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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

Σύμβαση υπ΄αριθμ  .................. 

 

Στην Χρυσούπολη σήμερα, την  ……….  του μηνός ……………..  του έτους  ………….  μεταξύ του 

Δήμου Νέστου και της εταιρίας ή κοινοπραξίας ……………….  

 

Για την προμήθεια  με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED 

εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό». 

 

Συνολικού συμβατικού τιμήματος  : ……………….… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Αφενός 

Ο Δήμος Νέστου Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί  Ορ ανισμό   οπικής Αυτο ιοίκησης, που ε ρεύει στην 

Χρυσούπολη, επί της ο ού  …………………, με ΑΦΜ …………. και νόμιμα εκπροσωπείται  ια την 

υπο ραφή της παρούσας από το Δήμαρχο …………... σύμφωνα με την απόφαση ………………… και 

η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “η Αναθέτουσα Αρχή” 

 

Και αφετέρου 

Η εταιρία ή Κοινοπραξία .......... με έ ρα ...........και Α.Φ.Μ. ............ Δ.Ο.Υ ......................που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ....... κάτοικο........ κάτοχο του ΑΔ ........, και η οποία στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “ο Ανά οχος” 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν 

1. την υπ΄αριθμ. …....... ιακήρυξη της αναθέτουσας αρχής  ια την ανωτέρω 

περι ραφόμενη προμήθεια   ια χρονικό  ιάστημα  ιάρκειας της σύμβασης  έκα      μήνες ή 

3   ημερολο ιακές ημέρες από  την επομένη της υπο ραφής της σύμβασης. 

2.  ην υπ΄αριθμ …….…...απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο 

 ια ωνισμός της ανωτέρω  ιακήρυξης στον Ανά οχο 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Νέστου.  

Ανάδοχος: η εταιρεία  ………….………….  ο Δια ωνιζόμενος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί η 

παρούσα σύμβαση κατά τα ει ικότερα οριζόμενα στην Διακήρυξη .  
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Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου:  ……………………..  Η υπηρεσία που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμο ιότητες την επίβλεψη  ια την καλή εκτέλεση των όρων 

της σύμβασης) 

Διοικητική εντολή: Οποια ήποτε ο η ία ή εντολή  ί εται  ραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έρ ου στον Ανά οχο σχετικά με την 

υλοποίηση του Έρ ου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρό ραφη,  ακτυλο ραφημένη ή έντυπη ει οποίηση, εντολή ή ο η ία ή 

πιστοποιητικό που εκ ί εται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 

των τηλε ραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των  εχνολο ιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. 

Προμήθεια:  όπως εξει ικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπο ραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολο ιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:  ο αρμό ιο συλλο ικό όρ ανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμο ιότητες την ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή των 

προμηθευόμενων υλικών  τμηματική & οριστική . 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανά οχος θα παρα ώσει ή οφείλει να παρα ώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση και κάθε σχετική υπηρεσία που προβλέπεται στη 

 ιακήρυξη και την προσφορά. 

Προθεσμίες:  α αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά  ιαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολο ίζονται από την επομένη της πράξης, ενέρ ειας ή  ε ονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 

ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού  ιαστήματος συμπίπτει με μη ερ άσιμη 

ημέρα, η προθεσμία λή ει στο τέλος της πρώτης ερ άσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα 

του χρονικού  ιαστήματος. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπο ράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη  ια 

την εκτέλεση της προμήθειας. 

Συμβατικά τεύχη :  α τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανα όχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνο εύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 

σειρά ισχύος: α  τη Σύμβαση, β  τη Διακήρυξη,    την Προσφορά του Ανα όχου. 

Συμβατικό τίμημα:  ο συνολικό συμβατικό αντάλλα μα  ια την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο παρούσας σύμβασης 

 

Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανά οχος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας με ε κατάσταση και 

πλήρη λειτουρ ία: 

1.  ριακόσια πενήντα (350) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως  25,45W  σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
25 W  που υπάρχουν σήμερα.  

2. Εβ ομήντα τεσσάρων (74) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 95,45W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
25 W  που υπάρχουν σήμερα.  
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3. Εξακόσια (600) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 76, 9W σε αντικατάσταση 
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα  5 W  που 
υπάρχουν σήμερα. 

