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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙΙ – τέδιο ύμβασης (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτοσσα Αρτή) 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ1 

 
 

              Γαςτοφνθ……:...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
 
Στθ Γαςτοφνθ ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω 
ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. Ο Διμοσ Ρθνειοφ  που εδρεφει ςτθ Γαςτοφνθ-Χαλκιοποφλου και Σιςίνθ   με 
Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099663921 και κωδικό θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ2 νομίμωσ εκπροςωποφμενο από το Διμαρχο Ρθνειοφ Ανδρζα Σπ. 
Μαρίνο  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 
πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο 
«..........................», που εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: 
................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
ςυνζταξε θ Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε 
το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, 
ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε 
ςε αυτόν τθν…... 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνονται ςτοιχεία ανακζτουςασ αρχισ  

 
2
 Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά 
τθν ζννοια τθσ περ. (2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016  

4. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά 
για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 
3414/2005»  

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 
παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»3  

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 
χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ 
........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 
χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ 
........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι4  του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

    θ προμικεια και εγκατάςταςθ τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου ΤΣΕ που κα 

τοποκετθκοφν ςε εξιντα τζςςερισ (64) κζςεισ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ 

δικτφου φδρευςθσ Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου Ρθνειοφ, απ’ όπου κα 

παρζχεται τοπικόσ ζλεγχοσ, τθλεχειριςμόσ, αυτόνομοσ τοπικόσ αυτοματιςμόσ και 

θ τθλεπαρακολοφκθςθ δεδομζνων του δικτφου. Οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ αφοροφν 

τριάντα δυο (32) Γεωτριςεισ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου 

Γεωτριςεων (ΤΣΕΓ), δεκαοκτϊ (18) Δεξαμενζσ που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί 

Ελζγχου Δεξαμενϊν (ΤΣΕΔ), δυο (2) ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νεροφ 

                                                           
3
 Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

4
 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
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(υπολειμματικό χλϊριο) που ονομάηονται Τοπικοί Στακμοί Υπολειμματικοφ 

Χλωρίου (ΤΣΥΧ) και δϊδεκα (12) ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ του 

δικτφου φδρευςθσ διάφορων οικιςμϊν του Διμου που ονομάηονται Τοπικοί 

Στακμοί Ελζγχου Ρίεςθσ (ΤΣΕΡ).   

 θ προμικεια και εγκατάςταςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου (ΚΣΕ) που κα 

τοποκετθκεί ςτθν ζδρα του Διμου ςτθ Γαςτοφνθ.  Επίςθσ θ ςυνολικι εποπτεία των 

Δικτφων κα είναι εφικτι και μζςω ενόσ Φορθτοφ Στακμοφ Ελζγχου και 

Ρρογραμματιςμοφ (ΦΣΕ) τφπου laptop. 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ  

 Τεκμθρίωςθ - δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 
(3 μινεσ), ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ 
Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ  

 
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του 
Αναδόχου. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με τίτλο «Δράςθ 6b.1.1-b_2: 
Δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ». (αρικ. ενάρικ. 
ζργου 2021ΕΡ00110022 ) και  εκνικοί πόροι μζςω του ΡΔΕ Θ δαπάνθ για τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 63.7135.001  ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Διμου Ρθνειοφ    
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ 308/21 με αρ. πρωτ. 8788/28-
7-2021  (ΑΔΑΜ 21REQ008991753 2021-07-28, ΑΔΑ: ΩΘΕ9ΩΞΑ-9Ο8) για τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021. 
και ζλαβε α/α  καταχϊρθςθσ 1 ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & 
Εντολϊν Ρλθρωμισ του Διμου Ρθνειοφ .  
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο1 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ » τθσ Ρράξθσ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ » θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. 
πρωτ. 1212/10-03-2021  τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070810  
5. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με τίτλο «Δράςθ 6b.1.1-b_2: Δράςεισ 
εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ των δικτφων φδρευςθσ». (αρικ. ενάρικ. ζργου 
2021ΕΠ00110022 ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 
 

Άρκρο 3 

                                                           
5
Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  
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Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 
 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 
δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ (12 μινεσ για τθν 
παράδοςθ, τρεισ μινεσ δοκιμαςτικι λειτουργία). 
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ 
παροφςασ  
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει 
να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ 
Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα 
κατάλλθλα μζτρα για να διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι 
δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ ό λθ τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται 
ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  
 
  
4.3. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

 
Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 
 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ 
Διακιρυξθσ  
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5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον 
Ανάδοχο των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι6.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  
βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ  4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να 
προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ 
πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα 
αρχι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των 
αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-
05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να 
απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.7 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των 
οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται 
υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.  
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υλικϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του Ν 4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ8  

                                                           
6
 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. 

