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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄: 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, …………  μεταξύ:  

ΑΦΕΝΟΣ της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται από τη Διευθύντρια αυτής κα Βασιλική Ελευθερίου, Αρχιτέκτονα-μηχανικό, 

δυνάμει του άρθ. 4 του ΠΔ 97/99 και δυνάμει της απόφασης 

ΥΠΠΟA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/341414/33652/30459/1995/17-10-2016, εφεξής καλούμενη 

«Αναθέτουσα Αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων 

Μαρμάρου Διονύσου Πεντέλης και τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής 

(Α.Φ.Μ.:094128542 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια και μεταφορά όγκων μαρμάρου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 

(α) στη με αρ. …………/201…  Απόφαση-Πρόσκληση της Υ.Σ.Μ.Α. και τις τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής,  

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την 

Πρόσκληση, 

(γ) στις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου όπως εκφράστηκαν στη μεταξύ τους 

ανταλλαγή εγγράφων, 

(δ) στο …. Πρακτικό Διαπραγμάτευσης,  

(ε) στην κείμενη νομοθεσία και 

 (στ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και  

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση της ως άνω 

προμήθειας/υπηρεσίας, με τους εξής όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, η κοπή και η μεταφορά όγκων μαρμάρου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση-Πρόσκληση της Υ.Σ.Μ.Α. και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Οι όγκοι μαρμάρου θα 

χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των αρχαίων μαρμάρινων θραυσμάτων των 

αρχιτεκτονικών μελών αλλά και για την κατασκευή  αρχιτεκτονικών μελών από νέο μάρμαρο 

που θα συμπληρώσουν την αναστήλωση στον Παρθενώνα. Το μάρμαρο που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι αποκλειστικά μάρμαρο «ΔΙΟΝΥΣΟΥ» από το λατομείο μαρμάρων στην περιοχή Διονύσου 

Αττικής. 

    Για την τελική επιλογή κάθε όγκου θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο το καθάρισμά του σε 

δύο έδρες για τον έλεγχο της ποιότητάς του, καθ΄υπόδειξη  του εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η 

εργασία αυτή δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση επεξεργασία  και θα πραγματοποιείται με 

έξοδα του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και 

εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις 

συνομολογημένες ιδιότητες.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος 

για την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
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συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση της προμήθειας και για την επίλυση 

των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε 

άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 

απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή 

περιγράφεται στην Πρόσκληση, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων 

του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε 

είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα 

τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 

και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για 

ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από 

αυτή ή σε σχέση με αυτή.  

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 

τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη 

επαγγελματικού κινδύνου, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 

9. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή 

την υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του 

…………συνολικού ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού 

ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 

τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της 

προμήθειας όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του τμήματος της προμήθειας και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.  

3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
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4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

  α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, και τον ν.4412/2016, 

  β.  σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση 

της προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ 

(ολογράφως: ………… Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………%   

2. Το ως άνω τίμημα θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»- ΕΣΠΑ έργου: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. με κωδ. 

2017ΣΕ011410002 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

3. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος. 

4. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου 

όπως αυτές απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση και την προσφορά του. 

5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών μετά 

την οριστική παραλαβή και την έκδοση κάθε σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των 

επιλεγέντων όγκων στο λατομείο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της παρούσας και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του (όπως αποτυπώνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 

σύμβασης. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

 Όγκοι μαρμάρου με 

μήκος από 0,50 μ. 

έως 3,20 μ. και με 

κυβισμό  μικρότερο 

των 4,5 κ.μ., 

ανεξαρτήτως 

λοιπών διαστάσεων 

Τόνος    24   

 Όγκοι μαρμάρου με 

κυβισμό άνω των 

4,5 κ.μ., 

ανεξαρτήτως 

διαστάσεων, ή με 

μήκος άνω των 3,20 

μ. ανεξαρτήτως 

λοιπών διαστάσεων 

και κυβισμού 

Τόνος    24   

         

 

      Πέραν των ανωτέρω τιμών, οι επιπλέον κοπές που είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση των 

επιμέρους όγκων, σύμφωνα με τον πίνακα «Συμπληρωμάτων αρχαίων θραυσμάτων και 

αρχιτεκτονικών μελών από νέο μάρμαρο» των τεχνικών προδιαγραφών, θα κοστολογούνται 

απολογιστικά από τον ανάδοχο ανάλογα με το αριθμό των επιφανειών κοπής και του τρόπου 

κοπής (λάμα ή συρματοκοπή). Πριν από την κοπή κάθε όγκου, θα υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο σχέδιο κοστολόγησης που θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Αναθέτουσα 

