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ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

ΑΞΙΑ: #14.406,79# ΕΤΡΩ πλζον ΦΠΑ 23% 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Αναλωςίμων ςτα πλαίςια του ζργου  «ΘΑΛΘ – (ΜΙΝΩ) Ανάπτυξη 

τεχνολογιϊν γονιδιωματικήσ και γενετικήσ ανάλυςησ με το μεταθετό    ςτοιχείο Minos και 

εφαρμογζσ τουσ ςε οργανιςμοφσ-μοντζλα»» με κωδικό 376898. 

 

Στθν Βάρθ Αττικισ ςιμερα, τθν ……………………………………………………….... του ζτουσ 2015, θμζρα 

…………………………………………………………………….., οι ςυμβαλλόμενοι και υπογράφοντεσ: 

- το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ»), 

που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ (Αλ. Φλζμιγκ 34) και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο και 

Επιςτθμονικό Διευκυντι κ. Χαράλαμπο Σαββάκθ, και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται 

«Ανακζτουςα Αρχι» και 

- τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «…………………......» που εδρεφει ςτθν …………………….., 

οδόσ………………………….. , ΤΚ …………………………., ΑΦΜ ………………………………., Δ.Ο.Υ…………………………….., 

τθλ: …………………………………………. φαξ: ……………………………………………, που ςυμβάλλεται ςτθν παροφςα 

νόμιμα εκπροςωποφμενθ για τθν υπογραφι τθσ από τον 

................................................................................................... και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα 

καλείται «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψη τισ διατάξεισ: 

 του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Αϋ/2007), «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ 
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ ιςχφει. 

 Tο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Αϋ74). 

 Το Ν.4281/2014 «Μζτρα Στιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά 
κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

 του Ν.2286/95 «Βαςικόσ νόμοσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 19 Αϋ/1995). 

 του ΡΔ 118/07 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150 Aϋ/2007) μόνο ςτο βακμό 
που δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Ν.4152/2013 (παράγραφοσ Η) (ΦΕΚ Α 107) για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ». 

 το Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο Νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α ϋ68). 

 των άρκρων 79-85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Αϋ/1995) που εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά 
των διατάξεων του Ν.2286/95. 

 του Ν.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων − 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ 
Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 
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1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (ΦΕΚ Αϋ 173). 

 του Ν. 4310/14 «Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ΡΔ 93/95 (ΦΕΚ 57 Αϋ/1995) Κδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν 
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ». 

 τθν με ΑΡ. 160/25-01-2015 απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 το άρκρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Αϋ 202/2005) περί κατάκεςθσ παραβόλου για τθν 
υποβολι ενςτάςεων. 

 το Ν.3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (Αϋ267), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.. 

 το Ν.3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ53). 

 τθ με ΑΡ 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 «Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ» 
(Βϋ540), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων, όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 τθν υπϋ αρικμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ για τθν ζγκριςθ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ “Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα” για κοινοτικι 
ενίςχυςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο του ςτόχου 
ςφγκλιςθσ ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ - CCI2007GR161PO001. 

 τθν με ΑΡ Ε(2007) 5443/05.11.07, απόφαςθ ζγκριςθσ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ   
Ρρογράμματοσ Αττικισ, όπωσ ιςχφει. 

 τον Κανονιςμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί 
κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του ΕΚ 1260/1999”, 
όπωσ ιςχφει. 

 τον Κανονιςμό ΕΚ 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/ 27.12.2006) “για τθ 
κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου 
τθσ 11.7.2006 περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του κανονιςμοφ ΕΚ 
1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ όπωσ ιςχφει. 

 το με ΑΡ 23105/ΓΔΑΑΡ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και 
Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 τον με ΑΡ 37135/ΓΔΑΡΡΡ 5537/08.08.2008 Οδθγό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ & Ελζγχου 
Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 τθν από 27.03.2008 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα 
και Επιχειρθματικότθτα που αφορά ςτθν ζγκριςθ των κριτθρίων επιλογισ πράξεων.  

