
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

( Διακήρυξη με αριθμό 45/2017) 

  

τθν ……………………………………………. ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι 

υπογράφοντεσ, τθν παροφςα,  

Αφενός 

το ΕΚΕΒΕ ΑΛ ΦΛΕΜΙΓΚ, που εδρεφει ςτθ Βάρθ Αττικισ. Οδόσ Αλ Φλζμιγκ 34, με 

Α.Φ.Μ. …………………….. τθσ Δ.Ο.Τ………………………. , και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον Διευκυντι του,  που κα καλείται ςτο εξισ «το Κζντρο ι το ΕΚΕΒΕ», 

Aφετέρου  

ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με 

τθν επωνυμία «.....................................................» με Α.Δ.Σ. «.........................» που 

εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Σ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με 

Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Τ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν 

κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«Ανάδοχοσ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Π.Ε.), 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ   Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, και τθν 

με αρικμό .............................................................. απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Κζντρου, κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο «.............................» (πλιρθ 

ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του  μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν και τθν προμικεια υλικϊν που αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ για τθν 

οργάνωςθσ διεκνοφσ ςυνεδρίου ςτα πλαίςια του ζργου «H2020-INFRADEV-2016-1-

INFRAFRONTIER2020-730879 - Towards enduring mouse resources and services 

advancing research into human health and disease» και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ 

του προςφοράσ ………………... . 

Υςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, 

ςυμφωνοφν, ςυνομολογοφν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1.1. Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ παροχι υπθρεςιϊν και θ 

προμικεια υλικϊν για τισ ανάγκεσ διοργάνωςθσ Διεκνοφσ ςυνεδρίου ςτα πλαίςια 

του ζργου «H2020-INFRADEV-2016-1-INFRAFRONTIER2020-730879 - Towards 

enduring mouse resources and services advancing research into human health and 



disease» ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί και όπωσ λεπτομερϊσ αναλφεται 

ςτθ Διακιρυξθ, ιτοι: 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ/ΤΠΗΡΕΙΑ Περιγραφι ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΕΤ Φ.Π.Α 

1 ΔΙΑΜΟΝΗ Παροχι 25 δωματίων (Εxecutive Room με 
απόκλιςθ +/- 5 δωματίων) ςε ξενοδοχειακό 
κατάλυμα διακεςιμότθτασ 150  δωματίων 
ςυνολικά (με απόκλιςθ +/-20 δωματίων) για 
μονόκλινθ ι δίκλινθ χριςθ για τρεισ (3) 
διανυκτερεφςεισ για το χρονικό διάςτθμα από 
13 (θμερομθνία άφιξθσ) ζωσ 16 (θμερομθνία 
αναχϊρθςθσ) Νοεμβρίου 2017, ςε ξενοδοχείο 
πζντε (5) αςτζρων, ςτθν Ακινα, Δ. Ακθναίων, 
και ςυγκεκριμζνα ςε κεντρικό ςθμείο τθσ 
πόλθσ, ςε κοντινι απόςταςθ από ςτάςθ μετρό 
(ζωσ 300μ) με παροχι πρωινοφ γεφματοσ. 
Να περιλαμβάνει ςυνοδευτικό  χϊρο (lobby) 
επαρκι για τοποκζτθςθ 25 πινάκων για 
αφίςεσ (poster boards) και για διοργάνωςθ 
coffee-breaks για 150 άτομα (με απόκλιςθ +/-
20 άτομα) για το χρονικό διάςτθμα από 9:00 
ζωσ 20:30 τθσ 14θσ και τθσ 15θσ Νοεμβρίου 
2017 και για το χρονικό διάςτθμα από 9:00 
ζωσ 14:00 τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2017. 

8.250,00 

2 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 
ΣΙ 14, 15 ΚΑΙ 16 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

Παροχι υπθρεςιϊν για δφο (2) διαλείμματα 
καφζ (coffee breaks) ανά θμζρα τθν 14θ και 
15θ Νοεμβρίου και ενόσ (1) διαλείμματοσ 
καφζ τθν 16θ Νοεμβρίου για 150 άτομα (με 
απόκλιςθ +/-20 άτομα) το κάκε ζνα. 

