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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΟΝΙΕΣ – ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»

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/341414/33652/30459/1995/17-102016, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης
εταιρειών) με την επωνυμία ………… και τον διακριτικό τίτλο …………που εδρεύει
στην …………, 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 Κονιών - αδρανών Συντήρησης,
ειδικών προδιαγραφών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στην με Α.Π. …………………………….. Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές
αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε
αντίθεση με την Διακήρυξη
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στην με Α.Π. ……………………………….. απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω
προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Κονιών - αδρανών Συντήρησης,
ειδικών προδιαγραφών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και
στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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 συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την υλοποίησή 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
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την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
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.
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.
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.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της
Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας.
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 αυτές ή σε σχέση με αυτές.
Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της
προμήθειας θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν
αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού.
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.
Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια
των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των
ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται
από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης
ατυχημάτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές
και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου,
ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της προμήθειας.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο
για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με
την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της
παρούσας σύμβασης …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
…………%
2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: Τμηματική εξόφληση μετά την
οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της Διακήρυξης την προσφορά του Αναδόχου και του άρθρου 4 της
παρούσας.
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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 Διακήρυξη, την προσφορά του και τις
συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
5. 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 4: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια, στον τόπο που
υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την
υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………
2. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει τμηματικά.
Οι τμηματικές παραδόσεις των υλικών με τις αντίστοιχες ποσότητες, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές),
πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο εντός των κατωτέρω χρόνων:
Πρώτη τμηματική παράδοση-(σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης).
Δεύτερη τμηματική παράδοση-(σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).
Τρίτη τμηματική παράδοση-(σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).
Τέταρτη τμηματική παράδοση-(σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).
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
3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών μπορεί να
παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
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αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας, χωρίς να επιβάλλονται
κυρώσεις.
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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο Ν.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
Η παραλαβή της προμήθειας/των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής απορρίψει την
προμήθεια/τις υπηρεσίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις
που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της
απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5: 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.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως
κατωτέρω.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Βασιλική Ελευθερίου
Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α
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