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ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ: [α/α συμφωνητικού] 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

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, Δ.Ο.Υ. 

Μυτιλήνης, η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100, 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], Δ.Ο.Υ. [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 [αναφορά στο είδος της 

προμήθειας], στο πλαίσιο της συνέχισης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση 

του έργου: "Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 2022"», που έχει λάβει κωδικό MIS 

5163939, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1844/27-05-2022 του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και κωδ. ενάριθμου 2022ΝΑ35600017. Η παρούσα σύμβαση, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 

4019/2011) στην εκπαίδευση», χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), 

 

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



 

 

2 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. Κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023 για την 

προμήθεια ειδών ''Ζαχαροπλαστικής'', ''Άρτου και Κατεψυγμένων'' στο πλαίσιο της ως άνω δράσης 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

2. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2η/04-01-2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τη διενέργεια του υπ’ αριθ. 2/2023 ανοικτού διαγωνισμού 

και  

3. λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα έγγραφα της 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 για τα είδη [Αναφορά στην επιλεγμένη κατηγορία 

προϊόντων] και συμφωνεί με την παρούσα να προμηθεύει την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. με προϊόντα 

τροφοδοσίας, όπως εκείνα αναφέρονται ακολούθως στον «ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» του 

Άρθρου 2 (Αντικείμενο σύμβασης), 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 των ακόλουθων ειδών στους ξενώνες ανηλίκων που 

λειτουργεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στην τιμή που αναφέρεται για κάθε 

είδος που περιγράφεται ακολούθως. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): [Αναφορά στον κωδικό], σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της 

προσφοράς του προμηθευτή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

 

CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

[Κωδικός] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [Περιγραφή κατηγορίας προϊόντων]      

 1   ΚΙΛΟ    

 2   ΛΙΤΡΟ    

 3   ΤΕΜΑΧΙΟ    

 

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

άνευ Φ.Π.Α. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν η υπ’ αρ. 2/2023 (α/α συστ. 181688) διακήρυξη, οι σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 
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Αναφέρεται επιπροσθέτως, ότι ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθ. [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. 

Σε περίπτωση συμφωνηθείσας παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι εξάντλησης των συμβατικών 

ποσοτήτων, χωρίς ωστόσο ανάλογη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ο προμηθευτής 

υποχρεούται, πριν από τη λήξη αυτής, να παρατείνει την ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου, λόγω αιτιολογημένης 

παράτασης της ισχύος της σύμβασης από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής εφόσον έχει 

συμφωνήσει να παρατείνει τη συνεργασία, υποχρεούται, πριν από τη λήξη της σύμβασης, να παρατείνει την 

ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και να καταθέσει 

συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) του επιπλέον 

προϋπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης λόγω παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2023, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2023 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 2023, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. Εάν η 

συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι το τέλος του ορισμένου στην παρούσα διακήρυξη χρόνου, η 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι εξάντλησης των συμβατικών 

ποσοτήτων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

3.2 Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ή την παράταση 

ισχύος αυτής. 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. Είναι στην 

αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την 

παράδοση των προς προμήθεια προϊόντων, καθώς η μεταφορά όλων των τροφίμων  θα γίνεται σύμφωνα 

με τους υπάρχοντες υγειονομικούς κανόνες της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 «Υγειονομικοί όροι 

και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιείται και ισχύει. Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη συσκευασμένα με 

φροντίδα, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και αλλοιώσεις, παρουσίας δικής του ή νόμιμου 

εκπροσώπου του, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στο χώρο τροφοδοσίας της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. ή τους ξενώνες φιλοξενίας των ανηλίκων ή σε τόπο που θα υποδεικνύει ο φορέας. Από πλευράς 

του προμηθευτή, συνεπώς, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν 

ληγμένα ή αλλοιωμένα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, 

οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διάφορου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Σε όλα τα 
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προϊόντα θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά, χωρίς να έχει υποστεί αλλοιώσεις, η ορθή ημερομηνία 

παραγωγής του είδους. 

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 κοινοποιείται από το φορέα που αναθέτει 

μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την παράδοση κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, εκτός 

αργιών). Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα), 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Όλα τα είδη θα πρέπει να 

παραδίδονται στο χώρο τροφοδοσίας του φορέα το αργότερο έως τις 9:00 π.μ. 