παρ. 6 του άρκρου 200 του ν. 4412/2016 
7 Ρρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικϊν 
8
 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

προβλζπεται χρόνοσ παράδοςθσ των αγακϊν μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, μπορεί να 
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Άρκρο 7 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
 
7.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά. ςτο χρόνο , τρόπο και τόπο  
που κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. ....9  
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε 
δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (12 μινεσ για 
τθν παράδοςθ και 3 μινεσ δοκιμαςτικι λειτουργία) 
 

7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά 
ςφμφωνα  με το άρκρο 6.1. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν 
από τον Ανάδοχο επάγεται τθ κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 
6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ 
παραλαβισ, τρόπουσ ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του 
κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμφωνοφνται 
ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ 
τιμισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ  
 
7.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν το πολφ από τθν θμερομθνία διενζργειασ 
των προβλεπόμενων ελζγχων. 
 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ 
ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο  6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι 
και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 2 του όρου 
2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 

                                                                                                                                                                      
περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όροσ περί αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, υπό τουσ όρουσ 
του άρκρου 132 του Ν.4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει υποχρεωτικά να κακορίηεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ο τφποσ, ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ τθσ αναπροςαρμογισ 
9
 Θ ανακζτουςα αρχι  κακορίηει τα ςχετικά με το χρόνο παραλαβισ, παραπζμποντασ ςτο ςχετικό 

Ραράρτθμα ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ 
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208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  
 
 
7.4.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από 

τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 

αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 

επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρκρο 8 
Ειδικοί όροι ναφλωςθσ –αςφάλιςθσ -ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου 
ςτο εξωτερικό 
 
…………………………10 
 
 

Άρκρο 9 
Δείγματα –Δειγματολθψία –Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 
…………………………………………..11 
 
 

Άρκρο 10 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 

 
10.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 
ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία 
που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
10.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 

                                                           
10

 Συμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 
ζωσ 212 του ν. 4412/2016 
11

 Συμπλθρϊνεται εφ’ όςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα 
με το άρκρο 214 του ν. 4412/2016 
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10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρκρο 11 
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

 
………………………………………..12 
 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται,  
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι 
ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 
προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ  και ςε χρόνο που ορίηεται ςτο άρκρο 
6.6. τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου,  προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ και 
ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό.  

 
 

Άρκρο 12 
Υπεργολαβία 

 
12.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται 
από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......13 
 
12.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα, και ςφμφωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ 

                                                           
12

 Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να 
προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 
13

 Το εδάφιο β ́ ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν , για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων και για 
τισ οποίεσ υπάρχει επιφφλαξθ, ςφμφωνα με τισ τυχόν απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ 
οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά 
υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19 του ν. 
4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016 
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παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε 
νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε 
περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία14.  
 
12.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για 
τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ 
Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για 
τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
12.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα 
ακεραιότθτασ και δεςμεφεται να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε 
αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του 
αναδόχου.  
12.4.............................................................. 15 

 
 

Άρκρο 13 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
13.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ 
λόγουσ που αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που προβλζπονται ςτο ωσ άνω 
άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
13.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ 
του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

                                                           
14

 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ 
αντικατάςταςισ του 
15

 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται θ τυχόν δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου με 
παραπομπι ςτο αντίςτοιχο άρκρο πλθρωμισ ςτο οποίο κα πρζπει να κακορίηονται τα ειδικότερα 
μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ 
αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο 
πλθρωμισ 
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χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
13.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του 
διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο 
οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ 
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το 
διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από 
τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται 
ςτθν ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ 
λαμβάνει τιμι 1,03 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να 
εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον 
ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
 

Άρκρο 14 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
14.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να 
απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
14.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με 
μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 15 
Ανωτζρα Βία 

 
15.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε 
περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
15.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ 
υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει 
να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ 



11 
 

λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό 
οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που 
επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ 
κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 
 

 
Άρκρο 16 

Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά 
και ποιοτικά τα αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα 
και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
 

Άρκρο 17 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ 
Διακιρυξθσ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 
 

Άρκρο 18 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό 
πλαίςιο που αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
18.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 
επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. 
(Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα 
δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ 
ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
18.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με 
τθν ερμθνεία, και/ι το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  
επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
 

Άρκρο 19 
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Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)16  

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / 
General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν 
δεδομζνων του Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-
επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία 
επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν 
δεδομζνων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν 
εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με 
νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα 
πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ 
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, 
καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για 
τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) 
δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν 
απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, 
χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ 
κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ 
λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ 
από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι 

                                                           
16

 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ 
τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα 
προςωπικά δεδομζνα ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, 
φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε 
άλλο δθμόςιο φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, 
εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα 
ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ 
που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. 
/τθλ………………..). 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο 
εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 
ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ 
άλλου εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που 
αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου 
επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο 
κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ 
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υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι 
επιςτρζφει όλα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ 
μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα 
αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν 
αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία 
προσ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν 
άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των 
επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον 
ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία 
χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
 

Άρκρο 20 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται 
με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και 
υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

Ανδρζασ Σπ. Μαρίνοσ 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΡΗΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 

εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν 

ςτθ γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο 

τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν 

διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ 

των προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 

δίκαιο του ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και 

μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι 

υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά 

τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε 

υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και 

ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε 

ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα 

χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά 

ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ 

λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων 

προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί 

και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά 

(πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε 

προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία 

ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 

και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και 

τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι 

παράκαμψθ νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
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ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του 

ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-

μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ 

μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

(προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 

νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν 

τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων 

αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ 

αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 

τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι 

τθ λιξθ τθσ.  

9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]  

 

Ο υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και 

ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που 

περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Υπογραφι/Σφραγίδα 

 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 

πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 

εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., 

νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον .........................................  
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