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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΞΙΑΣ: #44.112,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 24% 

 

 

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια Αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας, Ενζύμων, Αντισωμάτων του 
ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ στα πλαίσια του  Έργου «SET-NET—Enzymatic and genomic targets 
of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism and 
hepatocarcinogenesis.» με κωδικό  294464 

 

 

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την ….. ………. του έτους 2016, ημέρα ………, οι συμβαλλόμενοι 

και υπογράφοντες: 

- το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. 
ΦΛΕΜΙΓΚ»), που εδρεύει στην Βάρη Αττικής (Αλ. Φλέμιγκ 34) και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή κ……………., και που στο εξής χάριν συντομίας 
θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και 

- της εταιρίας με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην ,……… οδός……..  ……., ΤΚ ……… 
, ΑΦΜ ………….. , Δ.Ο.Υ………………., τηλ: ……………….φαξ: …………….. , που συμβάλλεται στην 
παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από τον ………………………  και που 
στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

- του Ν.4412/2016 Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

- Tου  Ν. 4270/2014 (Α 143) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.. 

- Του  Ν3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

- του Π.Δ 113/10  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

- του Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.. 

- Ν.2198/94   Άρθρο 24 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις». 

- το Π.Δ 166/03  «ΦΕΚ Α΄ 138/5.6.2003) Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

- του Ν.3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

- του Νόμου 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

- του ΠΔ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α΄/1995) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 
Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 

του Ν.3548/07  Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν.3548/07 στις διατάξεις του εμπίπτουν οι δημοσιεύσεις διακηρύξεων 
διαγωνισμών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

-του Ν. 4310/2014 Για την έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, 
όπως τροποποιήθηκε από το  N.4386 /2016. 

 -συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
 

λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις 
της το προϊόν που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας 

ότι ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που όριζε η διακήρυξη και με 
βάση αυτά υπέβαλε την προσφορά του που είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε την προσφορά του Αναδόχου 

 

 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα άρθρα που ακολουθούν: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Προμήθεια: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει 
η παρούσα υλοποίηση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας 

Προσφορά: Η με ημερομηνία...................... προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και 
οικονομική) που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αναπόσπαστο 
σύνολο 

Σύμβαση: Η παρούσα σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση 
της προμήθειας, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την 
συνημμένη προσφορά του Αναδόχου 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της παρούσας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνημμένη στην παρούσα προσφορά του. 

Τεκμηρίωση: Όλο το υλικό, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, που τυχόν συνοδεύει τα 
παραδοτέα (εγχειρίδια χρήσης και οδηγιών, τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις κ.α.) 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της παρούσας. 



ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την  την προμήθεια Αναλωσίμων Αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας, Ενζύμων, Αντισωμάτων , όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

A.ΕΙΔΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ TIMH 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

A.1 Dynabeads® Protein G for Immunoprecipitation 5 mL ΤΕΜΑΧΙΟ 6 975,00 €       5.850,00 €          7.254,00 €  

A.2 MEDICAL X-RAY FILM SUPER RX (box of 100) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 37,00 €          740,00 €             917,60 €  

A.3 O.C.T. compound 125 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 25,00 €          500,00 €             620,00 €  

A.4 Plasmid Purification Xtra Midi kits 50 preps ΤΕΜΑΧΙΟ 4 450,00 €       1.800,00 €          2.232,00 €  

A.5 Agencourt AMPure XP 60 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 850,00 €       1.700,00 €          2.108,00 €  

A.6  Gel and PCR Clean-up 50 preps ΤΕΜΑΧΙΟ 5 95,00 €          475,00 €             589,00 €  

A.7 TRIZOL 200ml ΤΕΜΑΧΙΟ 8 230,00 €       1.840,00 €          2.281,60 €  

A.8 EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail vial of 25 tablets ΤΕΜΑΧΙΟ 10 175,00 €       1.750,00 €          2.170,00 €  

A.9  Metal Affinity Resin  25 Ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 300,00 €          600,00 €             744,00 €  