3.4 Οι αναφερόμενες στην υπ’ αριθ. 2/2023 διακήρυξη ποσότητες ανά προϊόν είναι ενδεικτικές και δεν είναι 

δεσμευτικές για το φορέα, αλλά μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των 

φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων στις δομές της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

3.5 Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω ρήτρας της παρούσης, 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. 

3.6 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών ή σε χώρους που θα 

υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Το κόστος παράδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην τιμή που 

ορίζεται στο Άρθρο 2 (Αντικείμενο Σύμβασης). 

3.7 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών 

θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή των ειδών, με την παρουσία του 

προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή στο τιμολόγιο. 

Στο αντικείμενο των εκάστοτε εκπροσώπων παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: α. έλεγχος της έγκαιρης 

εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή: Να είναι διαθέσιμη προς παράδοση η ζητηθείσα 

ποσότητα, ύστερα από την παραγγελία της εκάστοτε δομής. Η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 

θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη 

έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο N. 

4412/2016, β. ποιοτικός δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων και γ) σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού 

παραλαβής. Ο ποιοτικός έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) μακροσκοπικό και β) εργαστηριακό. Ο 
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μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την επιτροπή 

παραλαβής. Ο εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), περιλαμβάνει 

χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, 

διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση που από τον 

μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις, κλπ.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις 

μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων, κλπ.) δύναται να μην το επιστρέψει 

στον προμηθευτή, αλλά να καλέσει τον αρμόδιο γεωπόνο ή κτηνίατρο ή χημικό της αρμόδιας υπηρεσίας, 

ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος 

υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη 

αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα. H δειγματοληψία για την 

διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι 

αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η 

καταλληλόλητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική 

Υπηρεσία, κλπ.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την 

παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή 

ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η επιτροπή 

σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και 

διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να 

τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

(Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ.) τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες υγειονομικές ή κτηνιατρικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εφόσον ζητηθεί, παραδίδεται και στον 

προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε 

δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του 

ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, φωτοαντίγραφο του βιβλίου αστυκτηνιατρικού ελέγχου της 

εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν, καθώς και 

τυχόν μεταβολές αυτών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομίζει 

ανάλυση τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, εφόσον επίσης του ζητηθεί. 

3.8 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους και την ορθή παραλαβή των ειδών, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, ενδέχεται να συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 

οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών με παρατηρήσεις). 

3.9 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ., με βάση μόνο το θεωρημένο, από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
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να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

3.10 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)». Στην 

προαναφερθείσα περίπτωση, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό 

πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Δ.Σ., η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. 

3.11 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των ειδών της προμήθειας, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των ειδών ή 

προώθησής τους για εργαστηριακό έλεγχο (τα δε τέλη μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή). 

Επίσης, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Δ.Σ.), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου (επιτροπή παραλαβής και τμήμα προμηθειών), μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με 

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

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα 

και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της διακήρυξης με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία μίας (1) ημέρας. Αν 

η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Η επιστροφή των ειδών, που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

3.12 Αν o ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη 

των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και 

αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την τυχόν οφειλόμενη αμοιβή του αναδόχου ή / και αναζητείται 

σύμφωνα με το νόμο. 

3.13 Σε περίπτωση που η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο προμηθευτής δε 

συνεργάζεται και δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ο φορέας δε φέρει καμία 

υποχρέωση για δεύτερη σύσταση προς τον προμηθευτή, αλλά με επίσημη απόφαση του Δ.Σ. της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν και θα γίνεται κατακύρωση του επόμενου οικονομικότερου βάση τιμής 

προσφοροδότη. 

3.14 Ο τίτλος ιδιοκτησίας των ειδών μεταβιβάζεται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. όταν παραδίδονται και γίνονται 

δεκτά από την τελευταία. Ο κίνδυνος απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής των ειδών, επιβαρύνει τον 

προμηθευτή έως ότου ο τίτλος μεταβεί στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παρέχει τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα του Άρθρου 2 

(Αντικείμενο Σύμβασης) στις τιμές που σημειώνονται σε αυτόν ή σε χαμηλότερες. 
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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 31-12-

2023, 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 

(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. 

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

προμήθεια των ειδών. Ο προμηθευτής οφείλει να συμπληρώνει το εκάστοτε τιμολόγιο με σαφήνεια. 

4.3 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. 