αρχή.  
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6. Η δαπάνη που αφορά στις επιπλέον κοπές είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: 

………… Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………%  

7. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον 

βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) 

Κράτηση  0,06 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % 

υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% 

και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Οι όγκοι θα επιλέγονται από την Υ.Σ.Μ.Α. Για τον σκοπό αυτό η ΥΣΜΑ θα εξουσιοδοτήσει 

εξειδικευμένο προσωπικό της ( εξειδικευμένο μαρμαροτεχνίτη και μηχανικούς)  το οποίο θα έχει 

συχνή παρουσία στις εγκαταστάσεις του λατομείου προκειμένου να επιλέγει τους κατάλληλους 

όγκους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει και να 

διευκολύνει την παρουσία των εν λόγω προσώπων στις εγκαταστάσεις του λατομείου. 

 Η επιλογή θα γίνεται τμηματικά κάθε φορά που θα προκύπτουν οι επιθυμητοί όγκοι. Τμηματικές 

επίσης θα είναι οι αντίστοιχες παραδόσεις και παραλαβές. 

Μετά την τελική επιλογή των όγκων από τους εκπροσώπους  της ΥΣΜΑ, θα ακολουθεί η οριστική 

παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτή θα ορισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, και θα συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι εν 

λόγω όγκοι ανταποκρίνονται στις τεθείσες προδιαγραφές και θα γίνεται εισήγηση για την 

πληρωμή του αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει υπεύθυνη δήλωση θεματοφυλακής όπως στο 

συνημμένο υπόδειγμα, με την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου και την αντίστοιχη μερική 

αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Οι παραληφθέντες από την Αναθέτουσα Αρχή όγκοι μαρμάρου θα παραμένουν για φύλαξη στις 

εγκαταστάσεις του λατομείου, έως ότου η ΥΣΜΑ ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για τη 

μεταφορά τους, είτε στον τόπο εκτέλεσης του έργου, είτε σε εργοστάσιο εντός Αττικής.  

Η μεταφορά των επιλεγμένων όγκων μαρμάρου, μετά και από τη διαμόρφωσή τους από τις 

αναγκαίες κοπές, θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, στον τόπο που θα του 

υποδεικνύεται. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδώσει τους όγκους μαρμάρου όπως θα του 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

της. Η έγκαιρη μεταφορά πιστοποιείται με σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης στη μεταφορά, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

όγκων μαρμάρου, χωρίς ΦΠΑ.  

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της, χωρίς να επιβάλλονται 

κυρώσεις.  

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και 

δεν  έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια/τις ανατιθέμενες υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 207 τουΝ.4412/2016. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 208 του  ν. 

4412/2016, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστήνεται, από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

(συμπεριλαμβανομένου και του συμβατικού τιμήματος) ή να υποκατασταθεί στην εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου από άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης του ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 

εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να καταγγείλει την 

σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, 

χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία ή απώλεια των όγκων μαρμάρου που θα 

μεταφερθούν, όπου υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, ως την 

άφιξή τους στον τόπο προορισμού τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας 

σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Ειδικότερα: 

Σε περίπτωση απώλειας ή και καταστροφής, μερικής ή ολικής του υπό μεταφορά παραληφθέντος 

και εξοφληθέντος από την Αναθέτουσα Αρχή όγκου μαρμάρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται είτε σε 

αντικατάσταση αυτού με αντίστοιχο όγκο μαρμάρου, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

προκύψει από την εξόρυξη, είτε σε αντίθετη περίπτωση σε συμψηφισμό με την τιμή άλλων όγκων 

μαρμάρου που θα παραγγελθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει την προμήθεια, τις απαιτούμενες κοπές και την μεταφορά των 

όγκων μαρμάρου με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 
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β) Ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύμβαση, χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση, τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή λυθεί ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό 

οποιοδήποτε αντίστοιχο καθεστώς ή κινηθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία. 

δ) Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

ε) Σε περίπτωση ανακλήσεως υπό του Δημοσίου της άδειας εκμεταλλεύσεως του Αναδόχου, χωρίς 

υπαιτιότητα του τελευταίου, για το συγκεκριμένο λατομείο, τότε η προκειμένη σύμβαση λύεται 

αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα 

Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση 

μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης 

του Αναδόχου. 

2. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο των όγκων μαρμάρου που κρατά σε 

θεματοφυλακή. 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για 

την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα 

Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από 

τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα 

λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

 

                  ΤΑ ΜΕΡΗ 

 

       

       Για την Υ.Σ.Μ.Α.                                                                         Ο Ανάδοχος 

 

  

 
 


