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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 14403/1224/2019
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) : 476.457,60 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ''ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ''
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ''
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Στην Σύρο σήμερα Τρίτη, 30-04-2019, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη
– Σύρος, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. αφενός ο κος Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κάτοικος Ρόδου που με την
ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου
που θα καλείται στο εξής ''ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ'' ή ''Α.Α'' ή ''ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ'' ή ''Π.Ν.Α.'',
και
2. αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στην
Αθήνα (οδός Κόνωνος 31 ΤΚ 11634, τηλ. 2104834740) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ με
ΑΦΜ 058896540 που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την κο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟ, κάτοικο
Αθηνών, οδός Κόνωνος αριθμός 31, με Α.Δ.Τ. ΑΝ007383 και θα καλείται στο εξής ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'',
λαμβάνοντας υπόψη :
- την με αριθμό 51463/3825/2018 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (στο εξής ''Διακήρυξη''),
- τον σχετικό διαγωνισμό για την ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ'',
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 93391/6632/16-7-2018, προσφορά του Αναδόχου η οποία υποβλήθηκε στο
πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού,
- τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό 122/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας,
στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο
σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα
του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους
οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα :

ΑΔΑ: Ψ1ΒΗ7ΛΞ-Γ4Α

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΗ - ΑΞΙΑ
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα γήπεδα των Δήμων της σύμβασης, οι ποσότητες και οι τιμές
μονάδας των προς προμήθεια ειδών και η συνολική συμβατική αξία, σύμφωνα με την οικονομική
προσφορά του αναδόχου :

o
o
o
o

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση Αγροκήπιο των Καταπόλων του Δήμου Αμοργού
Προμήθεια και εγκατάσταση 1.200,00 m2 συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2,00) τεμ. στεγάστρων αναπληρωματικών
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) σετ τεσσάρων σημαιών κόρνερ


o
o
o
o

Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 Μέριχα του Δήμου Κύθνου
Προμήθεια και εγκατάσταση 5.500,00 m2 συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2,00) τεμ. στεγάστρων αναπληρωματικών
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) σετ τεσσάρων σημαιών κόρνερ


o
o
o
o

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη νήσο Κουφονήσι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Προμήθεια και εγκατάσταση 1.180,00 m2 συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2,00) τεμ. στεγάστρων αναπληρωματικών
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) σετ τεσσάρων σημαιών κόρνερ


o
o
o
o
o
o

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στα Καμίνια Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
Προμήθεια και εγκατάσταση 1.340,00 m2 συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και εγκατάσταση 350,00 τεμ. πλαστικών καθισμάτων
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2,00) τεμ. στεγάστρων αναπληρωματικών
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) σετ τεσσάρων σημαιών κόρνερ
Προμήθεια και εγκατάσταση 1.550,00 m2 διχτυού οροφής


o
o
o
o

Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 Χώρας του Δήμου Τήνου
Προμήθεια και εγκατάσταση 5.625,00 m2 συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και εγκατάσταση 300,00 τεμ. πλαστικών καθισμάτων
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,00) σετ τεσσάρων σημαιών κόρνερ

Οι συνολικές προς προμήθεια ποσότητες της σύμβασης και η συνολική δαπάνη αυτής παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα :
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Α/Α
1
2
3
4
5

6

7

ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση
συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια και τοποθέτηση
πλαστικών καθισμάτων
Προμήθεια και τοποθέτηση
τερμάτων γηπέδου 5x5
Προμήθεια και τοποθέτηση
τερμάτων γηπέδου 11x11
Προμήθεια και τοποθέτηση
στεγάστρων αναπληρωματικών
8 θέσεων
Προμήθεια και τοποθέτηση σετ
τεσσάρων τεμαχίων σημαιών
κόρνερ
Προμήθεια και τοποθέτηση
δικτυού οροφής
πολυαιθυλενίου

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

m2

14.850,00

24,50

363.825,00

Τεμ.

650

12,00

7.800,00

Ζεύγος

3

700,00

2.100,00

Ζεύγος

2

1300,00

2.600,00

Τεμ.

8

800,00

6.400,00

Τεμ.

5

55,00

275,00

m2

1.550,00

0,80

1.240,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

384.240,00
92.217,60
476.457,60

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία των ειδών της σύμβασης και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και αφορά,
όπως καθορίζεται στην Διακήρυξη, στην αγορά, φόρτωση, μεταφορά τοποθέτηση και παράδοση σε άριστη
κατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στους χώρους
εγκατάστασης στα γήπεδα των προαναφερθέντων Δήμων.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 1, θα είναι καινούργια, εντελώς
αμεταχείριστα, απόλυτα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και τις
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε
ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3.1. Παράδοση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών ειδών, πλήρως εγκατεστημένα στα
γήπεδα των Δήμων όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Διακήρυξη, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, 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
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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 παραδοθούν τα υλικά, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την αρμόδια για κάθε
νησί επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από την εκάστοτε Επιτροπή Παραλαβής στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης,
τα υλικά, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
3.2. Παραλαβή.
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.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 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 στον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά για την παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο στο άρθρο 6.2 της
Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1. Πληρωμή.
4.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ και θα πραγματοποιείται τμηματικά, ξεχωριστά για
κάθε γήπεδο της σύμβασης, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζεται η συμβατική αξία για το κάθε γήπεδο,
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των
ειδών του αντίστοιχου γηπέδου, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις, μετά την οριστική παραλαβή
των ειδών και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του συγκεκριμένου γηπέδου από την
αντίστοιχη Επιτροπή της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν μικρότερες ποσότητες υλικών (π.χ. χλοοτάπητας), ο ανάδοχος θα
πληρωθεί για τις τελικώς τοποθετημένες ποσότητες.
Γενικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα :
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
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κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
4.2. Κρατήσεις.
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 των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :
α) Κράτηση 0,07 % 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 0,06 % 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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02 % 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 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό 1746688/1904-2019 του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ποσού Δέκα εννέα
χιλιάδων διακοσίων δώδεκα € (19.212,00 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, είναι διάρκειας αορίστου χρόνου,
ισχύει δηλαδή μέχρι την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο
εκδόθηκε.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 5 % επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
5.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €),
διάρκειας πέντε (5) ετών, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται (όπως αδικαιολόγητες αποκολλήσεις χλοοτάπητα ή ινών πέλους από την υπόβαση του
χλοοτάπητα, μεταχρωματισμός χλοοτάπητα, θραύσεις καθισμάτων κλπ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
6.1. 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 την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
6.2. 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 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.
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
8.1 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
8.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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.
Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών :
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και
β) του δέκα τοις εκατό (10 %) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών
τροποποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)''.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
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Το παρόν Συμφωνητικό αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα, τέσσερα κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας
Αρχής και ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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