4. Διακοσίων ενενήντα οχτώ (298) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED επί ιστού έως 55,24W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
 5 W  που υπάρχουν σήμερα.  

5.  Χιλίων σαράντα  υο (1.042) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED επί ιστού έως 55,24W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
 25W  που υπάρχουν σήμερα. 

6. Σαράντα τριών  43) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 37, 4W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
 25W που υπάρχουν σήμερα. 

7. Εκατό πενήντα οχτώ (158) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, 
κορυφής επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμο ής στους  υφιστάμενους  
ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των  5 W  
που υπάρχουν σήμερα.  

8.  ριάντα οχτώ (38) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί 
ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμο ής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των  25W  που 
υπάρχουν σήμερα. 

9. Είκοσι εφτά (27) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής, έως 
42W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμο ής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των    W  που 
υπάρχουν σήμερα. 

10. Ενενήντα (90) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού 
έως 4 W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμο ής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 9 W  που 
υπάρχουν σήμερα.   

11. Διακοσίων εβ ομήντα  υο (272) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, 
κορυφής επί ιστού έως 4 W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμο ής στους  υφιστάμενους  
ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 6 W  
που υπάρχουν σήμερα. 

12. Εκατό  έκα τεσσάρων (114) φωτιστικών σωμάτων  προβολέων  τύπου  LED, έως 188,24W 
με ει ική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με 
λαμπτήρα     W που υπάρχουν σήμερα. 

13. Εκατό εξήντα εννέα (169) φωτιστικών σωμάτων  προβολέων  τύπου  LED, έως 76,47W με 
ει ική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με 
λαμπτήρα 4  W που υπάρχουν σήμερα.   

14. Είκοσι οχτώ (28) φωτιστικών σωμάτων  προβολέων  τύπου  LED, έως 76,47W με ει ική 
βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 
25 W που υπάρχουν σήμερα. 

15. Πέντε χιλιά ων εφτακοσίων (5.700) λαμπτήρων LED τύπου Ε27  εξωτερικών χώρων  IP65) 
έως   ,95W Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας  των 23W που 
υπάρχουν σήμερα.  
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16. Χιλίων τριακοσίων ο  όντα τριών (1.383) βραχιόνων στήριξης κυκλικής  ιατομής Φ6 mm.  

 

Η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε  ιάστημα  έκα (10) μήνες ή 300 ημερολο ιακές ημέρες 

από την επομένη της υπο ραφής της σύμβασης. Η προμήθεια θα πρα ματοποιηθεί σύμφωνα 

με τους όρους της με αριθμ ……..  ιακήρυξης, της υπ. Αριθμ ……. απόφασης κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του  ια ωνισμού της αναθέτουσας αρχής, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης σε συν υασμό με την πλήρη προσφορά του ανα όχου. 

 

Άρθρο 3 

Υπογραφή σύμβασης- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπο ραφή της σύμβασης κατατέθηκε με την υπο ραφή της παρούσας η με αριθμό 

........... ε  υητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .......... 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.   β  του ν. 44 2/2  6. 

Η ε  ύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ει ικότερα ορίζει και σύμφωνα με τη  ιακήρυξη. 

Η ε  ύηση καλής εκτέλεσης και η ε  ύηση 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 παρά οση, η επιστροφή των ως άνω ε  υήσεων  ίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
προσκομίζεται από τον ανά οχο ε  ύηση καλής λειτουρ ίας,   ετούς  ιάρκειας, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, η 
οποία παραμένει στην Αναθέτουσα,  ια τα επόμενα    έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της σύμβασης, έτσι ώστε να  ιασφαλίζεται η τήρηση της ε  υητικής ευθύνης   ετούς 
 ιάρκειας από τον Ανά οχο.  
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παρά οση, η επιστροφή των ως άνω ε  υήσεων  ίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου σύμφωνα με το άρθρο 72 

του ν. 44 2/2  6. 

 

Άρθρο 4 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι  ιατάξεις του ν. 44 2/2  6, οι όροι της 

.....................  ιακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώ ικας. 

 

Άρθρο 5 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανά οχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και ερ ατικού  ικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

 ίκαιο της Ένωσης, το εθνικό  ίκαιο, συλλο ικές συμβάσεις ή  ιεθνείς  ιατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και ερ ατικού  ίκαιο, σύμφωνα με τον ν. 

4412/2016. 

