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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XI – τέδιο ύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτοσσα 
Αρτή)-  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                                                                         

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ   

 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνύινπ 30 

                          Γαζηνύλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Φ. Υαηδόπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60719  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ :  

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 

ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αρ.Μελ.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00 € ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΔ 055- ΑΣΑ 

ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Γηπιηζηεξίνπ Γαζηνύλεο »      

                                                            Πνζνύ (  322.580,65 ) επξώ εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. 

 

 

ηε Γαζηνύλε ζήκεξα ........................ εκέξα ....................... νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 

1. Ο Γήκνο Πελεηνύ  πνπ εδξεύεη ζηε Γαζηνύλε & Οδό Υαιθηνπνύινπ θαη ηζίλε  κε Αξηζκό  Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

(Α.Φ.Μ.)099663921  θαη θσδηθό ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο
1
 λνκίκσο εθπξνζσπνύκελν  από ην Γήκαξρν Πελεηνύ 

Αλδξέα π. Μαξίλν δπλάκεη ηνπ (ζην εμήο ε «Αλαζέηνπζα Αξρή»)   

 

2.Ο/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθό πξόζσπν...........κε ηελ επσλπκία 

………….θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «..........................», πνπ εδξεύεη ...................................... (. ΑΦΜ:..... ................, 

ΓΟΤ: ................., Σ.Κ. ...................., λνκίκσο εθπξνζσπνύκελν (κόλν γηα λνκηθά πξόζσπα) από ηνλ 

......................................... (ζην εμήο ν «Αλάδνρνο»)   

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. ηελ ππ΄ αξηζκ .......... δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ…………..) θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζύκβαζε πξνκήζεηαο. 

2. Σελ ππ΄ αξηζκ … απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

(ΑΓΑΜ…), ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. …………… εηδηθή πξόζθιεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηόλ ηελ…... 

3. Σελ από ……ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλαδόρνπ πεξί κε νςηγελώλ κεηαβνιώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 [κλεκνλεύεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο] 

4. Σελ από ……ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλαδόρνπ ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 

20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην λ. 3414/2005» [ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία άλσ ηνπ 1.000.000 επξώ] 

                                                           
1
 Πρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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3. Όηη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απνηεινύλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ Ν.4412/2016: 

-ε ππ’ αξηζ. ............ δηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο 

-........ (ζην εμήο «ηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο»
2
  

-ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 

4. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ:  

α) ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνύ ηδξύκαηνο/ 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ..............., πνζνύ ........................ επξώ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο 

ζπκθσλεηηθνύ 

β) ηελ ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνύ ηδξύκαηνο/ 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ..............., πνζνύ ........................ επξώ γηα ηελ πξνθαηαβνιή
3
  ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηεο Γηαθήξπμεο  

 

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα : 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε ιεηηνπξγία, εληόο νηθίζθσλ, ζπζηήκαηνο 
επεμεξγαζίαο  λεξνύ κε θίιηξαλζε γηα απνκάθξπλζε ζηδήξνπ, καγγαλίνπ & ακκσλίαο  κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνηόηεηαο λεξνύ ζηε Κνηλόηεηα Γαζηνύλεο , Γήκνπ Πελεηνύ. 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε ιεηηνπξγία, εληόο νηθίζθσλ, 
ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο  λεξνύ κε θίιηξαλζε γηα απνκάθξπλζε ζηδήξνπ, καγγαλίνπ & ακκσλίαο  κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνηόηεηαο λεξνύ ζηε Κνηλόηεηα Γαζηνύλεο , Γήκνπ Πελεηνύ , ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ . 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ζηελ απόθαζε 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 

Άξζξν 2 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην : 

 1. ΤΠΕ - πιζηώζεις ΑΕ 055  κε θσδ. ελάξηζκνπ 2001Δ05500002 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ιεηςπδξίαο Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο (ΑΓΑ : 

ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

2.  ΤΠΕ - πιζηώζεις ΑΕ 055 κε θσδ. ελάξηζκνπ 2003Δ05500005 γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δεκηώλ 

θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο κε αξ.πξση.   

