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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :…………….. 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
«Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας» 

ποσού 

(………………€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

 

Στο Μελιγαλά, σήμερα .............  2020, συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1.  Ο  ΔΗΜΟΣ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ  με  ΕΔΡΑ:  Πλατεία  Αγίου  Ιωάννου,  24002  Μελιγαλάς  Μεσσηνίας, 
ΑΦΜ: ……………………..  και  ΔΟΥ:  …………………………..  και  με  νόμιμο  εκπρόσωπο  τη  Δήμαρχο  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 

2.  Η  εταιρία  ………………………………………………  και  με  νόμιμο  εκπρόσωπο  τον  ………………….., 
ΕΔΡΑ:……………………….., ΤΚ………………  ΠΟΛΗ………………………,  ΑΦΜ:………………….. και ΔΟΥ:………………… 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη :  

1. το  ν.  4555/2018  (Α΄133)  ‘’Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ‐ 
Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  ‐  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  ‐  Βελτίωση  της  οικονομικής  και 
αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  ‐  Ρυθμίσεις  για  τον 
εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  ‐  Ρυθμίσεις  για  την 
αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις.’’ 

2. Τις  διατάξεις  του  Νόμου  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)” όπως αυτός ισχύει έως σήμερα. 

3. Τη με Α.Π. 1924/20‐07‐2018) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014‐
2020» (Κωδ. Πρόσκλησης ΠΕΛ54 και α/α ΟΠΣ 3196) με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ)». 

4. Την Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με Α.Π. 
1831/15‐05‐2019 (ΑΔΑ: ΨΛ417Λ1‐Ε5Γ) για την ένταξη της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5035511  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
«Πελοπόννησος 2014‐2020», μαζί με την σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τροποποίησή της (19‐06‐2019). 

5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου που ψηφίστηκε με την ……..  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εγκρίθηκαν με την…. απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. 

6. Την  υπ'  αριθμ …………………….  Απόφαση  της Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Οιχαλίας  για  την 

κατάρτιση  των  όρων  της  Διακήρυξης  για  την  προμήθεια  της  πράξης  με  τίτλο:  «Δημιουργία 
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Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας» 

7. Την αριθμ. Πρωτ…………...περίληψη διακήρυξης 

8. Την αριθμ. Πρωτ…………….. διακήρυξη  

9. Το  από  ..............Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  εξέτασης  των  ηλεκτρονικών  &  εντύπων 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

10. Το από………………... Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού εξέτασης των ηλεκτρονικών & εντύπων 
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

11. Την αριθμ. ................. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
12. Την αριθ......................... Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
13. Το από......................Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη‐

κατακύρωσης). 

14. Την αριθμ...................απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
15. Tην  αριθμ.  ...................Εγκριτική  της  ...............  απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Πελοποννήσου  

16. Tην  αρίθμ.  ..................  Εγγυητική  Επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  .........................  ποσού  

..................... €  

17. Την    με  Α.Π.  ……  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  «Πελοπόννησος  2014‐2020»  για  το  σχέδιο  της 

σύμβασης. 

αναθέτει στον δεύτερο, των συμβαλλομένων και για λογαριασμό του Δήμου, την παρακάτω προμήθεια: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση 
σύγχρονων  τεχνολογιών  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας»  στο  οποίο  θα  προβάλλεται  η 
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το ψηφιακό δρώμενο θα εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού Ειρηνοδικείου του Μελιγαλά, το οποίο έχει 
αποκατασταθεί  και  προορίζεται  για  χρήσεις  πολιτισμού.  Το  δρώμενο  θα  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω 
ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες εντός των αιθουσών του κτηρίου, 
καθώς και σχετικό web‐portal με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό σχετικό περιεχόμενο. 

1. Ψηφιακή  εικονική πραγματικότητα: Παρουσίαση σημαντικών μνημείων  του Δήμου με  τη  χρήση 
εικονικής πραγματικότητας. 