 τθν από 03.12.2008 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ρ.Ε.Ρ. «Αττικισ», που 
αφορά ςτθν ζγκριςθ των κριτθρίων επιλογισ πράξεων.  

 το με ΑΡ 32356/ΕΥΣΣΑΑΡ 1657/23.06.2009 Σχζδιο Οδθγιϊν για τθν εκτίμθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ που δθμιουργείται κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων (πράξεων) των 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΣΡΑ.  

 το με ΑΡ 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 ζγγραφο τθσ ΕΥΘΥ «Ενθμζρωςθ για διαδικαςίεσ 
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ απάτθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα από το ΕΤΡΑ, ΕΚΤ 
και το Ταμείο Συνοχισ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ». 

 το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ 
κετικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτο Φφλλο εξζταςθσ τθσ πλθρότθτασ των 
ςτοιχείων τθσ πρόταςθσ και ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ. 
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 το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ (Αϋ112). 

 το Ν.4093/2012 «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-
2016 – Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016» (Αϋ222). 

 τθν από 05.12.2012 ΡΝΡ (Αϋ237) ςχετικι με υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων 
αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων, παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Ρρόνοιασ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων, Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ. 

 τθν με ΑΡ 3399/Γ/637/27.6.2011 απόφαςθ επιβεβαίωςθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 
Δικαιοφχου για πράξεισ χωρίσ τεχνικό αντικείμενο. 

 Τθ με αρ. πρωτ Υ.Σ 1032/07-06-2012 ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ για τθν 
ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». 

  Τθν ειςερχ. ςτθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 2800/20-02-2012 (ΕΥΔ: 5171/02-04-2012) 
αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Ε.Κ.Ε.Β.Ε. "ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" για τθν πράξθ «ΘΑΛΘΣ – 
ΕΚΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ – Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν γονιδιωματικισ και γενετικισ 
ανάλυςθσ με το μετακετό ςτοιχείο Minos και εφαρμογζσ τουσ ςε οργανιςμοφσ- μοντζλα 
(ΜΙΝΩΣ)» προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ, για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». 

 

λαμβάνοντασ υπόψη ότι : 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προμθκευτεί και να τοποκετιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ το 

προϊόν που περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ 

ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που όριηε θ διακιρυξθ και με βάςθ 

αυτά υπζβαλε τθν προςφορά του που είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι αποδζχτθκε τθν προςφορά του Αναδόχου 

ςυμφϊνηςαν, ςυνομολόγηςαν και ζκαναν αποδεκτά τα άρθρα που ακολουθοφν: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Προμήθεια: Θ ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιλαμβάνει θ 

παροφςα υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ 

Προςφορά: Θ με αρικμό ................... προςφορά του Αναδόχου (τεχνικι και οικονομικι) που 

ςυνοδεφει τθν παροφςα και αποτελεί με αυτι ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο 

φμβαςη: Θ παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ, ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν ςυνθμμζνθ προςφορά 

του Αναδόχου 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυνθμμζνθ ςτθν 

παροφςα προςφορά του. 
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Σεκμηρίωςη: Πλο το υλικό, ςε ζντυπθ ι / και θλεκτρονικι μορφι, που τυχόν ςυνοδεφει τα 

παραδοτζα (εγχειρίδια χριςθσ και οδθγιϊν, τεχνικά δελτία, τεχνικζσ εκκζςεισ κ.α.) 

υμβατικό Σίμημα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν προμικεια Αναλωςίμων όπωσ παρουςιάηονται ςτο 

παρακάτω πίνακα.  