4.4 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 της δράσης, 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: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης από μια αξιόπιστη 

τράπεζα ή οργανισμό, το  ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 



 

 

8 

6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων και των 

προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει έως τις 31-01-2024 (30 

ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή), μετά το πέρας της οποίας, 

επιστρέφεται στο σύνολό της στον προμηθευτή.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς ωστόσο 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν από τη λήξη 

αυτής, να παρατείνει την ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε 

περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου (έως και 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης), λόγω 

αιτιολογημένης παράτασης της ισχύος της σύμβασης από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής 

εφόσον έχει συμφωνήσει να παρατείνει τη συνεργασία, υποχρεούται, πριν από τη λήξη της σύμβασης, να 

παρατείνει την ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και να 

καταθέσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) του 

επιπλέον προϋπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης λόγω παράτασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7: 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 τα είδη που παραδίδονται δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της 
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διακήρυξης ή διαπιστωθούν παραβάσεις κατά τον ποιοτικό έλεγχο των ειδών. Όπως αναφέρεται και στο 

Άρθρο 3 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), ο προμηθευτές οφείλει να ελέγχει διεξοδικά τα προς παράδοση προϊόντα. Εάν 

διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 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 

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. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 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. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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: 

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, 
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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 10: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

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.   

ΑΡΘΡΟ 11: 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 12: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση δεν δύναται να εκχωρηθούν σε 

τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Ο προμηθευτής δεν αναθέτει, υπεργολαβικά ή μη, τη σύμβαση ή οποιαδήποτε υπηρεσία, ή τμήμα αυτής, που 

υπόκειται στην παρούσα σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως εκ των προτέρων από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. Οποιαδήποτε υπεργολαβία που συνάπτεται από τον προμηθευτή χωρίς γραπτή έγκριση από την 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να αποτελέσει αιτία τερματισμού της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που συγκεκριμένες εργασίες ή / και τμήματα της σύμβασης ανατεθούν σε υπεργολάβο, ο 

προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση βάσει της παρούσας σύμβασης ούτε 

θα δημιουργήσει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ του υπεργολάβου και της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ο 

προμηθευτής παραμένει δεσμευμένος και είναι άμεσα υπεύθυνος για τυχόν ελαττωματική απόδοση στο 

πλαίσιο της υπεργολαβίας. Ο υπεργολάβος δεν πρέπει να έχει αιτία προσφυγής κατά της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. για τυχόν παραβίαση της υπεργολαβίας. 
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Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. 

διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. 

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής 

να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. 

διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει 

συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα, να 

αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διαρκείας της, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

14.1 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα αγαθά που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δε θα 

παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα που να προκύπτει είτε από την ποιότητα ή από οποιαδήποτε ενέργεια 

ή παράλειψη του προμηθευτή που μπορεί να προκληθεί παρότι διαχειρίζονται υπό κανονικές 

συνθήκες χρήσης.  

14.2 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για 

τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται 

σε καθαρές, κατάλληλες, συσκευασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές, ώστε να 

διασφαλίζει ότι οι συσκευασίες των προϊόντων που παραδίδονται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε 

φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Η συσκευασία πρέπει να 

είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τον τραχύ χειρισμό και την έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες κατά 

τη διάρκεια της διαμετακόμισης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των εμπορευμάτων και τον τρόπο 

μεταφοράς. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν επιβεβαιώσει το άθικτο 

της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο κιβώτιο παραδοθεί 

κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον 

προμηθευτή. 

14.3 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που παρέχονται βάσει της παρούσας σύμβασης 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, ή άλλες περιγραφές που παρέχονται ή προσδιορίζονται από 

την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

14.4 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ειδοποιεί πάραυτα εγγράφως τον προμηθευτή για τυχόν αξιώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα εγγύηση. Ο δε προμηθευτής οφείλει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

στην ειδοποίηση, να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα ή τμήμα της ποσότητας αυτών, χωρίς 

επιπλέον κόστος για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

14.5 Η χρήση των αγαθών αυτών από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., αφού ειδοποιήσει τον προμηθευτή για το 

ελάττωμα ή τη μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ή την παραβίαση της εγγύησης, δεν σημαίνει 

απαραίτητα την παραίτηση του προμηθευτή από την εγγύηση. 