2. Μουσειακά εκθέματα επαυξημένης πραγματικότητας: Έκθεση αντικειμένων σχετικών σχετικά με τη 
λαογραφία (φορεσιές, μουσικά όργανα, κλπ.). Επιπλέον, θα υπάρχουν κενές προθήκες εκθεμάτων, 
που θα χρησιμοποιούνται ως αφορμές προβολής αποκλειστικής προβολής ψηφιακού περιεχομένου 
επαυξημένης πραγματικότητας. 

3. Διαδραστικό  τραπέζι:  Εργαλείο  παρουσίασης,  εκπαίδευσης  και  ψυχαγωγίας  που  θα  αποτελέσει 
ψηφιακό πόλο έλξης για τους επισκέπτες του μουσείου. 

4. Ολογράμματα: Τοποθέτηση τριών εκθετηρίων ολογράμματος που θα προβάλουν εκθέματα σχετικά 
με αναπαραστάσεις και ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της περιοχής. 
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5. Βίντεο  4Κ:  Εγκατάσταση  τριών  οθονών,  οι  οποίες  θα  προβάλλουν  ψηφιακό  πολυμεσικό  υλικό 
παρουσιάζοντας  αφιερωματικά  πληροφορίες,  φωτογραφίες  και  οπτικοακουστικό  υλικό  από  τα 
μνημεία, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον και τα χωριά της περιοχής. 

6. Ιστοσελίδα:  Θα  αναπτυχθεί  σχετικό  web  site  με  πληροφορίες  για  τα  αξιοθέατα,  τουριστικές 
πληροφορίες, πρόσβαση κλπ. καθώς και τη θέση τους στο χάρτη. 

7. Υποδομές:  Στο  έργο  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαραίτητες  υποδομές  και  καλωδιώσεις  για  την 
εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Επιπλέον θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα access 
points προκειμένου να διατίθεται στον επισκέπτη δωρεάν wi‐fi. Τέλος θα εγκατασταθεί σύστημα 
ασφάλειας για την προστασία του χώρου και του εξοπλισμού. 

8. Λοιπές υπηρεσίες: Στο έργο θα περιλαμβάνεται η μετάφραση όλου του περιεχομένου (ντοκιμαντέρ, 
animation, site) σε αγγλικά και γερμανικά, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, 
δράσεις δημοσιότητας (αφίσες, ημερίδα), εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική λειτουργία κλπ. 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος & τόπος παράδοσης υλικών 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, σύμφωνα  με  το  άρθρο  6.1  (χρόνος παράδοσης υλικών) 
και άρθρο 6.2 (Παραλαβή υλικών ‐ Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη πλήρως εγκατεστημένα και σε κατάσταση 
κανονικής και άψογης λειτουργίας. 

Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής τους θα εκτελούνται σε εργάσιμες και 
μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Οι εργασίες δεν θα πρέπει με 
κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από 
άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του 
αρχικού  συμβατικού χρόνου παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 
των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 
ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

3.1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του και είναι ……………..€ επιπλέον ΦΠΑ  
24%………………€, ήτοι,  σύνολο ……………..€ . 
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3.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με …………………………….. 

3.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

3.4.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ  τρίτων κρατήσεις, ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με  την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)   Κράτηση   …..%   η   οποία   υπολογίζεται   επί   της   αξίας   κάθε   πληρωμής   προ   φόρων   και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους …….% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,  της αρχικής, 
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε πληρωμή από  την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ.6 το υ άρθρου 36 του ν.4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους ….% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν.44122016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ……% και επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ……….%  

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας …% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0261. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020  του Δήμου Οιχαλίας. 

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων  (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ02610020) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού 
στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας», η 
οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος  2014‐2020»  με  βάση  την Απόφαση 
Ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  1831/15.05.2019  (ΑΔΑ:  ΨΛ417Λ1‐Ε5Γ)  της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και έχει λάβει κωδικό MIS 50355111. 

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ2. 

