των τη εομοιοτυπιών και των Τεχνο ο ιών Π ηροφορικής και
Επικοινωνιών.
Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται τη Σύμβα η.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπο ραφής της Σύμβα ης.
Ημέρα: η ημερο ο ιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο υ ο ικό όρ ανο που ορίζεται από
την Αναθέτου α Αρχή, με βα ικές αρμοδιότητες την επίβ εψη ια την κα ή εκτέ ε η των
όρων της ύμβα ης και την παρα αβή των ειδών (τμηματική - ορι τική).
Παραδοτέα: Ό α τα προϊόντα που ο Αν δοχος θα παραδώ ει ή οφεί ει να παραδώ ει την
Αναθέτου α Αρχή ύμφωνα με τη Σύμβα η και κ θε χετική υπηρε ία που προβ έπεται τη
διακήρυξη και την προ φορ .
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα τη Σύμβα η χρονικ δια τήματα ε ημέρες, που αρχίζουν να
υπο ο ίζονται από την επομένη της πρ ξης, ενέρ ειας ή ε ονότος που ορίζεται τη Σύμβα η
ως αφετηρία. Όταν η τε ευταία ημέρα του χρονικού δια τήματος υμπίπτει με μη ερ
ιμη
ημέρα, η προθε μία ή ει το τέ ος της πρώτης ερ
ιμης ημέρας μετ την τε ευταία ημέρα
του χρονικού δια τήματος.
Σύμβαση: Η παρού α υμφωνία που υν πτουν και υπο ρ φουν τα υμβα όμενα μέρη ια
την εκτέ ε η της προμήθειας.
Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβα ης μεταξύ της Αναθέτου ας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και ό α τα τεύχη που τη υνοδεύουν και τη υμπ ηρώνουν και περι αμβ νουν κατ
ειρ ι χύος α) τη Σύμβα η, β) τη Διακήρυξη, ) την Προ φορ του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: Το υνο ικό υμβατικό αντ α μα ια την υ οποίη η της προμήθειας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο παρούσας σύμβασης
Με την παρού α η Αναθέτου α Αρχή αναθέτει και ο Αν δοχος ανα αμβ νει έναντι αμοιβής
που αναφέρεται πιο κ τω την παρού α, την υ οποίη η της προμήθειας με ε κατ τα η και
π ήρη ειτουρ ία
1.
Δέκα τε
ρων (14) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 125,45W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
2.
Είκο ι οχτώ (28) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 95,45W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
3.
Τριακο ίων είκο ι τριών (323) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 76,19W
ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με
αμπτήρα 250W που υπ ρχουν ήμερα.
4.
Τρι ντα τε
ρων (34) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 76,19W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
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5.

Τριακο ίων πέντε (305) φωτι τικών ωμ των τύπου LED επί ι τού έως 55,24W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
6.
Δέκα πέντε (15) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 37,14W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
150W που υπ ρχουν ήμερα.
7.
Ο δόντα οχτώ (88) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, επί ι τού έως 55,24W ε
αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών ωμ των επί ι τού με αμπτήρα
125W που υπ ρχουν ήμερα.
8.
Είκο ι τε
ρων (24) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, κα ωπι τικού τύπου,
κορυφής επί ι τού έως 45W με κατ η ο αντ πτορα προ αρμο ής τους
υφι τ μενους ι τούς ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών με
αμπτήρες των 250W που υπ ρχουν ήμερα.
9.
Εκατό ο δόντα (180) φωτι τικών ωμ των τύπου LED, κα ωπι τικού τύπου, κορυφής
επί ι τού έως 45W με κατ η ο αντ πτορα προ αρμο ής τους υφι τ μενους ι τούς
ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών φωτι τικών με αμπτήρες των 125W που
υπ ρχουν ήμερα.
10. Τρι ντα οχτώ (38) φωτι τικών ωμ των (προβο έων) τύπου LED, έως 150,59W με
ειδική β η τήριξης, ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών προβο έων με
αμπτήρα 400W που υπ ρχουν ήμερα.
11. Τρι ντα δυο (32) φωτι τικών ωμ των (προβο έων) τύπου LED, έως 76,47W με ειδική
β η τήριξης, ε αντικατ τα η των πα αιών υμβατικών προβο έων με αμπτήρα
250W που υπ ρχουν ήμερα.
