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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο συμφωνητικού 

 

 

 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140957 
Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12/2021 
Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009345898 
CPV: 09135100-5 

 

 

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ: [α/α συμφωνητικού] 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

μεταξύ της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. και της εταιρίας [Επωνυμία εταιρίας] 

 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, την [Ημερομηνία], στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ. 

Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφενός, 

1. ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, με ΑΦΜ 090359304, ΔΟΥ 

Μυτιλήνης, η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη, με τηλέφωνο 

επικοινωνίας: +30 22510 45577, email επικοινωνίας: procurement@iliaktida-amea.gr και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Ανδρεαδέλλη Βασιλική, με αριθμό ταυτότητας [Αριθμός ταυτότητας 

εκπροσώπου εταιρείας], με την ιδιότητα της Πρόεδρου 

και αφετέρου, 

2. η εταιρεία [Επωνυμία εταιρίας], με ΑΦΜ [ΑΦΜ εταιρίας], ΔΟΥ [Αναφορά στη ΔΟΥ που υπάγεται η εταιρία], 

η οποία εδρεύει στην οδό [Διεύθυνση εταιρίας, ΤΚ, περιοχή], με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 [Τηλέφωνο 

επικοινωνίας της εταιρίας], email επικοινωνίας: [email επικοινωνίας εταιρίας] και εκπροσωπείται νόμιμα 

από [Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρίας], με αριθμό ταυτότητας [Αριθμός ταυτότητας εκπροσώπου 

εταιρείας], η οποία εφεξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση για χάριν συντομίας ως 

«προμηθευτής», 

 

αφού έλαβαν υπόψιν τους την ανάγκη της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, στο 

πλαίσιο της Δράσης [Αναφορά στον τίτλο της Δράσης], 

συμφώνησαν ρητά, ανεπιφύλακτα συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. Κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 12/2021 που διενεργήθηκε στις 12 

Οκτωβρίου 2022 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 
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2. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 83η/08-10-2021 (θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (θέμα: Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

και  

3. λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα έγγραφα της υπ’ αρ. 12/2021 διακήρυξης, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης: 

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

η ως άνω εταιρία [Επωνυμία εταιρίας] ορίζεται ως προμηθευτής και συμφωνεί με την παρούσα να προμηθεύει 

την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια του ακόλουθου είδους [Αναφορά για το χώρο 

προμήθειας, ήτοι τους ξενώνες ανηλίκων ή τις μονάδες στέγασης ευπαθών ομάδων που λειτουργεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε.], σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις υπ’αρ.12/2021 διακήρυξης και στο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης 

ανά λίτρο, όπως εκείνη ορίζεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(www.fuelprices.gr) για το νομό [Αναφορά στο νομό Λέσβου ή Κιλκίς που αφορά η προμήθεια], για την 

προηγούμενη ή την ίδια ημέρα από την ημέρα παράδοσης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η τιμή πώλησης 

του καυσίμου προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα ξεπερνάει την τιμή πώλησης της αντλίας του αναδόχου. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 09135100-5, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της 

προσφοράς του προμηθευτή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ [Συμπληρώνεται ανάλογα το νομό κατακύρωσης] 

 

CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

09135100-5 Λέσβος_Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 15.617 17%  % 

09135100-5 Κιλκίς_Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 105.000 24%  % 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ € 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ: [αναφορά στην αξία της συνολικής ποσότητας] 

άνευ Φ.Π.Α. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν η υπ’ αρ. 12/2021 (α/α συστ. 140957) διακήρυξη, οι σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

Αναφέρεται επιπροσθέτως, ότι ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρ. [No επιταγής] επισυναπτόμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, ποσού [Ποσό εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης] ευρώ, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού ποσού της σύμβασης, στην [Αναφορά στην επωνυμία της τράπεζας], με 

ημερομηνία έκδοσης [Ημερομηνία έκδοσης] και ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην τράπεζα. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού έως την 30η Απριλίου 

2022. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 30-04-2022 

σε αιτιολογημένη έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο και απαλλάσσεται από την 

υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό 

έτος 2021-2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις 

της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 

3.2 Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η τμηματική 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με ευθύνη (ποιοτική - ποσοτική) και δαπάνη του 

προμηθευτή στον έκαστο εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

3.3 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., μέσω του αρμόδιου τμήματός της, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά στον προμηθευτή 

τις ανάγκες. Το τελικό πρόγραμμα διανομής θα επικοινωνείται από το φορέα που αναθέτει μία (1) 

ημερολογιακή ημέρα πριν την παράδοση κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, εκτός 

αργιών). 

3.4 Οι αναφερόμενες ως άνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για το φορέα, αλλά 

μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

3.5 Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε ρήτρας της παρούσης ή της σχετικής διακήρυξης, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα: 

(α) Να τερματίσει την παρούσα σύμβαση χωρίς ευθύνη, προβαίνοντας σε άμεση ειδοποίηση και να 

χρεώσει στον προμηθευτή τυχόν ζημία που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της παράλειψης του 

προμηθευτή να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή 

(β) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ενδεχόμενος προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να επιβάλλει κυρώσεις βάσει του άρθρου 207 του ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.1 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παρέχει το είδος που αναφέρεται στον πίνακα του Άρθρου 2 

(Αντικείμενο Σύμβασης) με το ποσοστό έκπτωσης που σημειώνεται σε αυτόν. 