 

 

 
1  Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
2  Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV                                                                                                                                Σελίδα 6 από 13 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α. τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής 

νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 

απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.   

β. δεν  θα  ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της 

σύμβασης. 

γ. Επιπρόσθετα  ο    Ανάδοχος  υποχρεούται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  των 

υπηρεσιών  που  χορηγεί,  να  δέχεται  και  να  διευκολύνει  απροφασίστως  τους  ελέγχους  και 

επαληθεύσεις  που  διενεργούνται  τακτικώς  ή  /και  εκτάκτως  από  την  Διαχειριστική  Αρχή  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  ή/και  από  οποιοδήποτε  άλλο  εθνικό  ή  ενωσιακό  ελεγκτικό  όργανο 

καθώς  και  υποχρεούται  να παρέχει  σε αυτά  τα  ελεγκτικά όργανα  το σύνολο  των  εγγράφων  και 

πληροφοριών  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την  παροχή  των  αντιστοίχων 

υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014‐2020. Ο Δήμος διατηρεί 

το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση κακοτεχνιών ή βλαβών που 

προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του. 

δ. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαταστήσει  τυχόν  βλάβες  που  θα  προκληθούν  στις 

εγκαταστάσεις συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 

ε. Ο ανάδοχος  έχει  την υποχρέωση για  την  τήρηση  των διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του 

εργοδότη η σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος 

και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. 

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις  του Δήμου Οιχαλίας  και  να παρέχει στο Δήμο Οιχαλίας οποιεσδήποτε αναφορές  και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

ζ. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού,  συμπεριλαμβανομένου  ανεξαιρέτως  οποιουδήποτε  χρησιμοποιηθεί  από  αυτόν  για  την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

η. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος. 

θ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας προμήθεια των υλικών 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

ι. Για  τη  γρήγορη  διεκπεραίωση  των  ζητημάτων  που  τυχόν  προκύψουν,  ο  Ανάδοχος  ορίζει  ως 

εκπρόσωπο  του  τον/την  κ.  …………..,  προκειμένου  να  προβαίνει  σε  σχετική  επικοινωνία  με  τον 

εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 
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Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει  τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον  οικονομικό  φορέα,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που 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 κήρυξής 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. 

γ)  Καταλογισμός  του  διαφέροντος,  που  προκύπτει  εις  βάρος  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  αυτή 
προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα  που  είχε  λάβει  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης.  Αν  ο  οικονομικός  φορέας  του 
προηγούμενου  εδαφίου  δεν  αποδεχθεί  την  ανάθεση  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί  τα  αγαθά  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω αναφερόμενα.  Το διαφέρον  λαμβάνει  θετικές  τιμές,  αλλιώς θεωρείται  ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης  της προμήθειας  των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από  τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης  της προμήθειας  των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από  τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή …. 

Ο  καταλογισμός  του  διαφέροντος  επιβάλλεται  στον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα  με  απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
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την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα  στο  άρθρο  74  του ως  άνω  νόμου,  περί  αποκλεισμού  οικονομικού φορέα  από  δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί ‐ παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο  πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση‐  παράδοση  ή 
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  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 παρατείνεται, 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 χρόνου, 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 ποσό 
πληρωμής  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 ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 7 

Εγγυημένη καλή λειτουργία προμήθειας 

Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία για τα υπό προμήθεια είδη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δύο  (2)  ετών,  προσκομίζοντας  εγγυητική  επιστολή  καλής  λειτουργίας,  ύψους …………...  (Η  εγγύηση  θα 
καλύπτει,  χωρίς  επιβάρυνση  του  Δήμου,  την αποκατάσταση  κάθε  βλάβης  που  τυχόν προκύψει  κατά  τη 
διάρκεια ισχύος της και θα οφείλεται σε αστοχία υλικού, φθορά και όχι σε κακή χρήση).  