Η τήρηση των εν λό ω υποχρεώσεων από τον ανά οχο και τους υπερ ολάβους του ελέ χεται 

και βεβαιώνεται από τα όρ ανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμό ιες 

 ημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενερ ούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμο ιότητάς τους. 

 

Άρθρο 6 

Υπεργολαβία 

 

Ο Ανά οχος  εν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λό ω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπερ ολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου  8 του ν. 44 2/2  6 από υπερ ολάβους  εν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου ανα όχου. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συν ρομή των λό ων αποκλεισμού  ια τους 

υπερ ολάβους, όπως αυτοί περι ράφονται στην παρά ραφο 2.2.3 της  ιακήρυξης και με τα 

απο εικτικά μέσα της παρα ράφου 2.2.9.2 αυτής, εφόσον το α  τμήμα τα  της σύμβασης, 

το α  οποίο α  ο ανά οχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερ ολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό  3 %  της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου  8 του ν. 

44 2/2  6, η αναθέτουσα καθ΄ όλη τη  ιάρκεια της παρούσας θα επαληθεύει τους ως άνω 

λό ους και  ια τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λό οι αποκλεισμού απαιτεί ή 

 ύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ει ικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου  3  του ν. 44 2/2  6. 

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη  ιάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα  ια ικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου  32 του 
ν. 44 2/2  6 και κατόπιν  νωμο ότησης του αρμο ίου ορ άνου. 

 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης1 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες  ιατάξεις, να 

κατα  είλει τη σύμβαση κατά τη  ιάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

                                           

 

 
1
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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α  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώ η τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου  32 

του ν. 44 2/2  6, που θα απαιτούσε νέα  ια ικασία σύναψης σύμβασης 

β  ο ανά οχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παρά ραφο 2.2.3.  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη  ια ικασία σύναψης της σύμβασης, 

   η σύμβαση  εν έπρεπε να ανατεθεί στον ανά οχο λό ω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Ο η ία 2  4/24/ΕΕ, η οποία έχει 

ανα νωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο  ια ικασίας  υνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 9 

Τιμές Σύμβασης 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  ια την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έ  ραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλο ικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη  ιάρκεια της σύμβασης και  εν αναπροσαρμόζονται. 

 

Άρθρο 10 

Τόπος & χρόνος παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Ο ανά οχος υποχρεούται να παρα ώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά ανα ράφονται στο 

Παράρτημα Α της  ιακήρυξης και στην προσφορά του, σε σημείο που θα υπο είξει η 

Αναθέτουσα εντός του Καλλικρατικού Δήμου, καθώς επίσης και να ε καταστήσει τα φωτιστικά 

σώματα LED σε πλήρη λειτουρ ία, σε  έκα      μήνες ή 3   ημερολο ιακές ημέρες από την 

επομένη της υπο ραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παρά οσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παρά οσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 2 6 του ν. 

44 2/2  6. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανά οχο και η παράταση 

χορη είται χωρίς να συντρέχουν λό οι ανωτέρας βίας ή άλλοι ι ιαιτέρως σοβαροί λό οι που 

καθιστούν αντικειμενικώς α ύνατη την εμπρόθεσμη παρά οση των συμβατικών ει ών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 2 7 του ν. 44 2/2  6. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παρά οσης, χωρίς να υποβληθεί ε καίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρα οθεί το υλικό, ο ανά οχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανά οχος υποχρεούται να ει οποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υπο οχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,  ια την ημερομηνία που προτίθεται να 

παρα ώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις  3  ερ άσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υπο οχής αυτών, ο ανά οχος υποχρεούται 

να υποβάλει στην υπηρεσία απο εικτικό  Δελτίο Αποστολής –  ιμολό ιο Πώλησης , στο οποίο 
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αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 11 

Παραλαβή 

H παραλαβή των υλικών  ίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και  ευτεροβάθμιες, που 
συ κροτούνται σύμφωνα με την παρ.    ε . β του άρθρου 22  του Ν.44 2/ 62  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 8 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα - Ζ  Σχέ ιο σύμβασης της 
παρούσας . Κατά την  ια ικασία παραλαβής των υλικών  ιενερ είται:    ποσοτική παραλαβή 
στην αποθήκη την οποία έχει υπο είξει η Αναθέτουσα και 2  ποιοτικός έλε χος των 
ε κατεστημένων φωτιστικών μετά την ολοκλήρωση της ε κατάστασης αυτών. Ο ποιοτικός 
έλε χος των υλικών  ίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α  μακροσκοπικό έλε χο, β  
 ει ματοληπτική πρακτική  οκιμασία ορθής λειτουρ ίας αυτών, σύμφωνα με τις  εχνικές 
Προ ια ραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. 
 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέ χους συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. 