14.6 Ο προμηθευτής επιπλέον δηλώνει και εγγυάται ότι: 
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(α) έχει πλήρη τίτλο επί των αγαθών, είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να πωλάει τα προϊόντα στην 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και πρόκειται για μία οικονομικά υγιή και εξουσιοδοτημένη εταιρεία, με 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, ικανότητες, εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες απαραίτητες 

για την πλήρη και ικανοποιητική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ολοκλήρωσης, παράδοση των 

προϊόντων σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, 

(β) συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης, 

(γ) σε κάθε περίπτωση, ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

(δ) κανείς εκπρόσωπος, υπάλληλος ή παράγοντας της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει λάβει ή πρόκειται 

να λάβει από τον προμηθευτή οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος, όπως εκείνο απορρέει από την 

παρούσα σύμβαση, 

(ε) δεν έχει παραποιήσει ή αποκρύψει ουσιώδη δεδομένα κατά την προμήθεια της παρούσας 

σύμβασης, 

(στ) ο προμηθευτής, το προσωπικό του ή οι μέτοχοί του δεν έχουν δηλωθεί προηγουμένως από την 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ως μη επιλέξιμοι (έκπτωτοι) για ανάθεση συμβάσεων από τον οργανισμό, 

(ζ) θα συμμορφώνεται με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η 

οποία δεν περιλαμβάνει την εμπλοκή του σε οποιασδήποτε πρακτική που εισάγει διακρίσεις ή 

εκμεταλλεύσεις ή ενέργειες (πρακτικές) που δεν συνάδουν με τα δικαιώματα που προβλέπονται στη 

Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

14.7 Ο προμηθευτής εγγυάται επιπροσθέτως ότι: 

α) λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσει και να αποτρέψει απόπειρα ή / και απειλή 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Sexual Exploitation and Abuse - SEA) από τους 

υπαλλήλους της εταιρείας του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες στο πλαίσιο 

της παρούσας σύμβασης (λοιπό προσωπικό). Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβαση, η SEA 

περιλαμβάνει: 

1. Ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών, υπηρεσιών, ευνοϊκής μεταχείρισης, ευκαιριών απασχόλησης ή 

άλλων πλεονεκτημάτων σε αντάλλαγμα για εύνοιες ή δραστηριότητες σεξουαλικού περιεχομένου, 

συμπεριλαμβανομένης της ταπεινωτικής ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, κατάχρηση ευπαθούς 

θέσης, θέσης εξουσίας ή κατάχρηση σχέσης εμπιστοσύνης για σεξουαλικούς σκοπούς, καθώς και 

φυσικής εισβολής σεξουαλικού χαρακτήρα, είτε με τη βία ή κάτω από άνισες ή καταναγκαστικές 

συνθήκες. 

2. Συμμετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα με άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών (παιδί), εκτός εάν το 

παιδί είναι νομίμως παντρεμένο με τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο ή άλλο μέλος του προσωπικού 

και έχει συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης ή συναίνεσης τόσο στη χώρα ιθαγένειας του 

παιδιού, όσο και στη χώρα ιθαγένειας του εν λόγω υπαλλήλου ή μέλους του προσωπικού. 

β) αποθαρρύνει έντονα τους υπαλλήλους του ή άλλο προσωπικό που έχει σεξουαλικές σχέσεις με τους 

ωφελούμενους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

γ) ενημερώνει εγκαίρως την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τυχόν ισχυρισμούς ή υποψίες για SEA, διερευνά 

και λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής πειθαρχικών 

μέτρων στο πρόσωπο που έχει διαπράξει SEA. 
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(δ) εξασφαλίζει τη συμπερίληψη των διατάξεων SEA σε όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας. 

(ε) τηρεί ανά πάσα στιγμή τις παραπάνω δεσμεύσεις. Η μη συμμόρφωση με τα στοιχεία (α) έως (δ) 

συνιστά λόγο για άμεσο τερματισμό της παρούσας σύμβασης. 