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να  αποκαταστήσει  οποιαδήποτε  βλάβη  με  τρόπο  και  σε  χρόνο  που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή 
παρακολούθησης  και  παραλαβής  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την 
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αναθέτουσα  αρχή3  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα 
προβλεπόμενα  στην  σύμβαση  για  την  εγγυημένη  λειτουργία  καθ’  όλον  τον  χρόνο  ισχύος  της  τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα  (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 
ή μερικής,  του αναδόχου,  το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει  την ολική ή μερική κατάπτωση της 
εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, ποσού …........... (ποσοστό 4% επί του ποσού της σύμβασης).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε περίπτωση παράβασης  των όρων  της  σύμβασης,  όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για  όλα  τα  υπό  προμήθεια  είδη  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταθέσει  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής 
Λειτουργίας  με  την  οριστική  παραλαβή  και  πριν  την  παράδοση  της  εγγύησης  της  καλής  εκτέλεσης, 
ποσού ………. με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης και η οποία αντικαθιστά την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 9 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της συμβάσης 

 
3    Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση)  της  διακήρυξης,  μέσα  σε  ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση σύμβασης κατά  τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της  σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Άρθρο  12 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι του άρθρου 4.3 (Όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης) της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Άρθρο 13 

Παραλαβή υλικών ‐ Χρόνος και  τρόπος παραλαβής υλικών 

1.H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται 
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με  τους  ακόλουθους  τρόπους:  μακροσκοπικός  έλεγχος  της  τοποθέτησης  των  προϊόντων,  θέση  σε 
δοκιμαστική λειτουργία αυτών και πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  – 
οριστικό‐ παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με  έκπτωση επί  της συμβατικής  τιμής, με βάση  τους 
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με  την παρ. 5  του άρθρου 208  του  ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση  τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  εγγράφως  εξέταση 
κατ΄εφεση  των  οικείων  αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

2.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 30 ημέρες από την παραλαβή των υλικών. 

Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την 
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση  αυτή  η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Άρθρο 14 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με 
απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για  την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15 

Λύση της  σύμβασης 

Με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  9  της  παρούσας,  η  σύμβαση  λύεται  με  την  πάροδο  της ημερομηνίας 
διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 16 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Αν  διαπιστωθεί  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  της  σύμβασης  ότι  συντρέχει  κατάσταση  σύγκρουσης 
συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 
του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17 

Εκχωρήσεις ‐ Μεταβιβάσεις 

Κανένας  εκ  των  συμβαλλομένων  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  ολικά  ή  μερικά τη Σύμβαση 
ή  τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις  του προς οποιονδήποτε χωρίς  την προηγούμενη ρητή έγγραφη 
συναίνεση  του  άλλου.  Κατ’  εξαίρεση  ο  «Ανάδοχος»  δικαιούται  να  εκχωρήσει  το  δικαίωμα  είσπραξης 
χρηματικών ποσών καταβλητέων από το Δήμο Οιχαλίας με βάση τους όρους της Σύμβασης σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 18 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς  
και  αποδεδειγμένα  βρίσκονται  υπεράνω  του  ελέγχου  και  της ευθύνης  των  συμβαλλομένων, καθένα εκ 
των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον  αυτά  τα  
γεγονότα  ή  περιστατικά παρεμποδίζουν  την  εκπλήρωση  τους.  Το  παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο 
στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 
Η  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  κατά  τη  διάρκεια  της  αναστολής,    δεν    δημιουργεί  
δικαίωμα  ή  αξίωση  υπέρ  ή  κατά του  ετέρου  των  συμβαλλομένων.  Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων  ή  η  καταβολή  αμοιβών,  που  κατέστησαν  απαιτητές  πριν  από  την  επέλευση  των  άνω 
γεγονότων ή περιστατικών. 

Ο  προμηθευτής  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται,  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που 
συνέβησαν    τα   περιστατικά   που   συνιστούν    την   ανωτέρα   βία,    να αναφέρει  εγγράφως αυτά  και  να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 