A.10 Glutathione Sepharose® 4B pack of 10 mL ΤΕΜΑΧΙΟ 2 245,00 €          490,00 €             607,60 €  

A.11 JET PEI 1 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 250,00 €          500,00 €             620,00 €  

A.12 SYBR® Green I Nucleic Acid Gel Stain 500 µL ΤΕΜΑΧΙΟ 4 570,00 €       2.280,00 €          2.827,20 €  

A.13 Protein Assay Dye Reagent Concentrate, 450 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 €          300,00 €             372,00 €  

A.14 Unstained SDS-PAGE Standards, broad range, 200 μl ΤΕΜΑΧΙΟ 5 235,00 €       1.175,00 €          1.457,00 €  

A.15 
SuperSignal™ West Pico Chemiluminescent Substrate   
500 mL 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
2 285,00 €          570,00 €             706,80 €  
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A.16 Amplify pack of 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 2 370,00 €          740,00 €             917,60 €  

A.17 Bio-11-UTP (10 mM) 25 µL ΤΕΜΑΧΙΟ 5 350,00 €       1.750,00 €          2.170,00 €  

A.18 In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein sufficient for ≤50 tests ΤΕΜΑΧΙΟ 1 745,00 €          745,00 €             923,80 €  

A.19 Duolink® In Situ Red Starter Kit Mouse/Rabbit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.120,00 €       2.240,00 €          2.777,60 €  

A.20 EU (5-Ethynyl Uridine) 5 mg ΤΕΜΑΧΙΟ 1 395,00 €          395,00 €             489,80 €  

A.21 Click-iT® EdU Alexa Fluor® 488 Imaging Kit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 780,00 €       1.560,00 €          1.934,40 €  

A.22 Sucrose 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 1 130,00 €          130,00 €             161,20 €  

A.23 Tryptone  1 kg ΤΕΜΑΧΙΟ 1 160,00 €          160,00 €             198,40 €  

A.24 D-(+)-Glucose monohydrate 1 kg ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12,00 €            12,00 €               14,88 €  

A.25 Yeast Extract  500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 55,00 €          110,00 €             136,40 €  

A.26 SDS 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 245,00 €          490,00 €             607,60 €  

A.27 Hepes 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 395,00 €          790,00 €             979,60 €  

A.28 EDTA 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 1 75,00 €            75,00 €               93,00 €  

A.29 Agarose 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 205,00 €          410,00 €             508,40 €  

A.30 Betaine 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 50,00 €          100,00 €             124,00 €  

A.31 Imidazole 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 75,00 €          150,00 €             186,00 €  

A.32 Albumine Bovine/Fraction V 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 245,00 €          490,00 €             607,60 €  

A.33 PIPES for molecular biology  100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2 115,00 €          230,00 €             285,20 €  

    
ΣΥΝΟΛΟ     31.147,00 €        38.622,28 €  

 

 

Β.ΕΝΖΥΜΑ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(σε units) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  24% 

Β.1 BamMI 25.000                                 120,00 €                          148,80 €  

Β.2 Bgl II 12.500                                 238,00 €                          295,12 €  

Β.3 BstEII 12.500                                 237,00 €                          293,88 €  

Β.4 EcoRI 25.000                                   99,00 €                          122,76 €  

Β.5 EcoRV 12.500                                 157,00 €                          194,68 €  

Β.6 HindIII 25.000                                 114,00 €                          141,36 €  

Β.7 KpnI 12.500                                 157,00 €                          194,68 €  

Β.8 NcoI 12.500                                 458,00 €                          567,92 €  

Β.9 NheI 12.500                                 490,00 €                          607,60 €  

Β.10 NotI 12.500                                 950,00 €                       1.178,00 €  

Β.11 PstI 25.000                                 132,00 €                          163,68 €  

Β.12 PvuII 12.500                                 114,00 €                          141,36 €  

Β.13 SalI 12.500                                 221,00 €                          274,04 €  

Β.14 ScaI 12.500                                 462,00 €                          572,88 €  

Β.15 SlaI (XhoI) 25.000                                 184,00 €                          228,16 €  

Β.16 SmaI 12.500                                 221,00 €                          274,04 €  

