
 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από τον 
αναθέτοντα φορέα) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 Λιδωρίκι, ……/……/2019 

 

Αριθμός Πρωτ. ………………. 

 

 

Δημόσια Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΩΡΙΔΟΣ. 

Στο Λιδωρίκι σήμερα …………….., ημέρα ……………….., οι υπογράφοντες , την παρούσα, αφενός η Δήμος 
Δωρίδος με Α.Φ.Μ. ………………… και ΔΟΥ …………………. , και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. 
Γεώργιο Καπεντζώνη που θα αποκαλείται παρακάτω «Δήμος» και αφετέρου η εταιρεία ……………………….  
που εδρεύει  στην (περιοχή), (οδός ,αριθμός ), Τ.Κ. …………., τηλ.  …………………., φαξ ………………….., με 
Α.Φ.Μ. ……………. & Δ.Ο.Υ. ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………………… 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα αποκαλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας ,συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………./……..-……-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «………………  » το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (Διακήρυξη ……/…..-……-2019), και 
στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς  ………….€ 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους : 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  

Ως αντικείμενο της παρούσας ορίζεται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλε-ελεγχου / τηλεχειρισμού δοκιμασμένου και έτοιμου για λειτουργική χρήση, με σκοπό τη σύγχρονη 
διαχείριση του εξωτερικού υδραγωγείου στο Δήμο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό ο 
οποίος θα εγκατασταθεί εντός των ορίων του Δήμου και συγκεκριμένα στο «Δημοτικό Kατάστημα 
Λιδωρικίου, στο Δημοτικό Kατάστημα Βαρδουσίων, στο Δημοτικό Kατάστημα Ευπαλίου, στο Δημοτικό 
Kατάστημα Τολοφώνα, στην ΥΓ1 (υδρογεώτρηση) ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, στην ΥΓ2 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, στη ΔΞ (δεξαμενή) 
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ (αντλιοστάσιο) ΜΑΡΑΘΙΑ, στην ΥΓ ΣΠΗΛΙΑ, στις ΔΞ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΞ ΑΝΩ 
ΒΡΥΣΗ, στην ΥΓ ΤΣΑΜΠΟΥΡΛΗ, στη ΔΞ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, στην ΥΓ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, στη ΔΞ ΞΑΓΑΡΑΣ, στην ΥΓ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, στις ΔΞ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΔΞ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στο ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, στη ΔΞ2 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, στη ΔΞ/ΑΣ ΨΑΛΑΣ, στη ΔΞ1 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, στη ΔΞ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ, στη ΔΞ/ΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, στη 
ΔΞ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, στην ΥΓ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στην ΥΓ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη ΔΞ/ΑΣ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη 
ΔΞ/ΑΣ2 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη ΔΞ1 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη ΔΞ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στην ΥΓ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στην ΥΓ4 
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στην ΥΓ5 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη ΔΞ/ΑΣ3 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στη ΔΞ/ΑΣ4 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, στην 
ΥΓ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, στη ΔΞ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, στην ΥΓ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, στη ΔΞ1 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, στη ΔΞ2 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, στις ΥΓ1 
- ΥΓ2 ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, στον ΥΠ/ΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ (ΥΠ: υδατόπυργος), στο ΑΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, στη ΔΞ/ΑΣ 
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, στην ΥΓ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ, στη ΔΞ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ, στη ΔΞ1 ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ, στις ΔΞ1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ - 
ΔΞ1 ΧΑΝΙΩΝ/ΣΠΗΛΙΑΣ, στη ΔΞ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στη ΔΞ3 ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στη ΔΞ4 ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στη ΔΞ2 ΧΑΝΙΩΝ – 
ΣΠΗΛΙΑΣ, στη ΔΞ1 ΤΕΙΧΙΟΥ, στη ΔΞ2 ΤΕΙΧΙΟΥ» και θα τεθεί σε λειτουργία: 
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1. 1 ΚΣΕ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου). 

2. 3 ΠΣΕ (Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου). 

3. 50 ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου). 

4. 89 ταχυμετρικοί υδρομετρητές. 

5. 28 συστήματα μέτρησης της πίεσης. 

6. 35 μετρητές στάθμης νερού σε δεξαμενή. 

7. 80 διακόπτες στάθμης. 

8. 23 δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες. 

9. 32 μετρητές υπολειμματικού χλωρίου. 

10. 32 μετρητές οξύτητας (pH). 

11. 10 μετρητές θολότητας. 

12. 10 μετρητές αγωγιμότητας. 