Την προμήθεια μεταφορ και παρ δο η ε χώρο τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμος.
12. Έξι χι ι δων επτακο ίων πενήντα εννέα (6.759) αμπτήρων LED τύπου Ε27 εξωτερικών
χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, ε αντικατ τα η των πα αιών αμπτήρων οικονομίας
των 23W που υπ ρχουν ήμερα.
13. Χι ίων τρι ντα τριών (1.033) βραχίονων τήριξης κυκ ικής διατομής Φ60mm.
Η οποία πρέπει να ο οκ ηρωθεί ε δι τημα δέκα (10) μήνες ή 300 ημερο ο ιακές ημέρες
από την επομένη της υπο ραφής της ύμβα ης. Η προμήθεια θα πρα ματοποιηθεί ύμφωνα
με τους όρους της με αριθμ……..διακήρυξης, της υπ. αριθμ…….απόφα ης κατακύρω ης του
αποτε έ ματος του δια ωνι μού της αναθέτου ας αρχής, που αποτε ούν αναπό πα το
μέρος της παρού ας ύμβα ης ε υνδυα μό με την π ήρη προ φορ του αναδόχου.
Άρθρο 3
Υπογραφή σύμβασης- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Για την υπο ραφή της ύμβα ης κατατέθηκε με την υπο ραφή της παρού ας η με αριθμό
........... ε υητική επι το ή κα ής εκτέ ε ης πο ού .......... 5% επί της αξίας της ύμβα ης,
εκτός ΦΠΑ, ύμφωνα με το ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.
Η ε ύη η κα ής εκτέ ε ης καταπίπτει ε περίπτω η παρ βα ης των όρων της ύμβα ης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και ύμφωνα με τη διακήρυξη.
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Η ε ύη η κα ής εκτέ ε ης επι τρέφεται το ύνο ό της μετ την ορι τική πο οτική και
ποιοτική παρα αβή του αντικειμένου της ύμβα ης και κατόπιν προ κόμι ης ε υητικής
κα ής ειτουρ ίας από τον αν δοχο ύμφωνα με τα οριζόμενα το ρθρο 14 του παρόντος
Παραρτήματος.
Ε ν το πρωτόκο ο ορι τικής ποιοτικής και πο οτικής παρα αβής αναφέρονται
παρατηρή εις ή υπ ρχει εκπρόθε μη παρ δο η, η επι τροφή των ως νω ε υή εων ίνεται
μετ την αντιμετώπι η των παρατηρή εων και του εκπροθέ μου ύμφωνα με το ρθρο 72
του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατ την εκτέ ε η της ύμβα ης εφαρμόζονται οι διατ ξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
..................... διακήρυξης και υμπ ηρωματικ ο Α τικός Κώδικας.
Άρθρο 5
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατ την εκτέ ε η της ύμβα ης ο αν δοχος τηρεί τις υποχρεώ εις τους τομείς του
περιβα οντικού, κοινωνικοα φα ι τικού και ερ ατικού δικαίου, που έχουν θε πι τεί με το
δίκαιο της Ένω ης, το εθνικό δίκαιο, υ ο ικές υμβ εις ή διεθνείς διατ ξεις
περιβα οντικού, κοινωνικοα φα ι τικού και ερ ατικού δίκαιο, ύμφωνα με τον ν.
4412/2016.
Η τήρη η των εν ό ω υποχρεώ εων από τον αν δοχο και τους υπερ ο βους του ε έ χεται
και βεβαιώνεται από τα όρ ανα που επιβ έπουν την εκτέ ε η της ύμβα ης και τις αρμόδιες
δημό ιες αρχές και υπηρε ίες που ενερ ούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητ ς τους.
Άρθρο 6
Υπεργολαβία
Ο Αν δοχος δεν απα
εται από τις υμβατικές του υποχρεώ εις και ευθύνες ό ω
αν θε ης της εκτέ ε ης τμήματος/τμημ των της ύμβα ης ε υπερ ο βους. Η τήρη η των
υποχρεώ εων της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπερ ο βους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Με την παρού α ο κύριος αν δοχος δύναται να δη ώνει ως υπερ ο βους τους κ τωθι
(δη ώνονται από αν δοχο
το όνομα, τα τοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπρο ώπους των υπερ ο βων του, οι οποίοι υμμετέχουν την εκτέ ε η αυτής)
Η αναθέτου α αρχή επα ηθεύει τη υνδρομή των ό ων αποκ ει μού ια τους
υπερ ο βους, όπως αυτοί περι ρ φονται την παρ ραφο 2.2.3 της διακήρυξης και με τα
αποδεικτικ μέ α της παρα ρ φου 2.2.9.2 αυτής, εφό ον το(α) τμήμα(τα) της ύμβα ης,
το(α) οποίο(α) ο αν δοχος προτίθεται να αναθέ ει υπό μορφή υπερ ο αβίας ε τρίτους,
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υπερβαίνουν ωρευτικ το πο ο τό του τρι ντα τοις εκατό (30%) της υνο ικής αξίας της
ύμβα ης.