Β.17 SphI 5.000                                 346,00 €                          429,04 €  

Β.18 SstI (SacI) 12.500                                 254,00 €                          314,96 €  

Β.19 StyI 12.500                                 179,00 €                          221,96 €  

Β.20 XbaI 25.000                                 368,00 €                          456,32 €  

Β.21 T4 DNA Polymerase 750 units,3,000 units/ml                                 255,00 €                          316,20 €  

Β.22 T4 DNA ligase 100,000 units,400,000 units/ml                                 275,00 €                          341,00 €  

Β.23 T4 Polynucleotide kinase 2,500 units,10,000 units/ml                                 235,00 €                          291,40 €  

Β.24 DNA Polymerase Klenow 1,000 units,5,000 units/ml                                 250,00 €                          310,00 €  

Β.25 EpiMark Nucleosome Assembly Kit 20 reactions                                 550,00 €                          682,00 €  

Β.26 
Histone H3.3 Human, Recombinant 

 100 μg,1 mg/ml                                   60,00 €  
                          74,40 €  
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Β.27 
Histone H3.1 Human, Recombinant 

 0.1 ml,1 mg/ml                                   60,00 €  
                          74,40 €  

Β.28 
 Histone H4 Human, Recombinant 

 100 μg 1 mg/ml                                   60,00 €  
                          74,40 €  

Β.29 Phusion High Fidelity DNA Polymerase  500 units ,2,000 units/ml                                 410,00 €                          508,40 €  

Β.30 
 RNA 5' Pyrophosphohydrolase (RppH) 

 200 units,5,000 units/ml                                   90,00 €  
                        111,60 €  

Β.31 Klenow 3’-->5’ exo- 1,000 units,5,000 units/ml                                 250,00 €                          310,00 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ                              7.996,00 €                       9.915,04 €  

 

 

 
Γ. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

24% 

Γ.1 Anti-Ubiquityl Histone 2B 100 µg 1 369,00 €      457,56 €  

Γ.2 Anti-Histone H2B 200 µg  1 389,00 €      482,36 €  

Γ.3 Anti-Ubiquityl Histone 2A 200 µL   1 439,00 €      544,36 €  

Γ.4 Anti-Histone H2A 200 µL   1 439,00 €      544,36 €  

Γ.5 Anti SETD7 100 µg   1 289,00 €      358,36 €  

Γ.6 Anti Set7/9 clone 5F2.3 100 µg   1 359,00 €      445,16 €  

Γ.7 b-Catenin (D10A8) XP 100 ul 1 240,00 €      297,60 €  

Γ.8 Set8 (C18B7) 100 ul 1 210,00 €      260,40 €  

Γ.9 SET7/SET9 (C24B1) 100 ul 1 210,00 €      260,40 €  

Γ.10 YAP (D8H1X) XP 100 ul 1 252,00 €      312,48 €  

Γ.11 Phospho-Histone H2A.X (Ser139) 100 ul 1 263,00 €      326,12 €  

Γ.12 LC3B (D11) XP 100 ul 1 252,00 €      312,48 €  

Γ.13 Phospho-Stat3 (Tyr705) 100 ul 1 263,00 €      326,12 €  
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Γ.14 Phospho-YAP (Ser127) 100 ul 1 263,00 €      326,12 €  

Γ.15 Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody  1 ml 1 145,00 €      179,80 €  

Γ.16 Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody  1 ml 1 145,00 €      179,80 €  

Γ.17 Smyd2 (D14H7) 100 ul 1 221,00 €      274,04 €  

Γ.18 His-Tag Polyclonal Antibody 100 ul 1 221,00 €      274,04 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ      4.969,00 €    6.161,56 €  
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει στον Ανάδοχο το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες 
εκτέλεσης της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και εν γένει κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της, είναι σχετικό με την 
εκτέλεση της παρούσας και διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε επιστροφή των ανωτέρω μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λύση της 
σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στην έδρα της, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, παρουσία εκπροσώπου της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του στους χώρους εκτέλεσης 
της παρούσας. Ενημερώνει μάλιστα εγγράφως τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότητες των 
χώρων εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή συνδράμει τον Ανάδοχο στην επικοινωνία του με άλλους φορείς, 
δημόσιους ή ιδιωτικούς, που τυχόν εμπλέκονται στην εκτέλεση της παρούσας, εφόσον 
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, με τήρηση βέβαια όλων διατάξεων περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις με προσοχή, επιμέλεια και σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του, τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

Ο Ανάδοχος διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνική άποψη και 
εξασφαλίζει την καταλληλότητα, ασφάλεια, έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλισμού.  