13. 11 ηλεκτροβάνες τύπου στρεφόμενου δίσκου (butterfly) με ηλεκτροκινητήρα. 

14. 3 ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου με τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 

15. 1 Φλοτεροβάνα. 

16. 1 Βαλβίδα αντεπιστροφής. 

17. 11 Βάνες τύπου σύρτη. 

18. 31 μορφομετατροπείς ρεύματος. 

19. 8 φωτοβολταϊκά συστήματα. 

20. 10 μονάδες αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS). 

21. 50 συστήματα ασφαλείας. 

22. 22 φρεάτια υδρομετρητών. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους 
από τρίτους, την προμήθεια, την παράδοση, την εκφόρτωση και την αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις 
μετακινήσεις και τις ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την 
υφιστάμενη εγκατάσταση, τον έλεγχο, και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που περιγράφεται 
στα τεύχη της Διακήρυξης. 

Οι τιμές των υλικών και των εργασιών θα είναι σύμφωνες με αυτές της οικονομικής προσφοράς του 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει, θέσει σε λειτουργία τα υλικά και γενικώς να 
ολοκληρώσει την προμήθεια εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 
οπότε θα γίνει και η προσωρινή παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από το Προμηθευτή στο Τμήμα 
Προμηθειών  Δήμου στην διεύθυνση Παλιό Δημαρχείο Λιδωρικίου, Λιδωρίκι, Τ.Κ. 33053. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 
εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης , να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου, που συγκροτείται σύμφωνα με 
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 
νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός και 
λειτουργικός έλεγχος, παρουσία του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό 
έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Προμηθειών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (προσωρινής – 
οριστικής – παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Προμηθειών, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους στην παράγραφο 6.1 χρόνους των όρων της διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
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σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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 και 6 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/2017). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον 
αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι : 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ του Δήμου. 

β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών  του εκάστοτε τιμολογίου.  

γ) Λοιπά , κατά περίπτωση , δικαιολογητικά. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και θα αποδίδεται από 

το Δήμο. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τους ΚΑ …………………………………. του προϋπολογισμού  του 

Δήμου . 
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Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής . 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής . 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας , καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου , θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορίσει με απόφαση του 
Αναθέτοντα φορέα. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 
Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο 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 Υπηρεσία του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών , 
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 

6.Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν , ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 
του τον/την κ. …………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7.Κατα την εκτέλεση της σύμβασης , ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπίσθει 
με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού , 
κοινωνικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος B΄ 
του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του Δήμου. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Δήμου , ο τελευταίος δικαιούται , χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 337 και 201 του Ν.4412/16 και άρθρο 4.5 των όρων της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος  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 337 του Ν.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 και 74 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 305 , 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 338 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της , ήτοι από ……………….. και μέχρι την 
παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών , η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 
: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική αρ. …….. της 
……………. ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ δηλαδή ποσού 
……….€ με ημερομηνία λήξης …/…./2019. 

Η παροχή της εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από τον 
Νόμο και της σύμβαση ευθύνης του αναδόχου απέναντι του Δήμου .Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα 
επιστραφεί μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας . 

Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου εκπίπτει 
η υπέρ του Δήμου εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

Η εγγύηση επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 
την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης , το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και θέσης σε λειτουργία του υπό 
εγκατάσταση εξοπλισμού, απαιτείται από τον ανάδοχο έκδοση εγγυητικής καλής λειτουργίας διάρκειας 
ενός (1) έτους, για την αποκατάσταση τυχών ελαττωμάτων που δύνανται να ανακύψουν και ζημιών που 
προκύψουν στα υπό εγκατάσταση υλικά κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, από 
δυσλειτουργία αυτών. Το ύψος της παραπάνω εγγύησης ανέρχεται στο ποσό των ……………………. ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1.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 αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α)στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του Ν.4412/16, 

β)σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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α)Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β)Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ.204 του ν.4412/16). 

3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης 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 ν.4412/16 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

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

ΑΡΘΡΟ 13Ο : «ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» 

Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμηθειών  θα ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 207 του 
ν.4412/16.Ειδικότερα,αν το υλικό φορτωθεί –παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που 
θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νόμο 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 . 

Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του , όπως αυτές απορρέουν από 
την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές , στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε 
δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσει από την ευθύνη για την 
πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα 
δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία κατατεθήκαν στη Διεύθυνση 
Οικονομικού του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «Ανάδοχο». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
         

 

 

 

 