 α πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  πρωτοβάθμιες –  ευτεροβάθμιες  
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους ανα όχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέ χους που πρα ματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται  ια επανεξέταση σε  ευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του ανα όχου ή αυτεπά  ελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 8 του ν.44 2/ 6.  α 
έξο α βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανά οχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος  ιαφωνεί με τα αποτελέσματα των ερ αστηριακών εξετάσεων που  
 ιενερ ήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή  ευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
ε  ράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντι ει μάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι  2   ημερών από την  νωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης,  με τον τρόπο  που περι ράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 8 του Ν.44 2/ 6. 

 ο αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσί ικο και  ια τα  ύο 
μέρη. Ο ανά οχος  εν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε  ευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. Η παραλαβή των υλικών και η έκ οση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πρα ματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους 
χρόνους. Η παραλαβή των υλικών μπορεί να  ίνεται τμηματικά, από την αρμό ια Επιτροπή 
Παραλαβής & Παρακολούθησης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ει οποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον τρεις  3  ερ άσιμες ημέρες νωρίτερα από την 

                                           

 

 
2
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους 

του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 

συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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προ ραμματισμένη μέρα κάθε παρά οσης  ια την παραλαβή της. Η ποσοτική παραλαβή των 
υλικών στην αποθήκη την οποία έχει υπο είξει η Αναθέτουσα, θα  ίνεται υποχρεωτικά με 
πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα  3   ημερών.   
Στο πρωτόκολλο θα ανα ράφονται τα εξής: 
•   ο εί ος και η ποσότητα. 
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατη ορία  Watt , καθώς και ο κω ικός αριθμός ως 
 ιακριτικό  νώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου  εν πρα ματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτο ίκαια, με κάθε επιφύλαξη των  ικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκ ί εται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμο ίου αποφαινομένου ορ άνου, με βάση μόνο 
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά απο εικτικό προσκόμισης 
τούτων, προκειμένου να πρα ματοποιηθεί η πληρωμή του ανα όχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτο ίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
ανα όχου, πρα ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλε χοι από επιτροπή που 
συ κροτείται με απόφαση του αρμο ίου αποφαινομένου ορ άνου, στην οποία  εν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόε ρος και τα μέλη της επιτροπής που  εν πρα ματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις  ια ικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παρά ραφο   και το 
άρθρο 2 8 του ν. 44 2/2  6 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 Οι ε  υητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης  εν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέ χων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας. 

 

Άρθρο 12 

Πλημμελής κατασκευή 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου ορ άνου ύστερα από  νωμο ότηση του αρμό ιου 

ορ άνου, μπορεί να ε κρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. 

 

-Αν η αντικατάσταση  ίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

 ια την αντικατάσταση  εν μπορεί να είναι με αλύτερη του  /2 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου, ο  ε ανά οχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λό ω 

εκπρόθεσμης παρά οσης.        

 

Αν ο ανά οχος  εν 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. 

 

-Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν  ίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3  του άρθρου 2 3 του ν. 44 2/2  6. 
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Άρθρο 13 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

 

Ο ανά οχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων  ιατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της  ιενέρ ειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 14 

Πληρωμή 

 

Η πληρωμή του ανα όχου θα πρα ματοποιηθεί ως εξής:  

 

 Μετά την αντίστοιχη ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη του Δήμου, από την 
Αναθέτουσα   η πληρωμή ήτοι 72.87 ,26€ .  