Ο Ανάδοχος διαθέτει προς εκτέλεση της παρούσας το πλέον κατάλληλο, έμπειρο και 
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με σχέση 
εργασίας ή έργου και κατά συνέπεια ουδόλως την επιβαρύνει με υποχρεώσεις για 
καταβολές μισθών, αμοιβών, αποζημιώσεων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι ανωτέρω 
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τα 
έγγραφα, κάθε σχετική επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε 
πληροφορία που τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν 
αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα διάφορα συστήματα της αναθέτουσας αρχής, είναι 
αυστηρώς εμπιστευτικά («άκρως απόρρητες πληροφορίες»).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί σε 
τρίτα μέρη οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας, τις 
χρησιμοποιεί δε αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται παράλληλα να διασφαλίζει ότι και όλοι οι υπάλληλοι, συνεργάτες 
του κλπ είναι εν γνώσει των υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με αυτές και εγγυώνται 
την τήρησή τους. 

Παράβαση της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου επιφέρει κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος 
αποζημίωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των παραδοτέων της σύμβασης 
μέχρι την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής τους. Υποχρεούται δε σε περίπτωση ζημίας, 
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική 
παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ΄όλη την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και να μεριμνά όπως και οι τυχόν υπεργολάβοι αυτού πράττουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, 
περιουσίας, εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων κατά 
την περίοδο  της εγκατάστασης του Συμβατικού συστήματος. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή 
ηθική ζημία που προξενεί σε αυτήν, με υπαιτιότητα του ίδιου ή των προστηθέντων του ή 
των τυχόν υπεργολάβων του, ακόμη και λόγω ελαφριάς αμέλειας, κατά ή με την ευκαιρία 
της εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή 
ηθική ζημία που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, 
ιδίως από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων, 
εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων κλπ. 

Εν προκειμένω αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε 
πρόσφορο μέσο, ιδίως την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, αναλαμβάνοντας το κόστος 
κάθε αντιδικίας, δικαστικής ή εξώδικης, με τρίτους, η οποία συνδέεται με την εκ μέρους του 
μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την σύμβαση ή μέρος αυτής, 
συμπεριλαμβανομένου και του συμβατικού τιμήματος, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή 
υποχρέωσή του απορρέει από αυτή. 

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 
έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους 
όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η εκτέλεση της σύμβασης λαμβάνει χώρα έως 30/12/2016 από την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας. Περιλαμβάνει την προμήθεια του αντικειμένου που 
περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση 
υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

Ο Ανάδοχος, εντός  5 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα 
παράτασης της προθεσμίας, με ρητή αναφορά του χρονικού διαστήματος της αιτηθείσας 
παράτασης. Αιτιολογεί δε πλήρως το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του 
αιτήματος του Αναδόχου και προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της τυχόν εγκριθείσας 
παράτασης.  

Παράταση τυχόν τμηματικών προθεσμιών ακολουθεί την ίδια ως άνω διαδικασία έγκρισης. 
Είναι δυνατόν να εγκριθεί ωστόσο και για άλλους λόγους πέρα των ανωτέρω, εφόσον ο 
Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση της τελικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση που το προϊόν φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά 
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 12 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 12 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 
υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη μέρα 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
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εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η 
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για 
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν 
και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα 
αυτού ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την οριστική 
παραλαβή των υλικών.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση − 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
Ανάδοχος και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή 
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση 
από το λαβείν του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 
Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

Σε περίπτωση Αναδόχου με την μορφή της ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία 
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, 
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση 



 

12 

προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 
βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 
που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 
στοιχείο, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995 

δ. Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε 
ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού 

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι 
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το κόστος της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #44.112,00.# Ευρώ πλέον ΦΠΑ 
24%.  