90464/22-12-2020 (ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

3. ΑΣΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 

  Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ
4
  

Ζ ζύκβαζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ 

 

Άξζξν 3 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο –Υξόλνο Παξάδνζεο 

 

                                                           
2
 Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

3
 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  

4
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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3.1. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο ε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζε έμη (6) κήλεο . Σέζζεξηο (4) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα , εγθαηάζηαζε ησλ 

κνλάδσλ θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία , θαη επηπιένλ δύν (2) κήλεο γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

  

3.2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο  

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεύεηαη αλέθθιεηα  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  

 

4.1. όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθήξπμεο, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’(θαη  ηνπ λ. 4412/2016).  Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ 

ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ηηο 

αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο  

 

4.2. όηη ζα ελεξγεί ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη κε ηελ παξνύζα, όηη ζα  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη 

ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

θαη όηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα , παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ ́ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο , 

ζύκθσλα κε ηε ξήηξα αθεξαηόηεηαο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο.  

 

 

4.3. όηη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη 

δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άξζξν 5 

Ακνηβή – Σξόπνο πιεξσκήο 

 

5.1. Σν ζπλνιηθό ζπκβαηηθό ηίκεκα αλέξρεηαη ζε ………………….., πιένλ ΦΠΑ………………….…..% 

 

5.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 5.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο . 

 

5.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ Αλάδνρν ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή
5
.  

 

5.4. Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ  ζπκβαηηθώλ πιηθώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ινηπά  έγγξαθα ηεο ύκβαζεο. Ηδίσο ν Αλάδνρνο  βαξύλεηαη κε ηηο  θξαηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό 

ηέινο ραξηνζήκνπ 3 % θαη ζηελ επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %. 

 

5.5. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 

4 % επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ. 

 

5.6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο (πξσηόθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θιπ.) 

ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο ν 

αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρώξα ζε επηπιένλ 

ηξηάληα (30) εκέξεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζώλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη πεξηέιζεη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ηηκνιόγην ή άιιν 

                                                           
5
 Η ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 

200 του ν. 4412/2016 
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ηζνδύλακν παξαζηαηηθό πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 

4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηόθνπο ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ αλάδνρν.
6
 ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, εη 

κε κόλν από ηελ εκέξα πξνζθόκηζήο ηνπο.  

 

 

Άξζξν 6 

Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο ησλ πιηθώλ ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016 θαζνξίδεηαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.7 ηεο Γηαθήξπμεο
7
  

 

Άξζξν 7 

Υξόλνο Παξάδνζεο Τιηθώλ-Παξαιαβή πιηθώλ -  

Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ  

 

7.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα πιηθά. ζην ρξόλν , ηξόπν θαη ηόπν  πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 6.1. θαη 

6.2.  ηεο Γηαθήξπμεο. ....
8
  

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη  ζε έμη (6) κήλεο . Σέζζεξηο (4) κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα , εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία , θαη 

επηπιένλ δύν (2) κήλεο γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

 

 

7.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα πιηθά ζύκθσλα  κε ην άξζξν 6.1. ηεο 

Γηαθήξπμεο. Με εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ πιηθώλ από ηνλ Αλάδνρν επάγεηαη ηε θήξπμε απηνύ σο έθπησηνπ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.1.2  ηεο Γηαθήξπμεο.   

 

H παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από επηηξνπέο, ππό ηνπο όξνπο,  δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, ηξόπνπο πνζνηηθνύ θαη 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ πιηθώλ, αλάιεςεο ηνπ θόζηνπο δηελέξγεηαο ειέγρνπ από ηνλ Αλάδνρν  πνπ νξίδνληαη θαη 

ζπκθσλνύληαη ζην άξζξν 6.2 ηεο Γηαθήξπμεο.   

 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κπνξνύλ λα παξαπέκπνληαη 

γηα επαλεμέηαζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6.2.1. ηεο Γηαθήξπμεο  

 

7.3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληόο δέθα (10) 

εκεξώλ ην πνιύ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ πξνβιεπόκελσλ ειέγρσλ .  

 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδόκελν από ηε ζύκβαζε ρξόλν, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Αλεμάξηεηα από ηελ, ζην σο άλσ άξζξν 6.2.2. νξηδόκελε  απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ, 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ρξόλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ σο άλσ παξάγξαθν 2 ηνπ όξνπ 2 

ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ησλ άξζξσλ  6.2.1. ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη 

ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ από ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ παξνύζα  ζύκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ 

πξσηνθόιισλ.  