4.675,00 

3 ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ 
ΓΕΤΜΑ ΣΙ 14, 15 
ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

Παροχι υπθρεςιϊν για μεςθμεριανό γεφμα 
κακιςτό/μπουφζ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
εμφιαλωμζνου και ανκρακοφχου νεροφ, 
αναψυκτικϊν, χυμϊν και καφζ/τςάι τθν 14θ, 
15θ και 16θ Νοεμβρίου για 150 άτομα (με 
απόκλιςθ +/-20 άτομα). 

18.360,00 

4 ΔΕΙΠΝΟ ΣΙ 15 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

Παροχι ενόσ (1) κακιςτοφ δείπνου ι μπουφζ 
ςυμπεριλαμβανομζνου εμφιαλωμζνου και 
ανκρακοφχου νεροφ, αναψυκτικϊν, λευκοφ 
και κόκκινου κραςιοφ και μπφρασ για 50 
άτομα (με απόκλιςθ +/-5 άτομα), εντόσ του 
ξενοδοχείου. 

2.500,00 

5 ΔΤΟ (2) ΑΙΘΟΤΕ 
ΤΝΕΔΡΙΟΤ 
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 200 
ΑΣΟΜΩΝ Η ΜΙΑ ΚΑΙ 
40 ΑΣΟΜΩΝ Η ΑΛΛΗ 

Διακεςιμότθτα προσ χριςθ μίασ (1) 
ςυνεδριακισ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 
τουλάχιςτον διακοςίων (200) ατόμων ςε 
«ςχολικι διάταξθ» (κακιμενοι με κρανία) για 
το χρονικό διάςτθμα από 9:00 ζωσ 20:30 τθσ 
14θσ και τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017 και για το 
χρονικό διάςτθμα από 9:00 ζωσ 14:00 τθσ 16θσ 
Νοεμβρίου 2017.  Απαιτείται επιπλζον θ 
αίκουςα να διακζτει προβολικό εξοπλιςμό 

700,00 



(projector, laptop, οκόνεσ προβολισ 
τεχνολογίασ πλάςματοσ), κακϊσ και θχθτικι 
και μικροφωνικι εγκατάςταςθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων τουλάχιςτον 2 
αςφρματων μικροφϊνων. Διακεςιμότθτα 
προσ χριςθ μίασ (1) αίκουςασ χωρθτικότθτασ 
τουλάχιςτον ςαράντα (40) ατόμων ςε 
«ςχολικι διάταξθ» (κακιμενοι με κρανία) για 
το χρονικό διάςτθμα από 09:00 ζωσ 20:30 τθσ 
15θσ Νοεμβρίου 2017. Απαιτείται επιπλζον θ 
αίκουςα να είναι εξοπλιςμζνθ με ςυςκευι 
προβολισ (projector) και οκόνθ, πίνακα με 
μπλοκ ςεμιναρίου-παρουςιάςεων και 
μικρόφωνο. 
υνοδευτικόσ χϊροσ (lobby) επαρκισ για 
τοποκζτθςθ 25 πινάκων για αφίςεσ (poster 
boards) και για διοργάνωςθ coffee-breaks για 
150 άτομα για το χρονικό διάςτθμα από 9:00 
ζωσ 20:30 τθσ 14θσ και τθσ 15θσ Νοεμβρίου 
2017 και για το χρονικό διάςτθμα από 9:00 
ζωσ 14:00 τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2017. 

6 25 ΠΙΝΑΚΕ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΦΙΩΝ 

25 πίνακεσ ανάρτθςθσ αφιςϊν (poster boards) 
για το χρονικό διάςτθμα από 9:00 τθσ 14θσ 
ζωσ 20:30 τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017.  

1240,00 

 ΤΝΟΛΟ  35.725,00 

 

1.2 Aναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 

περ. 42 του Ν.4412/2016: 

- θ υπ’ αρικ. ………… διακιρυξθ 

- οι υπ’ αρικ. ………… τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

- τα λοιπά Παραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ 

- θ προςφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ και ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνεται από εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ του 

Κζντρου και τθν Επιτροπι Παραλαβισ που ορίηεται με απόφαςθ του Δ... 