Η χρηματοδότηση βαρύνει κατά #44.112,00#€ το πρόγραμμα «SET-NET—Enzymatic and 
genomic targets of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism 
and hepatocarcinogenesis.» με κωδικό  294464 

Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 
εκτέλεση της σύμβασης. Το συμβατικό τίμημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει αφενός την 
αμοιβή του Αναδόχου, αφετέρου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έξοδα του, 
ιδίως για μέσα, υλικά και αμοιβές του προσωπικού ή οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε 
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.  
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ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή  της προμήθειας και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για τις προμήθειες εσωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 28 του ΠΔ 118/07. 

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή 
εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

 

Για τις προμήθειες εξωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT: 

Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ή 
φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο 
προορισμού 

Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. 

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί 

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη 
ότι εξοφλήθηκε. 

Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. 

Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό 
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η 
πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην 
Ελλάδα. 

Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το 
οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί 

γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF απαιτούνται : 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να 
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του ΠΔ 118/07 

Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων 

δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «Ελεύθερον» 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΠΔ 118/07 

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή 
εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε» 
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Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνείς 
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από τον Ανάδοχο έως 30/12/2016   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε 
προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 
στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που 
συστήνει προς το σκοπό η Αναθέτουσα Αρχή. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται αμέσως μετά 
την τοποθέτηση του αντικειμένου της σύμβασης στους χώρους της αναθέτουσας αρχής. Η 
οριστική παραλαβή συντελείται είκοσι (20) ημέρες μετά από την προσωρινή παραλαβή. Η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
τη σύνταξή του. Κατά την διαδικασία παραλαβής στην οποία καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυμεί, ο Ανάδοχος, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Το αντικείμενο της σύμβασης τίθεται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της 
σύμβασης δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, να εκφράσει εγγράφως 
και αιτιολογημένα τις απόψεις της και να τις αποστείλει άμεσα στον Ανάδοχο. Ανάλογα με 
την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να θέτει και ρητή προθεσμία συμμόρφωσης 
του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει υπόψη του τις ανωτέρω απόψεις και να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Προς 
τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος δεν τηρεί 
κάποιον από τους όρους της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική στιγμή περιέλευσής της 
στον Ανάδοχο.  

Η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης δεν αναιρεί την δυνατότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας των παραβάσεων της παρούσας. Στην 
περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης επέρχεται με την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως στον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την καταγγελία της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
επιστροφή κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού καθώς και την ανόρθωση κάθε 
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θετικής ή αποθετικής ζημίας που υπέστη από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου. 

Παράλληλα με την επιβολή ποινικών ρητρών, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 13 της 
παρούσας, η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται ή δύναται αναλόγως να κηρύξει και τον 
Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 14 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 18 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει 
οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε εύλογη 
προθεσμία από την παραλαβή σχετικής έγγραφης ειδοποίησής της εκ μέρους του 
Αναδόχου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Ανάδοχος διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης για 
κάθε θετική ή αποθετική ζημία έχει υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν 
ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως 
αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή 
ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της σύμβασης, οι 
δε συμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να μην ανατραπεί η λογική και οικονομική ισορροπία της σύμβασης. 

Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα 
δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. 

Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει. 

Τα υπογράφοντα την παρούσα σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του 
δικαιώματος. 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας τα 
μέρη προσπαθούν να επιλύσουν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. 

Σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια με 
έδρα την Αθήνα. 

Διαφωνία ή διαφορά τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας είναι δυνατόν να 
επιλυθεί και διαιτητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Ρητά και αμοιβαίως γίνεται 
αποδεκτό ότι οι αποφάσεις της διαιτησίας θα είναι δεσμευτικές και για τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 22 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Καταρτίστηκε δε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε 
πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από 
δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αντίστοιχα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ       Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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