                                                           
6 Πρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
7
 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται χρόνοσ 

παράδοςθσ των αγακϊν μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, μπορεί να 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 

8
 Η ανακζτουςα αρχι  κακορίηει τα ςχετικά με το χρόνο παραλαβισ, παραπζμποντασ ςτο ςχετικό Παράρτθμα ι άλλο περιγραφικό 

ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ 



5 

 

 

 

7.4. [ε πεξίπησζε δηαηξεηώλ αγαζώλ ηα νπνία παξέρνληαη ηκεκαηηθά αλαθέξεηαη ν ηξόπνο ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο 

ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, όπνπ ππάξρεη] 

 

7.5.Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ από ηε ιήμε ηνπ αξρηθνύ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ παξάδνζεο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 

ππνβάιιεηαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιόγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε 

ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 8 

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο –αζθάιηζεο -αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

 

…………………………
9
 

 

Άξζξν 9 

Γείγκαηα –Γεηγκαηνιεςία –Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

…………………………………………..
10

 

 

Άξζξν 10 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ –Αληηθαηάζηαζε 

 

10.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, ζηνπο ρξόλνπο, ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδνληαη ζηελ 

απόθαζε απηή θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.4. ηεο Γηαθήξπμεο. 

10.2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθ’ 

όζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ηνπ όξνπ 9 

ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

10.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 11 

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

 

………………………………………..
11

 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο επζύλεηαη,  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη  

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηελ θαιή ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιάβεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηξόπν, πεξηερόκελν επζύλεο  θαη ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6.6. ηεο Γηαθήξπμεο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ,  

πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνύκελν έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο απηνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6.6. ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη έρεη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηό.  

 

Άξζξν 12 

Τπεξγνιαβία 

 

12.1.Ο Αλάδνρνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθήξπμεο,  δελ απαιιάζζεηαη από ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιόγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

ζύκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 από 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ.  

 

                                                           
9
 Συμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 

10
 Συμπλθρϊνεται εφ’ όςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 

4412/2016 
11

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



6 

 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο/ησλ πην θάησ 

ππεξεζηώλ-θαζεθόλησλ ......
12

 

 

12.2. Ο Αλάδνρνο κε ην από ...... έγγξαθό ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα, θαη ζύκθσλα κε ην  άξζξν 4.4.2. 

ηεο Γηαθήξπμεο, ελεκέξσζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ επσλπκία/όλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο 

λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 

νπνίν ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειώζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο ηεο παξνύζαο  ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη  νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο είηε από 

ηνλ ίδην, είηε από λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία
13

.  

 

12.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεύεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, όπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3  ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2  ηεο 

Γηαθήξπμεο  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ αζεηνύληαη νη ππνρξεώζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δύλαηαη λα επαιεζεύζεη ηνπο σο άλσ 

ιόγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ πνζνζηνύ πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

12.4. Ο ππεξγνιάβνο ιακβάλεη γλώζε ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνύζα ξήηξα αθεξαηόηεηαο θαη δεζκεύεηαη λα ηεξήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Ζ σο άλσ δέζκεπζε πεξηέξρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε επζύλε ηνπ 

αλαδόρνπ. [εθόζνλ ε Α.Α. ζπκπεξηιάβεη ηέηνηα ξήηξα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο] 

 

12.4.............................................................. 
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Άξζξν 13 

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ –Κπξώζεηο 

 

13.1. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από 

απηήλ, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηόπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θπξώζεηο/απνθιεηζκόο   πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

13.2. Αλ ην ζπκβαηηθό πιηθό θνξησζεί -παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν/ηόθνο θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

13.3.  ε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδόρνπ επηβάιιεηαη επίζεο θαηαινγηζκόο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθύπηεη εηο βάξνο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθόλησο από ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθό θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίην νηθνλνκηθό θνξέα. Σν δηαθέξνλ 

ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

                                                           
12

 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 
 
13

 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 

14
 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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Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ απηή 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθόλησο από ηνλ έθπησην νηθνλνκηθό θνξέα, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ αλαθεξόκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηώο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζώλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθόλησο από ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθό θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζώλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθόλησο από ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθό θνξέα, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε από ηελ νπνία θεξύρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαύμεζεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή από ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ. Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκή 1,03  

Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο από ηνλ έθπησην νηθνλνκηθό θνξέα κπνξεί λα εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκόζησλ Δζόδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

 

Άξζξν 14 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

 

14.1.Ζ παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Δηδηθόηεξα …..[ζην ζεκείν απηό πεξηιακβάλνληαη νη ζαθείο ξήηξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε ή άιιν πεξηγξαθηθό έγγξαθν]  

 

14.2. Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο γίλεηαη κόλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ 

κεξώλ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Άξζξν 15 

Αλσηέξα Βία 

 

15.1.Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ 

ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

15.2.Ο Αλάδνρνο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη 

ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνύο 

ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο 

ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα απηό 

νξγάλνπ.  