Επιπ έον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώ εις της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν.
4412/2016, η αναθέτου α καθό η τη δι ρκεια της παρού ας θα επα ηθεύει τους ως νω
ό ους και ια τμήμα ή τμήματα της ύμβα ης που υπο είπονται του ως νω πο ο τού.
Όταν από την ως νω επα ήθευ η προκύπτει ότι υντρέχουν ό οι αποκ ει μού απαιτεί ή
δύναται να απαιτή ει την αντικατ τα ή του, κατ τα ειδικότερα αναφερόμενα τις παρ. 5
και 6 του ρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η ύμβα η μπορεί να τροποποιείται κατ τη δι ρκει της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικα ία
ύναψης ύμβα ης, μόνο ύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ εις του ρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν νωμοδότη ης του αρμοδίου ορ νου.
Άρθρο 8
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης1
Η αναθέτου α αρχή μπορεί, με τις προϋποθέ εις που ορίζουν οι κείμενες διατ ξεις, να
κατα εί ει τη ύμβα η κατ τη δι ρκεια της εκτέ ε ής της, εφό ον
α) η ύμβα η έχει υπο τεί ου ιώδη τροποποίη η, κατ την έννοια της παρ. 4 του ρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτού ε νέα διαδικα ία ύναψης ύμβα ης
β) ο αν δοχος, κατ το χρόνο της αν θε ης της ύμβα ης, τε ού ε ε μια από τις
κατα τ εις που αναφέρονται την παρ ραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκ ει τεί από τη διαδικα ία ύναψης της ύμβα ης,
) η ύμβα η δεν έπρεπε να ανατεθεί τον αν δοχο ό ω οβαρής παραβία ης των
υποχρεώ εων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδη ία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
ανα νωρι τεί με απόφα η του Δικα τηρίου της Ένω ης το π αί ιο διαδικα ίας δυν μει του
ρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 9
Τιμές Σύμβασης
Στην τιμή περι αμβ νονται οι υπέρ τρίτων κρατή εις, ως και κ θε
η επιβ ρυν η,
ύμφωνα με την κείμενη νομοθε ία, μη υμπερι αμβανομένου Φ.Π.Α., ια την παροχή των
υπηρε ιών τον τόπο και με τον τρόπο που προβ έπεται τα έ ραφα της ύμβα ης.
Οι υπέρ τρίτων κρατή εις υπόκεινται το εκ τοτε ι χύον ανα ο ικό τέ ος χαρτο ήμου και
την επ’ αυτού ει φορ υπέρ ΟΓΑ.
Οι τιμές είναι ταθερές καθ’ ό η τη δι ρκεια της ύμβα ης και δεν αναπρο αρμόζονται.

1

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Άρθρο 10
Τόπος & χρόνος παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης
Ο αν δοχος υποχρεούται να παραδώ ει το ύνο ο των υ ικών όπως αυτ ανα ρ φονται το
Παρ ρτημα Α της διακήρυξης και την προ φορ του, ε ημείο που θα υποδείξει η
Αναθέτου α εντός του Κα ικρατικού Δήμου, καθώς επί ης και να ε κατα τή ει τα φωτι τικ
ώματα LED ε π ήρη ειτουρ ία, ε δέκα (10) μήνες ή 300 ημερο ο ιακές ημέρες από την
επομένη της υπο ραφής της ύμβα ης.