14.8 Οι παραπάνω εγγυήσεις διατηρούνται μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: 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 

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 16: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο προμηθευτής παρέχει τα προϊόντα στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ως ανεξάρτητος ανάδοχος έργου 

και όχι ως υπάλληλος, εταίρος ή αντιπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο προμηθευτής συμφωνεί να διατηρεί τα οικονομικά αρχεία, τα δικαιολογητικά, τα στατιστικά αρχεία και 

όλα τα άλλα αρχεία σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, ώστε να τεκμηριώνουν επαρκώς όλες 

τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες οποιασδήποτε συναλλαγής που σχετίζονται με την προμήθεια και παράδοση 

αγαθών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής θέτει στη διάθεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

όλα αυτά τα αρχεία σε κάθε εύλογη χρονική στιγμή μέχρι τη λήξη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της 

τελικής πληρωμής, για επιθεώρηση, έλεγχο ή αναπαραγωγή. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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 19: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση θα δοθεί επαρκώς εάν είναι 

εγγράφως και παραληφθεί από το άλλο μέρος στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Αστική Μη Κερδοσκοπική «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Υπόψη: Τμήματος Προμηθειών 

1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
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procurement@iliaktida-amea.gr 

 

[Επωνυμία εταιρίας του Προμηθευτή] 

Υπόψη: [Όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας του Προμηθευτή] 

[Διεύθυνση του Προμηθευτή] 

[Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προμηθευτή] 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Το επίσημο λογότυπο και το όνομα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 

προμηθευτή μόνο σε σχέση με την παρούσα σύμβαση και με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

21.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπερασπίζεται και να αποζημιώνει την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε., τους υπαλλήλους, τα στελέχη και τους αντιπροσώπους της από και έναντι όλων των ζημιών, 

των αποζημιώσεων και των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και δαπανών), 

αξιώσεων, μηνύσεων, διαδικασιών, απαιτήσεων και ευθυνών οποιασδήποτε φύσης, στο βαθμό που 

προκύπτουν από ή οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του προμηθευτή ή των υπαλλήλων του, 

στελεχών, αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. ειδοποιεί πάραυτα άμεσα τον προμηθευτή για οποιαδήποτε γραπτή αξίωση, απώλεια ή 

απαίτηση για την οποία ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος βάσει αυτής της ρήτρας. 

21.2 Η αποζημίωση αυτή θα εξακολουθήσει να ισχύει μετά το πέρας της λήξης της παρούσας σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Αδυναμία από οποιοδήποτε μέρος να επιμείνει σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις για την αυστηρή εκτέλεση 

οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, δεν αποτελεί παρέκκλιση ή παραίτηση από το 

δικαίωμα επιβολής των διατάξεων της παρούσας σύμβασης σε μελλοντικές περιπτώσεις, αλλά το δικαίωμα 

αυτό συνεχίζεται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και επίδραση. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 

23.1 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να τερματίσει την παρούσα σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα 

στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς τον προμηθευτή. Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά έχουν καταβληθεί 

εκ των προτέρων από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα επιστραφούν κατά την ημερομηνία ή πριν από την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

23.2 Εάν η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. τερματίσει την παρούσα σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, λόγω αθέτησης εκ 

μέρους του προμηθευτή, μπορεί να αποκτήσει από αλλού εμπορεύματα παρόμοια με αυτά που έχουν 

τερματιστεί και ο προμηθευτής θα ευθύνεται για τυχόν επιπλέον έξοδα προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

για την προμήθεια των εν λόγω αγαθών, καθώς και την κατάργηση ενός ή μέρους του προϊόντος ή του 

εξοπλισμού του προμηθευτή από τις εγκαταστάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ή από άλλους τόπους 

παράδοσης.  
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23.3 Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον έξοδα εάν η παράλειψη εκτέλεσης, βάσει της 

παρούσας σύμβασης, προκύπτει από αιτίες πέρα από τον έλεγχό του και χωρίς σφάλμα ή αμέλεια του 

προμηθευτή. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, ο προμηθευτής παραιτείται από οποιαδήποτε 

αξίωση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των αναμενόμενων κερδών για 

λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας σύμβασης διαπιστωθεί ότι είναι άκυρο ή μη εκτελεστό, το μέρος αυτό 

θα αποκοπεί από την παρούσα σύμβαση και ο εναπομείνας θα παραμένει σε πλήρη ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΟΛΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα σύμβαση, η προαναφερθείσα διακήρυξη και τυχόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ενσωματώνουν ολόκληρη τη 

συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμβάσεις και 

συμφωνίες, εφόσον υπάρχουν, αναφορικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

26.1 Η παρούσα σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την υπογραφή της εκ των δύο μερών και θα παραμείνει 

εντός της ισχύος μέχρι την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών στο 

πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 

26.2 Οι τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν να γίνονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. 

 

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 

 

 

 

 

_________________________ 

(σφραγίδα, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

 

_________________________ 

(σφραγίδα, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 