Η συνολική εκτιμώμενη τιμή για την προμήθεια και παράδοση των ειδών είναι [Αναφορά στο συνολικό 

κόστος της Σύμβασης, ολογράφως και αριθμητικά]. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης πριν τις 30-04-

2022, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό του εκτιμώμενου 

συνολικού κόστους της σύμβασης, αλλά δεσμεύεται να εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. Η τιμή που ορίζεται στον πίνακα του Άρθρου 2 
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(Αντικείμενο Σύμβασης) είναι η συνολική επιβάρυνση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ο προμηθευτής είναι 

υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των φόρων, δασμών, εισφορών και επιβαρύνσεων που έχουν 

αξιολογηθεί σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. 

1.2 Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την 

προμήθεια του είδους, αναγράφοντας το χώρο που αφορά η προμήθεια. Ο προμηθευτής οφείλει να 

συμπληρώνει το εκάστοτε τιμολόγιο με σαφήνεια. 

1.3 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο προμηθευτής οφείλει να εκδίδει 

αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

1.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και 

σύμφωνα με την πρόοδο των τμηματικών παραλαβών των προϊόντων και με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών (τιμολογίων επί πιστώσει) και δικαιολογητικών που προβλέπονται, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών και σύμφωνα με τη ροή 

χρηματοδότησης των δράσεων, στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή: 

 

Όνομα Δικαιούχου: 

Τράπεζα:   

IBAN: 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο προμηθευτής 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συντάσσονται τροποποιητικές συμβάσεις 

ορίζοντας τις αλλαγές. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σε 

περίπτωση που συμφωνούν εγγράφως και οι δύο πλευρές, προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές 

ποσότητες, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ή σε περίπτωση αύξησης αυτού 

συνοδεία πλήρους αιτιολόγησης, και με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος, οι 

οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, το άλλο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.  

Ειδικώς, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) με την επιφύλαξη των ανωτέρω λόγων, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διαρκείας της, 

όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με τις δραστηριότητες τους και στο βαθμό που η γνωστοποίηση τους δεν απαιτείται για την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης. 

Όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή ή την ενημέρωση του προμηθευτή σε σχέση με την 

παρούσα σύμβαση, πρέπει να θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να 

κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Α.Μ.Κ.Ε. Ο προμηθευτής συμμορφώνεται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε περίπτωση που συλλέγει, λαμβάνει, χρησιμοποιεί, μεταφέρει ή αποθηκεύει 

οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 

ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

11.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. 

11.2 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, αμφισβήτησης ή αξίωσης που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

11.3 Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει και δεν μπορεί να επιλυθεί με βάση το κείμενο της παρούσας 

σύμβασης θα επιλύεται με βάση το κείμενο της διακήρυξης. Το  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  

ισχυρότερο  από  κάθε  άλλο  κείμενο  σχετικό  με  το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και 

παραδρομές. 

11.4 Επί διαφωνίας, σε περίπτωση που δεν έχει επιλυθεί η διαφορά, διαμάχη ή αξίωση με 

διαπραγμάτευση εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, η εν λόγω διαφορά, 

διαμάχη ή αξίωση θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της 

Μυτιλήνης, ν. Λέσβου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης ή αδυναμίας 

εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, εάν η καθυστέρηση ή 
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η αδυναμία οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως η κοινωνική αναταραχή, η στρατιωτική δράση, η φυσική 

καταστροφή και άλλες περιστάσεις που είναι πέραν του ελέγχου του εν λόγω μέρους. Στην περίπτωση αυτή, 

το συμβαλλόμενο μέρος θα ειδοποιήσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά για την ύπαρξη τέτοιου τύπου αιτίας ή 

συμβάντος και την πιθανότητα καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ., 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παραλαβής σε συνεννόηση με το τμήμα 

προμηθειών), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δε 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που 

του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) τα είδη δε φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Αν το είδος 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 4% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών 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 Δ.Σ., 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα είδη που παραδίδονται δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο κείμενο της διακήρυξης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση και ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα απορριφθέντα προϊόντα στο διάστημα της μίας (1) 

ημέρας και να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. θα κηρύσσει τον προμηθευτή υποχρεωτικά έκπτωτο από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν. 

4. Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε εφαρμόζονται 

οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Επισημαίνεται ότι 

σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, γίνεται  

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία μίας (1) ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
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προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

β) προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 

κυρώσεις βάσει του άρθρου 207 του ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα 

προκύψει εις βάρος της από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016,συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε 

και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και ένα αντίγραφο αυτής θα υποβληθεί 

ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet από τον προμηθευτή. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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