Ο υμβατικός χρόνος παρ δο ης των υ ικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη ήξη του
αρχικού υμβατικού χρόνου παρ δο ης, υπό τις προϋποθέ εις του ρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτω η που το αίτημα υποβ
εται από τον αν δοχο και η παρ τα η
χορη είται χωρίς να υντρέχουν ό οι ανωτέρας βίας ή
οι ιδιαιτέρως οβαροί ό οι που
καθι τούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθε μη παρ δο η των υμβατικών ειδών
επιβ ονται οι κυρώ εις του ρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Ε ν ήξει ο υμβατικός χρόνος παρ δο ης, χωρίς να υποβ ηθεί ε καίρως αίτημα παρ τα ης
ή, ε ν ήξει ο παραταθείς, κατ τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υ ικό, ο αν δοχος
κηρύ εται έκπτωτος.
Ο αν δοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρε ία που εκτε εί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υ ικών και την επιτροπή παρα αβής, ια την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώ ει το υ ικό, του χι τον τρεις (3) ερ
ιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετ από κ θε προ κόμι η υ ικού την αποθήκη υποδοχής αυτών, ο αν δοχος υποχρεούται
να υποβ ει την υπηρε ία αποδεικτικό (Δε τίο Απο το ής – Τιμο ό ιο Πώ η ης), το οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προ κόμι ης, το υ ικό, η πο ότητα και ο αριθμός της ύμβα ης ε
εκτέ ε η της οποίας προ κομί τηκε.
Άρθρο 11
Παραλαβή
H παρα αβή των υ ικών ίνεται από επιτροπές, πρωτοβ θμιες ή και δευτεροβ θμιες, που
υ κροτούνται ύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ρθρου 221 του .4412/16 ύμφωνα με τα
οριζόμενα το ρθρο 208 του ως νω νόμου και το Παρ ρτημα - Ζ (Σχέδιο ύμβα ης της
παρού ας). Κατ την διαδικα ία παρα αβής των υ ικών διενερ είται πο οτικός και ποιοτικός
έ ε χος και εφό ον το επιθυμεί μπορεί να παρα τεί και ο αν δοχος. Ο ποιοτικός έ ε χος των
υ ικών ίνεται με τους ακό ουθους τρόπους α) μακρο κοπικό έ ε χο, β) δει ματο ηπτική
πρακτική δοκιμα ία ορθής ειτουρ ίας αυτών, ύμφωνα με τις Τεχνικές Προδια ραφές του
Παραρτήματος Α της παρού ης.
Η επιτροπή παρα αβής, μετ τους προβ επόμενους ε έ χους υντ
ει πρωτόκο α
(Πρωτόκο ο Παρα αβής) ύμφωνα με την παρ.3 του ρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκο α που υντ
ονται από τις επιτροπές (πρωτοβ θμιες – δευτεροβ θμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικ και τους αναδόχους.
Υ ικ που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παρα ηπτέα με έκπτω η επί της υμβατικής τιμής, με
β η τους ε έ χους που πρα ματοποίη ε η πρωτοβ θμια επιτροπή παρα αβής, μπορούν να
παραπέμπονται ια επανεξέτα η ε δευτεροβ θμια επιτροπή παρα αβής ύ τερα από αίτημα
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του αναδόχου ή αυτεπ ε τα ύμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν ε κ θε περίπτω η τον αν δοχο.
Επί ης, ε ν ο τε ευταίος διαφωνεί με τα αποτε έ ματα των ερ α τηριακών εξετ εων που
διενερ ήθηκαν από πρωτοβ θμιες ή δευτεροβ θμιες επιτροπές παρα αβής μπορεί να ζητή ει
ε ρ φως εξέτα η κατ΄εφε η των οικείων αντιδει μ των, μέ α ε ανατρεπτική προθε μία
είκο ι (20) ημερών από την νω τοποίη η ε αυτόν των αποτε ε μ των της αρχικής
εξέτα ης, με τον τρόπο που περι ρ φεται την παρ. 8 του ρθρου 208 του .4412/16.
Το αποτέ ε μα της κατ΄έφε η εξέτα ης είναι υποχρεωτικό και τε ε ίδικο και ια τα δύο
μέρη.
Ο αν δοχος δεν μπορεί να ζητή ει παραπομπή ε δευτεροβ θμια επιτροπή παρα αβής μετ
τα αποτε έ ματα της κατ΄έφε η εξέτα ης.
