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ΤΜΒΑΗ No 14/2010 

 

ΜΔΣΑΞΤ 

 

ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 

(Δ.Σ.Α.Α.) 

 

ΚΑΙ 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 

 ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
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ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 18/07/2011 κεηαμχ: 
 

Αθελφο κελ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«EΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.)», 

πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Α΄ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θν Γακβξίιε Ισάλλε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 30, παξ. 9 ηνπ Ν. 3655/2008, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο  κε ηελ ππ’ αξηζκ. 137/07-07-2011 Θέκα 24ν 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ράξηλ 

ζπληνκίαο «Σακείν».  

Καη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία DENTAPHARM SA ΥΡ. 

ΚΑΣΟΤΠΑ –ΑΥ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ  ΑΔΒΔΔ κε ΑΦΜ 094361106 

ηεο  Γ.Ο.Τ ΦΑΒΔ ΑΘΗΝΩΝ  πνπ  εδξεχεη ζηελ  (νδφ σθξάηνπο 48, 

Αζήλα , Σ.Κ. 104 31), θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ  πξψηε 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνπο θνπο Καηζνχπα Υξήζην θαη 

Αλησλφπνπιν Αρηιιέα, θαηνίθνπο Βνχιαο θαη Ν. Δξπζξαία αληίζηνηρα 

(νδφο Βνζπφξνπ 11 θαη Αζ. Γηάθνπ 24) , κε ΑΓΣ Η643566 θαη 

ΑΒ023977, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο 

«ΑΝΑΓΟΥΟ» 

 

Και αθού έλαβαν σπόυη όηι: 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 120507/19-10-2010 Γηαθήξπμε (Νν 14/2010) 

ηνπ Σακείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ ιήθζεθε θαηά 

ηελ πλεδξίαζε 102/14-10-2010 ζέκα 35β «Γηα ηελ πξνκήζεηα 

νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ θαη νδνληνηερληθψλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σνκέα Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.» θαη κεηά 

ηελ ππ’ αξηζκ. ζπλ. 137/07-07-2011 ζέκα 24ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Σακείνπ, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ζηελ παξαπάλσ 

Αλάδνρν.  

 

Με ηελ παξνχζα, ην πξψην ζπκβαιιφκελν Σακείν αλαζέηεη ζηε 

δεχηεξε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία (θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») 
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θαη απηή    αλαιακβάλεη   ηελ πξνκήζεηα ησλ  αλσηέξσ εηδψλ ζχκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ δηαθήξπμε θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ππφ ηνπο 

θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: Ανηικείμενο ηης ύμβαζης 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ 

παξαθάησ νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ  θαη νδνληνηερληθψλ πιηθψλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σνκέα Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α., ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚ
Α  ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

Eίδε: Νν 11,12, 50,60 Δίδνο :0 
 

Eίδε :Νν 
1,2,3,5,8,10,11,15,18,19,20,21,22,23,24 
25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,55 

χλνιν ηηκήο:    582,00€ 
Φ.Π.Α.               103,62€ 
χλνιν:             685,62 € 

χλνιν ηηκήο:  
0 
 

χλνιν ηηκήο:  45.441,36 € 
Φ.Π.Α.               8.591,53€ 
χλνιν:           54.032,89 € 

χλνιν 46.023,36 €-Φ.Π.Α.-8.695,15 €-Γεληθφ χλνιν 54.718,51  

Σα  αλσηέξσ  ζην  εμήο  ζα  θαινχληαη προμήθεια  σλικών, ηα  

νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο πξνθήξπμεο θαη’ 

είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλάδνρνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζθεξφκελεο πξνκήζεηαο θαη ε νπνία πξνζθνξά απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή - Σίμημα - Σρόπος πληρφμής - Κραηήζεις 

Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο πιηθψλ 

ηεο παξνχζαο   αλέξρεηαη   ζην   πνζφ   ησλ 54.718,51 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η Αλάδνρνο βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 

137/07-07-2011 ζέκα 24ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πξνζέθεξε 

έθπησζε 201,58 €, κε ην Φ.Π.Α. 247,94 €.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο απηήο δεζκεχηεθε πνζφ 146.182,12 € κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 558 θαη κε εκεξνκελία 06/06/2011 Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. –Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ κε 

αξηζκ. θαηαρψξεζεο 558 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο 

ηεο Οηθ. Τπεξεζίαο ΔΣΑΑ-Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ. 
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Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Σακείνπ κε 

βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν   ρξνληθφ   δηάζηεκα   απφ   

ηελ   πξνζθφκηζε ηνπο θαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.   