2.2. Λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και των ιδιαίτερων θκικϊν και 

οικονομικϊν υποχρεϊςεων που δθμιουργεί ςτο Κζντρο ζναντι των φιλοξενουμζνων 

ςυνζδρων και των ςχετιηόμενων ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν ςθμειϊνεται θ ιδιαίτερθ 

υποχρζωςθ ςτθν ζγκαιρθ και προςικουςα εκτζλεςθ από τον Ανάδοχο ο οποίοσ 

υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ 



τα προσ εκτζλεςι τθσ υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα 

ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του.  

2.3 Σο Κζντρο διατθρεί το δικαίωμα, χωρίσ να υπάρξει οποιουδιποτε είδουσ 

οικονομικι επιβάρυνςθ για το ίδιο, να οριςτικοποιιςει τον ακριβι αρικμό των 

ςυνζδρων το αργότερο 21 θμερολογιακζσ θμζρεσ προ τθσ ζναρξθσ του ςυνεδρίου 

και να ηθτιςει τυχόν τροποποιιςεισ ςτισ υπθρεςίεσ ι αντικατάςταςθ υλικϊν ςτα 

πλαίςια του αντικειμζνου το αργότερο 10 θμερολογιακζσ θμζρεσ προ τθσ ζναρξθσ 

του ςυνεδρίου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ, ιτοι: 

1. Προκαταβολι ίςθ με το 50% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΠΑ, ζναντι 

ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τραπζηθσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

2. Εξόφλθςθ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι και τθν 

υπογραφι ςχετικοφ πρωτοκόλλου 

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Κζντρου που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν 

παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ, εφόςον ζχουν 

εφαρμογι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ:  

α) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ (Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ 

χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 

εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό 

αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  



γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ) θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% 

και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. 

Η ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου 

«H2020-INFRADEV-2016-1-INFRAFRONTIER2020-730879 - Towards enduring mouse 

resources and services advancing research into human health and disease» που 

καταχωρικθκε ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του Κζντρου.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ 

όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ, 

το αργότερο εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθ λιξθ του ςυνεδρίου, ιτοι ζωσ 

τθν 23θ Νοεμβρίου 2017. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου διενεργείται 

ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο 

Ανάδοχοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 

α) να δθλϊςει ότι παρζλαβε το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 

β) να δθλϊςει ότι παραλαμβάνει με παρατθριςεισ και επιφφλαξθ λόγω αποκλίςεων 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το ςυμβατικό αντικείμενο. 

Η Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί να ειςθγείται ωσ κατά Νόμο αρμόδια, για τθν 

επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ 

τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 

οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ των εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του Κζντρου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Κζντρο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 

πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 



3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν 

ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ 

οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 

που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ.  

4. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 

κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ότι κα λαμβάνει τα κατάλλθλα 

μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Τπθρεςία, Επιτροπι ι 

και κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του 

Κζντρου. 

6. Για τθ γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ 

ορίηει ωσ εκπρόςωπο του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε 

ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Κζντρου. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ 

Α' του Ν.4412/16. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ 

αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ φμβαςθ ι μζροσ αυτισ 

χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ 

προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ 

φμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 2.3 τθσ 

παροφςθσ, κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 



Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ 

διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΧΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε .......... μινεσ/θμζρεσ. Αρχίηει από τθν 

υπογραφι τθσ και λιγει τθν 23θ Νοεμβρίου 2017. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ 

1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ 

Διοικθτικοφ υμβουλίου του Κζντρου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε εκτζλεςε τισ 

υπθρεςίεσ και δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 

επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο που του 

δόκθκε κατόπιν όχλθςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 

ν.4412/16, 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 

ςφμβαςθ όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν εκτελζςτθκε με 

ευκφνθ του φορζα. 

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ 

ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ 

τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 



4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το 

ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι 

όροι τθσ 45/2017 διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά 

που κα προκφψει μεταξφ του Κζντρου και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν 

εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα 

λυκεί από τα αρμόδια δικαςτιρια τθσ Ακινασ. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από 

οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν 

κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να 

αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το 

ζνα κατατζκθκε αρμοδίωσ, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

   

 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΚΕΒΕ ΑΛ ΦΛΕΜΙΓΚ                                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 