Η παρα αβή των υ ικών και η έκδο η των χετικών πρωτοκό ων παρα αβής
πρα ματοποιείται μέ α τους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους
Η παρα αβή των υ ικών μπορεί να ίνεται τμηματικ , από την αρμόδια Επιτροπή Παρα αβής
& Παρακο ούθη ης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρε ία που εκτε εί την προμήθεια και την
επιτροπή παρα αβής του χι τον τρεις (3) ερ
ιμες ημέρες νωρίτερα από την
προ ραμματι μένη μέρα κ θε παρ δο ης ια την παρα αβή της. Η παρα αβή των υ ικών θα
ίνεται υποχρεωτικ με πρωτόκο ο που θα υντ
εται εντός τρι ντα (30) ημερών.
Στο πρωτόκο ο θα ανα ρ φονται τα εξής
• Το είδος και η πο ότητα.
• Ο χαρακτηρι μός της ποιότητας, κατη ορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως
διακριτικό νώρι μα του προμηθευόμενου προϊόντος.
Αν η παρα αβή των υ ικών και η ύνταξη του χετικού πρωτοκό ου δεν πρα ματοποιηθεί
από την επιτροπή παρα αβής μέ α τον οριζόμενο από τη ύμβα η χρόνο, θεωρείται ότι η
παρα αβή υντε έ θηκε αυτοδίκαια, με κ θε επιφύ αξη των δικαιωμ των του Δημο ίου και
εκδίδεται προς τούτο χετική απόφα η του αρμοδίου αποφαινομένου ορ νου, με β η μόνο
το θεωρημένο από την υπηρε ία που παρα αμβ νει τα υ ικ αποδεικτικό προ κόμι ης
τούτων, προκειμένου να πρα ματοποιηθεί η π ηρωμή του αναδόχου.
Ανεξ ρτητα από την, κατ τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παρα αβή και την π ηρωμή του
αναδόχου, πρα ματοποιούνται οι προβ επόμενοι από την ύμβα η έ ε χοι από επιτροπή που
υ κροτείται με απόφα η του αρμοδίου αποφαινομένου ορ νου, την οποία δεν μπορεί να
υμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέ η της επιτροπής που δεν πρα ματοποίη ε την παρα αβή
τον προβ επόμενο από την ύμβα η χρόνο. Η παραπ νω επιτροπή παρα αβής προβαίνει ε
ό ες τις διαδικα ίες παρα αβής που προβ έπονται από την ως νω παρ ραφο 1 και το
ρθρο 208 του ν. 4412/2016 και υντ
ει τα χετικ πρωτόκο α.
Οι ε υητικές επι το ές προκαταβο ής και κα ής εκτέ ε ης δεν επι τρέφονται πριν από την
ο οκ ήρω η ό ων των προβ επομένων από τη ύμβα η ε έ χων και τη ύνταξη των χετικών
πρωτοκό ων.
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Άρθρο 12
Πλημμελής κατασκευή
-Σε περίπτω η ορι τικής απόρριψης ο όκ ηρης ή μέρους της υμβατικής πο ότητας των
υ ικών, με απόφα η του αποφαινομένου ορ νου ύ τερα από νωμοδότη η του αρμόδιου
ορ νου, μπορεί να ε κρίνεται αντικατ τα ή της με
η, που να είναι ύμφωνη με τους
όρους της παρού ας ύμβα ης, μέ α ε τακτή προθε μία που ορίζεται από την απόφα η
αυτή.
-Αν η αντικατ τα η ίνεται μετ τη ήξη του υμβατικού χρόνου, η προθε μία που ορίζεται
ια την αντικατ τα η δεν μπορεί να είναι με α ύτερη του 1/2 του υνο ικού υμβατικού
χρόνου, ο δε αν δοχος θεωρείται ως εκπρόθε μος και υπόκειται ε κυρώ εις ό ω
εκπρόθε μης
παρ δο ης.
Αν ο αν δοχος δεν αντικατα τή ει τα υ ικ που απορρίφθηκαν μέ α την προθε μία που του
τ χθηκε και εφό ον έχει ήξει ο υμβατικός χρόνος, κηρύ εται έκπτωτος και υπόκειται τις
προβ επόμενες κυρώ εις.
-Η επι τροφή των υ ικών που απορρίφθηκαν ίνεται ύμφωνα με τα προβ επόμενα τις παρ.