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 23% 

1 Πλαζηικά Αναλώζζιμα Α 1 3.600,55 € 828,13 € 

2 Χημικά Β 1 4.513,24 € 1.038,05 € 

3 Ανηιζωμαηα  Γ 1 167,00 € 38,41 € 

4 Δξοπλιζμόρ Γ 1 1.110,00 € 255,30 € 

5 Δίδη μοπιακήρ βιολογίαρ Δ 1 2.664,00 € 612,72 € 

6 Αναλώζιμα Ραδιενέπγειαρ  Σ 1 2.152,00 € 494,96 € 

7 Δίδη Μικποζκοπίαρ Ε 1 200,00 € 46,00 € 

ΥΝΟΛΟ 7 14.406,79 € 3.313,56 € 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 17.720,35 € 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διακζτει ςτον Ανάδοχο το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ 

τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι 

και εν γζνει κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ, είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και 

διευκολφνει τον Ανάδοχο ςτο ζργο του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επιςτροφι των ανωτζρω μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τθν με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτθν ζδρα τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

παροφςασ. Ενθμερϊνει μάλιςτα εγγράφωσ τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδράμει τον Ανάδοχο ςτθν επικοινωνία του με άλλουσ φορείσ, δθμόςιουσ ι 

ιδιωτικοφσ, που τυχόν εμπλζκονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία 

αυτι απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με τιρθςθ 

βζβαια όλων διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
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Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ με προςοχι, επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ του, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Ο Ανάδοχοσ διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνικι άποψθ και 

εξαςφαλίηει τθν καταλλθλότθτα, αςφάλεια, ζγκαιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

παρεχόμενου εξοπλιςμοφ.  

Ο Ανάδοχοσ διακζτει προσ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ το πλζον κατάλλθλο, ζμπειρο και εξειδικευμζνο 

προςωπικό, το οποίο δεν ςυνδζεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου και κατά 

ςυνζπεια ουδόλωσ τθν επιβαρφνει με υποχρεϊςεισ για καταβολζσ μιςκϊν, αμοιβϊν, 

αποηθμιϊςεων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 

Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα ζγγραφα, 

κάκε ςχετικι επικοινωνία του με τθν Ανακζτουςα Αρχι και εν γζνει κάκε πλθροφορία που τεκεί 

υπόψθ του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ακόμθ και εάν αφορά γενικότερα τουσ χϊρουσ ι 

τα διάφορα ςυςτιματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είναι αυςτθρϊσ εμπιςτευτικά («άκρωσ απόρρθτεσ 

πλθροφορίεσ»).  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά ςυνζπεια να μθν αποκαλφπτει, διοχετεφει ι γνωςτοποιεί ςε τρίτα 

μζρθ οποιαδιποτε πλθροφορία πθγάηει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, τισ χρθςιμοποιεί δε 

αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται παράλλθλα να διαςφαλίηει ότι και όλοι οι υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ του κλπ 

είναι εν γνϊςει των υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ςυμφωνοφν με αυτζσ και εγγυϊνται τθν τιρθςι 

τουσ. 

Ραράβαςθ τθσ ωσ άνω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Αναδόχου επιφζρει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ άλλου δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΙΝΔΤΝΟ – ΑΦΑΛΙΘ 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ τουσ. Υποχρεοφται δε ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι 

απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ 

μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακϋόλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και να 

μεριμνά όπωσ και οι τυχόν υπεργολάβοι αυτοφ πράττουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν ι βλαβϊν ςε πρόςωπα, πράγματα ι εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, αςτικά και ποινικά, για κάκε βλάβθ ςϊματοσ, υγείασ, περιουςίασ, 

εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων κατά τθν περίοδο τθσ 

εγκατάςταςθσ του Συμβατικοφ ςυςτιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ι θκικι ηθμία 

που προξενεί ςε αυτιν, με υπαιτιότθτα του ίδιου ι των προςτθκζντων του ι των τυχόν 

υπεργολάβων του, ακόμθ και λόγω ελαφριάσ αμζλειασ, κατά ι με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ι θκικι ηθμία 

που προκφπτει από απαίτθςθ τρίτων ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ από τθν χριςθ 

διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων, εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων 

κλπ. 

Εν προκειμζνω αναλαμβάνει επίςθσ να ςυνδράμει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο, 

ιδίωσ τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, δικαςτικισ 

ι εξϊδικθσ, με τρίτουσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του μθ εκπλιρωςθ ι πλθμμελι 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςι του 

απορρζει από αυτι. 

Κατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ λαμβάνει χϊρα εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

παροφςασ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του αντικειμζνου που περιγράφεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

παροφςασ,  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν 

και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν 

αποκικθ υποδοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο 

από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ 

ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει 

κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα παράταςθσ 

τθσ προκεςμίασ, με ρθτι αναφορά του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ αιτθκείςασ παράταςθσ. Αιτιολογεί 

δε πλιρωσ το αίτθμά του. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί του αιτιματοσ του Αναδόχου και 

προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα τθσ τυχόν εγκρικείςασ παράταςθσ.  
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Ραράταςθ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ακολουκεί τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία ζγκριςθσ. Είναι 

δυνατόν να εγκρικεί ωςτόςο και για άλλουσ λόγουσ πζρα των ανωτζρω, εφόςον ο Ανάδοχοσ 

δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ τελικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

Σε περίπτωςθ που το προϊόν φορτωκεί − παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 

χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλεται, εκτόσ των τυχόν προβλεπομζνων κατά περίπτωςθ κυρϊςεων και 

πρόςτιμο που υπολογίηεται ωσ εξισ: 

α. Για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μζγιςτου 

προβλεπόμενου από το άρκρο 12 τθσ παροφςασ χρόνου παράταςθσ, ποςοςτό 1% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα 

β. Για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα από 1/4 μζχρι το 1/2 του μζγιςτου 

προβλεπόμενου από το άρκρο 12 τθσ παροφςασ χρόνου παράταςθσ, ποςοςτό 3% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Εάν κατά τον υπολογιςμό του 

χρόνου παράταςθσ, των περιπτϊςεων α και β προκφπτει κλάςμα θμζρασ, κεωρείται ολόκλθρθ μζρα 

γ. Για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά προςτίμων υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 

εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ τον ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 

επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 

υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Εφόςον με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου, παρζχεται ςε αυτόν θ δυνατότθτα να 

παραδϊςει τα υλικά μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του εισ βάροσ του 

προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ, επιβάλλεται ςυνολικά πρόςτιμο για εκπρόκεςμθ παράδοςθ ίςο με 

ποςοςτό 10% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ μζςα ςτο 

χρονικό αυτό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ιςχφουν και τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο. 

Εάν ο ζκπτωτοσ παραδϊςει τα υλικά, ο εισ βάροσ του διαγωνιςμόσ ι τα αποτελζςματα αυτοφ 

ματαιϊνονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από τθν οριςτικι παραλαβι των 

υλικϊν.  

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ − παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 

διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και μετατίκεται, 

αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ. 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 

πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 

υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ ι μετατεκζντοσ χρόνου παράδοςθσ, μζχρι 

τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του 

τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ, γίνεται με παρακράτθςθ από το 

λαβείν του Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
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εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό.  

Σε περίπτωςθ Αναδόχου με τθν μορφι τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, το πρόςτιμο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 

χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ όταν: 

α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του παραςχεκεί θ 

δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία υποχρεωτικά τον καλεί προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι 

διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

β. Ρρομικεια του υλικοφ ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου είτε από τουσ υπόλοιπουσ προμθκευτζσ 

που είχαν λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί για διαπραγμάτευςθ, είτε με διενζργεια 

διαγωνιςμοφ, είτε με διαπραγμάτευςθ. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του δθμοςίου ι 

τυχόν διαφζρον που κα προκφψει, καταλογίηεται ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου. Ο 

καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα προμικεια 

του υλικοφ, κατά τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του 

καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν 

γ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των προμθκειϊν των φορζων 

που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2286/1995 

δ. Καταλογιςμόσ ςτον Ανάδοχο ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των υλικϊν, για τα οποία κθρφχκθκε 

ζκπτωτοσ, όταν του δόκθκε το δικαίωμα να παραδϊςει τα υλικά μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ 

θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ανεξάρτθτα εάν τελικά ζκανε ι όχι χριςθ του 

δικαιϊματοσ αυτοφ 

ε. Είςπραξθ εντόκωσ τθσ τυχόν προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 

Ανάδοχο, είτε από ποςόν που τυχόν δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, 

είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 

θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
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δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

Σε περίπτωςθ που θ προμικεια υλικοφ ςε βάροσ εκπτϊτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίθςθ όρων 

ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, 

κατά τον υπολογιςμό του διαφζροντοσ ςε βάροσ του, λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά που τυχόν 

προκφπτει από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία 

ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό. 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΘΜΑ 

Το κόςτοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των #14.406,79# € πλζον ΦΡΑ 23%.  

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με το ποςό 14.406,79€ από πιςτϊςεισ που ζχουν 
διατεκεί του ζργου  «ΘΑΛΘ – (ΜΙΝΩ) Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν γονιδιωματικισ και γενετικισ 
ανάλυςθσ με το μετακετό    ςτοιχείο Minos και εφαρμογζσ τουσ ςε οργανιςμοφσ-μοντζλα»» με 
κωδικό 376898, το οποίο εντάχκθκε ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «011 - Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου 
κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ 
Εξόδου" του Ε.Ρ. "Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ"» και θ δθμόςια δαπάνθ ςυγχρθματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει αφενόσ τθν αμοιβι του 

Αναδόχου, αφετζρου όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ζξοδα του, ιδίωσ για μζςα, 

υλικά και αμοιβζσ του προςωπικοφ ι οιουδιποτε άλλου τρίτου ικελε χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ 

για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται ςτθν καταβολι οποιαςδιποτε 

άλλθσ δαπάνθσ.  

ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Για τισ προμικειεσ εςωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 

παραλαβισ κεωρθμζνο αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Άρκρο 28 του ΡΔ 118/07. 

Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ. 

Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε» ι εξοφλθτικι 

απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε». 

 

Για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT: 

Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ι φορζα ι 

ςε διαταγι αυτοφ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο προοριςμοφ 
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Ριςτοποιθτικό καταγωγισ των υλικϊν εισ τριπλοφν. 

Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν, που κα φζρει τθν ζνδειξθ ότι ζχει εξοφλθκεί 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, ςτθν περίπτωςθ που το τιμολόγιο δεν φζρει ζνδειξθ ότι 

εξοφλικθκε. 

Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν. 

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, εάν ανατεκεί τζτοιοσ ζλεγχοσ ςε διεκνζσ γραφείο 

ελζγχου ι πρακτικό, εάν ανατεκεί ο ζλεγχοσ αυτόσ ςε επιτροπι. 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα και αποδεικτικό ειςαγωγισ 

του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα, εφόςον από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ πλθρωμι να γίνεται 

μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ ςτθν Ελλάδα. 

Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το οποίο να 

γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ. 

β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί 

γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο CIF απαιτοφνται : 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ CIF 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ι πιςτοποιθτικό αςφάλιςθσ αςφαλιςτικισ Εταιρείασ που να καλφπτει 

τουσ κινδφνουσ που προβλζπονται ςτο Άρκρο 29 του ΡΔ 118/07 

Απόδειξθ πλθρωμισ των αςφαλίςτρων 

δ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον» 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα ι, ςτθν περίπτωςθ 

αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, κεωρθμζνο αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το Άρκρο 28 του ΡΔ 118/07 

Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» ι εξοφλθτικι 

απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» 

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, εάν ανατεκεί τζτοιοσ ζλεγχοσ ςε διεκνείσ γραφείο 

ελζγχου ι πρακτικό, εάν ανατεκεί ο ζλεγχοσ αυτόσ ςε επιτροπι. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΔΟΘ  

Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τον Ανάδοχο εντόσ ενόσ(1) μινα από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των 

υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν 

αποκικθ υποδοχισ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, 

κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 

υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΑΡΑΛΑΒΘ  
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Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυςτινει 