 

  ο υπόλοιπο της συνολικής συμβατικής αξίας, ύστερα από την παραλαβή των υλικών και 
σύμφωνα με τα ανα ραφόμενα στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

σε ευρώ  με Φ.Π.Α.  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 
 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           

 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

3η  ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 

24 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           
 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

4η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 

36 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           
 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

5η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 
48 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           

 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

6η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 

6  ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           
 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

7η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 

72 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           
 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

8η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 
84 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           

 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  

9η ΠΛΗΡΩΜΗ 337.500,00 

96 ΜΗΝΕΣ ΜΕ Α                                                           
 ΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑ ΑΒΟΛΗΣ  
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου και του αναλο ούντος Φ.Π.Α. 
θα  ίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω ανα ραφόμενα και ύστερα από την προσκόμιση όλων 
των νομίμων παραστατικών και  ικαιολο ητικών που προβλέπονται από τις  ιατάξεις του 
άρθρου 2   παρ. 4 του ν. 44 2/2  6.  

 
Toν Ανά οχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  ια την παρά οση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έ  ραφα της σύμβασης. Ι ίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

Κράτηση  , 7% η οποία υπολο ίζεται 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.4  3/2    όπως ισχύει. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλο ικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2 %. 

Με την πληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος  ίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισο ήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού άνευ 
Φ.Π.Α..  

Απα ορεύεται η εκχώρηση των  ικαιωμάτων και η ανα οχή υποχρεώσεων που απορρέουν 
από Σύμβαση προμήθειας. 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη 
σχετική Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Ανα όχου σε ανα νωρισμένες τράπεζες 
εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματο ότηση της προμήθειας ή την έκ οση 
τραπεζικής ε  υητικής επιστολής  ια τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης.  α 
ανωτέρω ισχύουν και  ια τους ορ ανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέ χονται από το 
Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων  ίνεται με τις  ιατυπώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Υποχρεώσεις του ανα όχου είναι: 

-  ια τα φωτιστικά και προβολείς LED, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παρά οση σε 

πλήρη λειτουρ ία των υλικών έτοιμων  ια χρήση, στις θέσεις τοποθέτησης τις οποίες θα 

υπο είξει ο Δήμος, 

-  ια τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορά και παρά οση σε χώρο που θα υπο είξει ο 

Δήμος. 

- η   ετη συντήρηση σε κατάσταση ορθής λειτουρ ίας των προσφερόμενων φωτιστικών 

σωμάτων και λαμπτήρων. 

- ο ανά οχος υποχρεούται να παρα ώσει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα 

απεικονίζονται ψηφιακά οι θέσεις ε κατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED. 

- Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνο εύεται από  ραπτή 

ε  ύηση καλής λειτουρ ίας, τουλάχιστον πέντε  5  ετών η οποία θα έχει εκ οθεί από τον 

κατασκευαστή του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των 



Σελίδα | 11  
 

μερών του φωτιστικού σώματος ως ενιαίο σύστημα  π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονά α 

LED, τροφο οτικό, βάση στήριξης και κάθε άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του 

φωτιστικού . Σε περίπτωση οποιασ ήποτε αστοχίας εντός του παραπάνω χρόνου ολικής 

ε  ύησης  5ετιας , τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες  εν επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται 

από νέα από τον ανά οχο. 

- Ο ανά οχος ε  υάται, αφού λάβει υπ’ όψιν την παραπάνω παρά ραφο, την συντήρηση των 

φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής 

λειτουρ ίας  ια το χρονικό  ιάστημα    ετών από την ημερομηνία υπο ραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16 

Επίλυση διαφορών 

 

 α μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε  ιαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ 

τους σχέσεις κατά τη  ιάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Επί  ιαφωνίας, κάθε  ιαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπο 

αρμο ιότητα έχουν τα Δικαστήρια της έ ρας της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο  ε  ίκαιο 

είναι το Ελληνικό. 

 

Άρθρο 17 

Λοιποί όροι 

 

Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης στο μέτρο 

που  εν αντίκεινται στους όρους αυτής α  η  ιακήρυξη του  ιενερ ηθέντος  ια ωνισμού και η 

αντίστοιχη κατακυρωτική απόφαση, β  η προσφορά του ανα όχου προμηθευτή 

Η κοινοποίηση των ε  ράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανά οχο θα  ίνεται 

ταχυ ρομικά, με ηλεκτρονικό ταχυ ρομείο μέσω email ή με φαξ ώστε να προκύπτει με 

βεβαιότητα η αποστολή και παραλαβή τους. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε ......... όμοια αντίτυπα, ανα νώστηκε, βεβαιώθηκε και υπο ράφηκε 

από τα μέρη ως έπεται και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                            Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 