Μόλν ε έγγξαθε αλαγλώξηζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλώηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ 

απαιιάζζεη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξόζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 16 

Οινθιήξσζε ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη νινθιεξσζεί, όηαλ παξαιεθζνύλ νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα αγαζά πνπ 

παξαδόζεθαλ, όηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθό ηίκεκα θαη εθπιεξσζνύλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή λόκηκεο 

ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη όηαλ απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε.  

Άξζξν 17 

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4.6 ηεο Γηαθήξπμεο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. 

 

Άξζξν 18 

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

 

18.1. Ζ παξνύζα δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη εηδηθόηεξα α) από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 1.4. ηεο Γηαθήξπμεο θαη β) ηε Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο.   

 

18.2.Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξώζεηο, 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ -Κπξώζεηο), 6.1. (Υξόλνο 
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παξάδνζεο πιηθώλ),6.4. (Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ –αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5.3. ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

18.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, θαη/ή ην θύξνο θαη/ή  

ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο,  επηιύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5.4. ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Άξζξν 19 

πκκόξθσζε κε ηνλ Καλνληζκό ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ λ. 4624/2019 (Α 137)
15

  

Σα αληηζπκβαιιόκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν. 

4624/2019. Δηδηθόηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδόρνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηώλ/δαλεηδόλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρύνπλ ηα 

παξαθάησ: 

Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη επηηξέπεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ζηελ 

αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε άιιεο 

δεκόζηεο αξρέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεύεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδόρνπ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπλαιιαγώλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκόξθσζή 

ηεο κε λόκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε 

πξόζβαζε απζηεξώο θαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα ή παξόρνπο ππεξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο θαη νη νπνίνη δηελεξγνύλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρώξηζε, νξγάλσζε,  απνζήθεπζε, 

κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο ζθνπνύο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα όπσο: (α) επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθώλ πιεξνθνξηώλ, (ε) ζηνηρείσλ πιεξσκήο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ινγαξηαζκώλ, (ζη) δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία επηβάιιεηαη από ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ζθνπνύο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο. 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηδόλησλ 

εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεύνληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαη 

κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ γηα κειινληηθνύο θνξνινγηθνύο-δεκνζηνλνκηθνύο  ή ειέγρνπο 

ρξεκαηνδνηώλ ή άιινπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο από ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηόο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκόζηα ζύκβαζε ηα δεδνκέλα 

ηεξνύληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ν Αλάδνρνο έρεη 

δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο, θνξεηόηεηαο, δηόξζσζεο, πεξηνξηζκνύ, δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππό 

ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο πξνβιεπόκελεο από ην λνκνζεηηθό πιαίζην. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ γηα ηνλ νπνίν 

έρνπλ ζπιιερζεί παξά κόλνλ ππό ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν δεκόζην θνξέα επηηξέπεηαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λόκνπ, εθόζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ή ηνπ 

ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

είλαη ηα αθόινπζα (email …………………. /ηει………………..). 

 

                                                           
15

 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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B. Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία από ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 

ππνρξεώζεσλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθόηεξα, ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

α) ν αλάδνρνο (εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κόλν βάζεη 

θαηαγεγξακκέλσλ εληνιώλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο),  

β) δηαζθαιίδεη όηη ηα πξόζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ή ηεινύλ ππό ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο,  

γ) ιακβάλεη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεί ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξόζιεςε άιινπ εθηεινύληνο ηελ 

επεμεξγαζία,  

ε) ιακβάλεη ππόςε ηε θύζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκό πνπ απηό είλαη δπλαηό, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζύλνπ 

επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ,  

ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ 

από ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν 

εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία,  

δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα 

πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηόο εάλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,  

ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απόδεημε ηεο ζπκκόξθσζεο 

πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη επηηξέπεη θαη δηεπθνιύλεη ηνπο ειέγρνπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ή από άιινλ ειεγθηή 

εληεηαικέλν από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο.  

η) Ο εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο πξνεγνύκελε εηδηθή ή 

γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο.  

 

Άξζξν 20 

Λνηπνί όξνη 

 

Άπαληεο νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο ύκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε ζε δύν αληίηππα, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο από ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

………………………………… ………………………………… 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόζωπος 

Ανδρέας π. Μαρίνος 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΥΟ 
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