προσ το ςκοπό θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ οριςτικι παραλαβι 

ςυντελείται είκοςι (20) θμζρεσ μετά από τθν προςωρινι παραλαβι. Θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι του. Κατά τθν διαδικαςία 

παραλαβισ ςτθν οποία καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ, διενεργείται 

ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 

Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

Ι. Σε ζνα πρϊτο ςτάδιο, ο Ανάδοχοσ, εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα παραδϊςει, όπωσ αυτόσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Θ 

ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου κα επιτευχκεί, εφόςον διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ θ πιςτι και εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από πλευράσ του 

Αναδόχου. Θ πιςτοποίθςθ τθσ παραλαβισ αυτισ γίνεται με το Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ 

Ραραλαβισ. 

 

ΙΙ. Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο ακολουκεί θ οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν επιτυχι και ολοςχερι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα. Θ πιςτοποίθςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ 

γίνεται με το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τίκεται ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ δεν 

εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να εκφράςει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τισ 

απόψεισ τθσ και να τισ αποςτείλει άμεςα ςτον Ανάδοχο. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι μπορεί να κζτει και ρθτι προκεςμία ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να λάβει υπόψθ του τισ ανωτζρω απόψεισ και να καταβάλει κάκε 

προςπάκεια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρροσ τον ςκοπό 

αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άμεςα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί κάποιον 

από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν χρονικι ςτιγμι περιζλευςισ τθσ ςτον 

Ανάδοχο.  

Θ δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν αναιρεί τθν δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να 

τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ των παραβάςεων τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι το 

αποτζλεςμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο ότι 

κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν επιςτροφι κάκε 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ κακϊσ και τθν ανόρκωςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ 
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που υπζςτθ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ εκ μζρουσ του 

Αναδόχου. 

Ραράλλθλα με τθν επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 13 τθσ 

παροφςασ, θ Ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται ι δφναται αναλόγωσ να κθρφξει και τον Ανάδοχο 

ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 14 τθσ παροφςασ.  

ΑΡΘΡΟ 19 - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ με προθγοφμενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ δζκα 

(10) θμερολογιακϊν θμερϊν ςε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι παραβιάςει οποιονδιποτε όρο 

αυτισ και δεν αποκαταςτιςει τθν εν λόγω παράβαςθ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία από τθν 

παραλαβι ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ τθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ διατθρεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ για κάκε 

κετικι ι αποκετικι ηθμία ζχει υποςτεί από τθν μθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ 

ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΤΜΒΑΘ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ τθσ παροφςασ ικελε κρικεί άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ, 

τζτοια ακυρότθτα δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι δε ςυμβαλλόμενοι 

καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να μθν ανατραπεί θ 

λογικι και οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ κακυςτζρθςθ ι θ παράλειψθ άςκθςθσ από ςυμβαλλόμενο μζροσ οποιουδιποτε από τα 

δικαιϊματα τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςι του από αυτά. 

Θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι των όρων που περιζχει. 

Τα υπογράφοντα τθν παροφςα ςφμβαςθ μζρθ κατά ρθτι διλωςι τουσ ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι 

ικανότθτα για τισ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν. 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 

πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του δικαιϊματοσ. 

Για κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τα μζρθ 

προςπακοφν να επιλφςουν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια, αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια με ζδρα τθν 

Ακινα. 

Διαφωνία ι διαφορά τυχόν προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ είναι δυνατόν να επιλυκεί 

και διαιτθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΡολΔ. θτά και αμοιβαίωσ γίνεται αποδεκτό ότι οι 

αποφάςεισ τθσ διαιτθςίασ κα είναι δεςμευτικζσ και για τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ παροφςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 23 - ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ. Καταρτίςτθκε δε ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάκε πρωτότυπο υπογράφτθκε από 

τουσ εκπροςϊπουσ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από δφο (2) πρωτότυπα ζλαβαν θ 

Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ αντίςτοιχα. 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ       Για τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

 

 