Σα   αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ν αλάδνρνο είλαη: 

α)    Σηκνιφγην    πψιεζεο   ησλ    ππφ   πξνκήζεηα   εηδψλ. 

β)   Πξαθηηθφ  παξαιαβήο  πνηνηηθά   θαη  πνζνηηθά  πξντφλησλ ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο. 

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη 

θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία 

θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε 

πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη  δεθηέο  άλεπ   ηεο   εθ  κέξνπο  ηνπ   

θαηαζέζεσο  ησλ  αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 

(ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ 

πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα 

παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε 

θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο 

ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

Πξνκήζεηαο εηδψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη 

πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 
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Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν 

νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ 

("project leader"). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ 

ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ 

ηκήκα ηεο Πξνκήζεηαο πιηθψλ. Σν Σακείν δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα 

ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο 

θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο / 

θνηλνπξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: Υρόνος, Σόπος και Σρόπος Παράδοζης και 

Παραλαβής 

Η παξνρή , ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο 

θαη παξαιαβήο , ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  

δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ , ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο 

Παραλαβή και παράδοζη  προμήθειας 

Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ, ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηνπ 

Σνκέα Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ (Ναπαξίλνπ 10), ή φπνπ αιινχ 

ήζειε δεηεζεί απφ ην Σακείν, κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο απφ ηξηκειή 

επηηξνπή, πνπ νξίζηεθε κε ηελ 102/14-10-2010 ζέκα 35β απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ε νπνία ζα ζπληάζζεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ 

ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη 

απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ 

Σακείνπ. Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ απηφ ζα 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. 



6 
 

 

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο 

θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ είλαη ε επίδεημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία), ε 

δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο 

θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε 

ηνπο (εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ φξν ηεο δηαθήξπμεο ή θξηζεί 

αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία) θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ 

κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο 

παξαζηεί αλαγθαίν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε 

λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν ηνπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 
 

Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 

ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πιηθψλ ηφζν 

θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά 

απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνπ ηνπ Σκήκαηνο, αξθνχλησο 

ηεθκεξησκέλε. 

 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην 

αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Σακείνπ,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. Η παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Σακείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο 

νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ 

έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Αλάδνρνπ 

εθπηψηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 4°: Τποτρεώζεις και Δσθύνες ηοσ Αναδότοσ 

α) Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε 

πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ, πνπ νπδεκία ζρέζε ζα έρεη κε ην Σακείν θαη ηνπ 

νπνίνπ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δψξα, επηδφκαηα, εηζθνξέο θ.ιπ. 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 

β) Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 

γ) Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο 

παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην Π.Γ. 173/90, ηνπ Σακείνπ δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο 

δεκίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5°: Δγγύηζη καλής εκηέλεζης 

Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Σακείν ηελ ππ' αξηζ. 

0061316 0139 0016 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ProBank,  ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο πνπ 

ηνπ θαηαθπξψζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε απεξηφξηζην ρξφλν 

ηζρχνο, ήηνη  πνζνχ 4.602,34 €.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή  απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ην Σακείν ζε 

πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ λα αμηψζεη 

ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο πνπ 

απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6°: Δκτφρήζεις - Μεηαβιβάζεις 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή 

κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Σακείνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 7°: Λύζη - Καηαγγελία ηης ύμβαζης -Έκπηφζη 

Αναδότοσ 

Σν Σακείν  δηθαηνχηαη   λα   θαηαγγείιεη   ηε   ζχκβαζε   ζε   θάζε  

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

(α) αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο 

ηνπ Σακείνπ, 

(β) αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ Σακείνπ, 

(γ) αλ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε,  

(δ) αλ ν  Αλάδνρνο   πησρεχζεη,   ηεζεί   ππφ   αλαγθαζηηθή   δηαρείξηζε   

ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ 

πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

(ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλάδνρνπ γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΦΟΥ 

Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο 

έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - μεηά από προηγούμενη 

έγγραθη προειδοποίηζη ηοσ – αν δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη 

απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη  πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζε ηνπ) ή φηη δελ ηεξείηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ 

εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα   ηνπ   παξαζρεζεί   ε   

δπλαηφηεηα   παξάδνζεο   ηνπ   πιηθνχ   κέρξη   ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο   ηνπ,   

πέξαλ   ηεο   νπνίαο   νπδεκία   παξάδνζε   ή   αληηθαηάζηαζε 

απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 
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ηνλ Αλάδνρν πνπ  θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ  θαηαθχξσζε,  

ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Σακείνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε  ηνπ  αξκνδίνπ  νξγάλνπ,  ην  νπνίν  

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν   πξνο   παξνρή   εμεγήζεσλ,   

αζξνηζηηθά   ή   δηαδεπθηηθά,   νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 34, παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

 

ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, παξνπζηάδεη 

παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα 

επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Σακείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

Σν Σακείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, 

πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ.  