2 και 3 του ρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο αν δοχος υπόκειται ε ό ους τους, β ει των κείμενων διατ ξεων, φόρους, τέ η, κρατή εις
που θα ι χύουν κατ την ημέρα της διενέρ ειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 14
Πληρωμή
Φορέας χρηματοδότη ης της παρού ας ύμβα ης είναι ο Δήμος Δωρίδος με χρή η 10ετους
δι ρκειας ε κεκριμένου Δ νειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Η δαπ νη ια
την εν ό ω ύμβα η βαρύνει την με Κ.Α. 62-691.001 χετική πί τω η του προϋπο ο ι μού
του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Δωρίδος.
Το πο ό του δανείου προέρχεται κατ 75% από την Ευρωπαϊκή Τρ πεζα Επενδύ εων (ΕτΕΠ)
μέ ω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπό οιπο 25% ευθέως από το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων.
-Η π ηρωμή του αναδόχου μπορεί να πρα ματοποιηθεί ως κ τωθι :
(επιλέγεται στο κείμενο σύμβασης ο τρόπος που επιλέγεται σχετικά)
Το 70% της υνο ικής υμβατικής αξίας μετ την πο οτική παρα αβή των υ ικών από την
Αναθέτου α.
Το υπό οιπο 30% του υνο ικού υμβατικού τιμήματος ( νευ ΦΠΑ) ύμφωνα με τα
οριζόμενα του Οδη ού Με ετών του προ ρ μματος, ό ο της υποχρεωτικής εκπ ήρω ης του
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ειδικού όρου από τον Αν δοχο, παροχής της 10ετους ε ύη ης κα ής ειτουρ ίας των
προ φερόμενων φωτι τικών και αμπτήρων LED
Ή
παραμένει δε μευμένο τον ειδικό ο αρια μό του Αναδόχου (Escrow Account) και
αποδίδεται τμηματικ
ε ετή ια β η τον Αν δοχο ε πο ο τό 3% επί του υνο ικού
υμβατικού τιμήματος ( νευ ΦΠΑ) αν έτος ια τα επόμενα 10 έτη.
Η ετή ια απόδο η – π ηρωμή του πο ο τού 3% επί του υνο ικού υμβατικού τιμήματος
( νευ ΦΠΑ) ια τα 10 επόμενα έτη τον αν δοχο θα ίνεται μετ από

Εξακρίβω η της ετή ιας εξοικονόμη ης η εκτρικής ενέρ ειας από το Κ.Α.Π.Ε. και

Βεβαίω η της αρμόδιας υπηρε ίας του ΟΤΑ ια την τήρη η των όρων της ε ύη ης
από τον Αν δοχο.
Ή
καταβ εται τον Αν δοχο με την ορι τική παρα αβή των υ ικών και κατ θε η από αυτόν
ι όπο ης ε υητικής επι το ής κα ής ειτουρ ίας η οποία θα απομειώνεται κατ 3% επί του
υνο ικού υμβατικού τιμήματος ( νευ ΦΠΑ) αν έτος ια τα επόμενα 10 έτη.
Η π ηρωμή του υμβατικού τιμήματος υμπερι αμβανομένου και του ανα ο ούντος Φ.Π.Α.
θα ίνεται τμηματικ με την πο οτική παρα αβή των υ ικών και με την προ κόμι η ό ων των
νομίμων παρα τατικών και δικαιο ο ητικών που προβ έπονται από τις διατ ξεις του ρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κ θε
ου δικαιο ο ητικού που τυχόν ήθε ε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρε ίες που διενερ ούν τον έ ε χο και την π ηρωμή.
Toν Αν δοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατή εις, ως και κ θε
η επιβ ρυν η, ύμφωνα με
την κείμενη νομοθε ία, μη υμπερι αμβανομένου Φ.Π.Α., ια την παρ δο η του υ ικού τον
τόπο και με τον τρόπο που προβ έπεται τα έ ραφα της ύμβα ης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακό ουθες κρατή εις
Κρ τη η 0,07% η οποία υπο ο ίζεται επί της αξίας κ θε π ηρωμής προ φόρων και κρατή εων
της αρχικής, καθώς και κ θε υμπ ηρωματικής ύμβα ης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξ ρτητης
Αρχής Δημο ίων Συμβ εων επιβ εται ( ρθρο 4 .4013/2011 όπως ι χύει.