 

Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα 

θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ». Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ 

επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Σακείνπ ή ζε αλψηεξε βία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° : Περίοδος εγγύηζης  

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ αξρίδεη ε 

πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

νξίδεηαη γηα δχν ρξφληα απφ ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ 

εξγαιείσλ, ή κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ 

ηέηνηα εκεξνκελία (ηοσλάτιζηον 18 μήνες από ηην ημερομηνία 

παράδοζης ή όζο επιπλέον τρονικό διάζηημα αναθέρεηαι 

ενδετομένως ζηην προζθορά ηοσ Αναδότοσ). ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο ν Αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγία 
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ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην Σακείν, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηνπο ινηπνχο 

ζπλαθείο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη θάζε άιιν ηερληθφ 

έγγξαθν πνπ έρεη πξνζθνκίζεη. Η εγγχεζε θαιχπηεη ην Σακείν γηα 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο ή/θαη αζπκθσλίαο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ πξνο ηα 

ζπκθσλεζέληα. 

 

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ν Αλάδνρνο νθείιεη απξνθάζηζηα 

θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Σακείνπ λα αληηθαζηζηά ηελ 

ειαηησκαηηθή πνζφηεηα. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Σακείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (π.ρ. επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε) κε δηθά ηνπ 

έμνδα, κε ηαπηφρξνλε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Καη’ εμαίξεζε, ε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο δελ θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1. Απνδεδεηγκέλα θαθή ή κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ πιηθψλ απφ 

ππαιιήινπο ηνπ Σακείνπ ή ηξίηνπο. 

2. Δπεκβάζεηο ζηα πιηθά απφ αλαξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σακείνπ ή 

ηξίηα πξφζσπα, κε εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν.  

3. Πεξηπηψζεηο    δεκίαο    ή    θαηαζηξνθήο   πξνθαινχκελεο    απφ    

ζενκελίεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.ιπ.) ή απφ αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, 

θαθφβνπιεο ή κε (ππξθαγηέο, εθξήμεηο θ.ιπ.). 

4. Πξνζβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θάζε είδνπο πγξά ή ρεκηθέο νπζίεο 

(λεξφ, αλαςπθηηθά, φμηλα ή βαζηθά δηαιχκαηα θ.ιπ.) 

Η   αληηθαηάζηαζε   ησλ   πιηθψλ   ζα  γίλεηαη   ζηνπο  ρψξνπο   ηνπ 

Σνκέα. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ χπαξμε αλάινγεο πνζφηεηαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο, 

φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: Ανφηέρα Βία 

Σα   ζπκβαιιφκελα   κέξε   δελ   επζχλνληαη   γηα   ηελ   κε   εθπιήξσζε   

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία 

εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 
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Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αλαδφρνπ. Γεληθή 

ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πιεκκχξα, ζεηζκφο, πφιεκνο, εκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ 

(Γηεζλνχο Γηθηχνπ) θαη εκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο 

(EMBARGO). 

 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο 

βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ην Σακείν κε έγγξαθφ ηνπ θαη λα 

επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απνθαζίδεη ην Γ.. ηνπ Σακείνπ. Μφλν ε έγγξαθε 

αλαγλψξηζε απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ 

επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΆΡΘΡΟ 10°:Σίμημα-Σρόπος πληρφμής 

1. Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ, ηπρφλ εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο 

ππνρξέσζεο ηνπ Αλάδνρνπ  ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

ηξηάληα ελλέα επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηψλ(45.239,78 €). ην 

πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φκσο  φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη έμνδα. 

2. Η πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ ζα γίλεηαη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο απφ 

ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή   θαη   πνζνηηθή   παξαιαβή   απφ   ην   Σακείν,   

κε   βάζε   ηε ζπζθεπαζία,   ηελ   πεξηγξαθή   θαη   ηελ   ηηκή   ησλ   

εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

3. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε-ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Π.Γ. 118/07 Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη 

δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ   εηδψλ   κε   έθπησζε   ή  
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πεξίπησζε  επηβνιήο πξνζηίκσλ  ή  άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο 

βάξνο ηνπ Αλάδνρνπ. 

4. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε 

ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ 

αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ 

απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

5.1. Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 

θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ 

πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

θ.ιπ.). 

5.2. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. Δάλ ν Αλάδνρνο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο - 

δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ 

πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία, ην Σακείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35)   ηεο   29-6-2000   γηα   ηελ   

θαηαπνιέκεζε   ησλ   θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α' 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αλάδνρνπ, 

κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ  

εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) 

πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

7. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 

κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ.118/2007. Δπίζεο, δελ 
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πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλάδνρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ   

δηθαηνινγεηηθψλ,   παξαιαβή   ησλ   πιηθψλ   κε   έθπησζε   ιφγσ 

απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). 

8. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο  θξαηήζεηο  επί ηνπ  

ηηκήκαηνο ησλ  εηδψλ.   Οη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο 

δηαγσληζκνχ. 

9. Καηά   ηελ   πιεξσκή   ηνπ   ηηκήκαηνο   ησλ   εηδψλ   

παξαθξαηείηαη   ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 

θφξνο εηζνδήκαηνο 

10. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ 

ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Σακείν. 

11. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ 

ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11°: Διδικές Τποτρεώζεις ηοσ Σαμείοσ 

Πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ, ν Σνκέαο έρεη 

ηηο εμήο εηδηθέο ππνρξεψζεηο, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθνχ: 

α) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

β) Να πξνθπιάζζεη ηνλ εμνπιηζκφ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, 

νθεηιφκελεο   ζε   ππαηηηφηεηα   ππαιιήισλ   ηνπ    Σνκέα   ή   ηξίησλ 

πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (πγξαζία, ζθφλε, ππεξβνιηθή 

δέζηε θ.ιπ.). 

γ) Να γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε 

ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ρσξίο λα πξνβαίλνπλ 

κνλνκεξψο ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε - παξέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζην 

πιηθφ, αιιαγή εμαξηεκάησλ   θ.ιπ.,    παξά   κφλνλ   έπεηηα   απφ   

πξνεγνχκελε    ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ Αλάδνρν. 

δ) Να δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ ηερληθψλ ηνπ Αλάδνρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πιηθφ, λα παξέρεη 

επαξθή ρψξν γηα  θάζε απαξαίηεηε  εξγαζία απνθαηάζηαζεο ησλ 

ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ ηαρεία εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ 
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ΆΡΘΡΟ 12° : Σροποποίηζη ηης ύμβαζης 

Η   ζχκβαζε   κπνξεί λα  ηξνπνπνηεζεί,   φηαλ  ζπκθσλήζνπλ  γη’   απηφ  

ηα ζπκβαιιφκελα   κέξε.   Οπνηαδήπνηε  φκσο,   ηξνπνπνίεζε  ησλ  

φξσλ  ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, απνθιεηφκελεο ξεηά 

νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13°: Δθαρμοζηέο Γίκαιο - Δπίλσζη Γιαθορών 

Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε ζέκα 

πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη ελ γέλεη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ 

ε πεξίπησζε  δηαθνξψλ, πνπ  ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά 

κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' 

αθνξκήο ηεο, ην Σακείν θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

.ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ 

ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο 

απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ 

Αζελψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 14°: Θέζη ηης παρούζας ύμβαζης ζε ιζτύ 

Η παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15°. Παράρηημα - Γιέπονηα ηο έργο έγγραθα 

Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία 

ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, νη φξνη ηνπο κάιηζηα ηζρχνπλ ην 

ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη 

νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 

1. Η ππ’ αξηζκ. πξση 120507/19-10-2010 Γηαθήξπμε (Νν 14/2010) 

κε φια ηα παξαξηήκαηά ηεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηεο έγγξαθα. 

2. Η απφ 22/11/2010 Πξνζθνξά (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή) ηνπ 

αλαδφρνπ κε φια ηα ζπλνδεχνληα απηήλ έγγξαθα. 
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ΆΡΘΡΟ 16°: Λοιποί Όροι 

1.     Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα 

ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ 

φισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

2. Ο Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη εμ' νινθιήξνπ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Καηά ηνλ  απηφ 

ηξφπν  εγγπάηαη  ηελ εθηέιεζε ηεο  ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο 

ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

3. Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε 

δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε 

δχν (2)  πξσηφηππα, θαη αθνχ δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, έιαβε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ έλα.  
 
 
 
Ο Α΄ Αληηπξφεδξνο                      Γηα ηελ Αλάδνρν 
ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
 
 
 
Ισάλλεο Γακβξίιεο 
 