Οι υπέρ τρίτων κρατή εις υπόκεινται το εκ τοτε ι χύον ανα ο ικό τέ ος χαρτο ήμου 3%
και την επ’ αυτού ει φορ υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με την π ηρωμή του υνο ικού υμβατικού τιμήματος ίνεται η προβ επόμενη από την
κείμενη νομοθε ία παρακρ τη η φόρου ει οδήματος αξίας 4% επί του καθαρού πο ού νευ
Φ.Π.Α..
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Υποχρεώ εις του αναδόχου είναι
- ια τα φωτι τικ και προβο είς LED, η προμήθεια, μεταφορ , τοποθέτη η και παρ δο η ε
π ήρη ειτουρ ία των υ ικών έτοιμων ια χρή η, τις θέ εις τοποθέτη ης τις οποίες θα
υποδείξει ο Δήμος,
- ια τους αμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορ και παρ δο η ε χώρο που θα υποδείξει ο
Δήμος
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- η 10ετη υντήρη η ε κατ τα η ορθής ειτουρ ίας των προ φερόμενων φωτι τικών
ωμ των και αμπτήρων.
- ο αν δοχος υποχρεούται να παραδώ ει π ήρες η εκτρονικό αρχείο το οποίο θα
απεικονίζονται ψηφιακ οι θέ εις ε κατ τα ης των νέων φωτι τικών ωμ των LED
ύμφωνα με την παρ. 6.2 του Οδη ού Με ετών του ΤΠ&Δ και του ΚΑΠΕ.
- Κ θε προ φερόμενο φωτι τικό ώμα και αμπτήρας LED θα υνοδεύεται από ραπτή
ε ύη η κα ής ειτουρ ίας, του χι τον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον
κατα κευα τή του τε ικού προ φερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορ το ύνο ο των
μερών του φωτι τικού ώματος ως ενιαίο ύ τημα (π.χ. φινίρι μα, κ υμμα, οπτική μον δα
LED, τροφοδοτικό, β η τήριξης και κ θε
ο εξ ρτημα ή μέρος που αποτε εί τμήμα του
φωτι τικού). Σε περίπτω η οποια δήποτε α τοχίας εντός του παραπ νω χρόνου ο ικής
ε ύη ης (5ετιας), τα φωτι τικ και οι αμπτήρες δεν επι κευ ζονται α
αντικαθί τανται
από νέα από τον αν δοχο.
- Ο αν δοχος ε υ ται, αφού βει υπ’ όψιν την παραπ νω παρ ραφο, την υντήρη η των
φωτι τικών ωμ των και αμπτήρων LED έτ ι ώ τε αυτ να βρί κονται ε κατ τα η κα ής
ειτουρ ίας ια το χρονικό δι τημα 10 ετών από την ημερομηνία υπο ραφής της ύμβα ης.
Άρθρο 16
Επίλυση διαφορών
Τα μέρη θα προ παθούν να ρυθμίζουν φι ικ κ θε διαφορ που τυχόν προκύψει τις μεταξύ
τους χέ εις κατ τη δι ρκεια ι χύος της ύμβα ης.
Επί διαφωνίας, κ θε διαφορ θα ύεται από τα Ε ηνικ Δικα τήρια και κατ τόπο
αρμοδιότητα έχουν τα Δικα τήρια της έδρας της αναθέτου ας αρχής, εφαρμο τέο δε δίκαιο
είναι το Ε ηνικό.
Άρθρο 17
Λοιποί όροι
Έχουν π ήρη υμβατική ι χύ και αποτε ούν αναπό πα τα τμήματα της ύμβα ης το μέτρο
που δεν αντίκεινται τους όρους αυτής α) η διακήρυξη του διενερ ηθέντος δια ωνι μού και η
αντί τοιχη κατακυρωτική απόφα η, β) η προ φορ του αναδόχου προμηθευτή
Η κοινοποίη η των ε ρ φων από την αναθέτου α αρχή τον αν δοχο θα ίνεται
ταχυδρομικ , με η εκτρονικό ταχυδρομείο μέ ω email ή με φαξ ώ τε να προκύπτει με
βεβαιότητα η απο το ή και παρα αβή τους.
Η παρού α υντ χθηκε ε ......... όμοια αντίτυπα, ανα νώ τηκε, βεβαιώθηκε και υπο ρ φηκε
από τα μέρη ως έπεται και έ αβε ένα αντίτυπο έκα τος των υμβα ομένων.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
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