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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Σύμβασης, περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα 

εκτελεσθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών της δημοπρασίας. 

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η «Εγκατάσταση μονάδων ψύξης – 

θέρμανσης στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης», σε μεγέθη, είδη και ποσότητες 

όπως ειδικότερα καθορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης. 

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει σε θέση 

πλήρους και κανονικής λειτουργίας τα προμηθευόμενα είδη, τα οποία θα είναι 

καινούρια και σύμφωνα με τις Τεχνικές περιγραφές - Τεχνικές προδιαγραφές και τα 

τεύχη της διακήρυξης. 

Οι ποσότητες των υλικών της σύμβασης που τελικά θα προμηθευτούν και θα 

εγκατασταθούν, θα καθορισθούν από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης με 

την υπογραφή της. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

σήμερα ισχύει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

ntinos
Δ.ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ_ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 

του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
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ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 

(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της υπ’ αριθ. …./2019 Απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς 

Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια 

διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση μονάδων ψύξης – θέρμανσης στον Ι. Ν. 

Αγίου Νικολάου Κοζάνης» συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00€, πλέον 

ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
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διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 των συμβατικών τευχών που απαρτίζουν ένα ενιαίο συμβατικό σύνολο και με 

βάση αυτά θα γίνει η ανάθεση και η πραγματοποίηση της προμήθειας των 

υλικών. 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη 

ερμηνεία τους. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών σε περίπτωση που οι όροι 

που περιέχονται σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η 

παρακάτω: 

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

4) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5) ΤΕΥΔ 

6) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

7) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

8) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

9) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Όλων των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση προμήθειας που θα 

υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης: 

Ο Ανάδοχος θα δηλώσει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή διεύθυνσή του. 

Επίσης στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει τους 
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νόμιμους εκπροσώπους του, τον Αντίκλητό του και τους τυχόν πληρεξουσίους του. 

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα έχει έδρα οπωσδήποτε στην 

Ελλάδα, η δε αλληλογραφία θα γίνεται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και μέσω 

του Αντικλήτου. 

Εκτέλεση της προμήθειας: 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και 

εμπρόθεσμη κατασκευή, μεταφορά, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που 

θα προμηθεύσει, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, 

στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία. Αν παρουσιαστεί 

οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στα υλικά που θα προμηθευτούν ή αν ο 

Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το 

Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε θετική ζημία 

του που θα οφείλεται στο λόγο αυτό. 

2. Η εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάσταση, όπως περιγράφεται παραπάνω 

και σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές 

προδιαγραφές και στη συγγραφή του έργου, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση του συστήματος να γίνει με δικά 

του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση κάθε μελέτης που απαιτείται από 

τη συγγραφή και από τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας 

από οπουδήποτε αυτοί προκύπτουν. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον 

εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των υλικών που 

υποχρεούται να προμηθεύσει για την προμήθεια ελεύθερα στο εργοτάξιο / τόπο 

εγκατάστασης - παράδοσης, εκτελωνισμένα, περιλαμβανομένης συσκευασίας, 

εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και φύλαξης. 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παροχή και συντήρηση εργοταξιακών 

γραφείων, βοηθητικών κατασκευών, συνεργείων, αποθηκών κλπ., καθώς και τον πλήρη 

εξοπλισμό τους με θέρμανση, ηλεκτρισμό, τηλέφωνο κλπ, όπου και εφόσον απαιτούνται 

από την φύση της προμήθειας. 
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8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των απαραίτητων 

διευκολύνσεων στην επίβλεψη. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την παροχή κάθε βοηθητικού μέσου και 

υλικού, όπως αέριου και ράβδων συγκόλλησης, ηλεκτροδίων, βενζινών και 

καθαριστικών φλαντζών και βιδών για προσωρινή ανέγερση, αντιδιαβρωτικά για 

μεταλλικές κατασκευές, καύσιμα και εξοπλισμό για την κατασκευή και κάθε άλλο 

οικοδομικό υλικό. 

10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις προσωρινές κατασκευές και 

απομάκρυνσή τους, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης των βάσεών τους, τα μέτρα 

ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, φωτισμό του εργοταξίου, τοπογραφικές 

εργασίες, παροχή προσωρινών γραμμών και καλωδίων για ατμό, νερό, ηλεκτρικό 

ρεύμα κλπ., καθώς και η απομάκρυνσή τους, προστατευτικά μέτρα για όλες τις καιρικές 

συνθήκες και η απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. 

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προετοιμασία των περιοχών της 

εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών και τον καθαρισμό των περιοχών αυτών 

περιλαμβανομένου και του καθαρισμού μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, την 

μεταφορά των υλικών στο κατάλληλο σημείο, καθώς και όλες τις εργασίες που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών. 

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, 

εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί ο Ανάδοχος με 

οποιοδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα ξενοδοχείων και 

μεταφοράς από και προς το εργοτάξιο, αποζημιώσεις ύψους, πρόσθετα επιδόματα για 

εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών 

συνθηκών, έξοδα ασφάλισης εισφορά του ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά 

ασφαλιστικού φορέα κλπ. 

13. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλα τα έξοδα του, των μελετητών του, του 

κατόχου των δικαιωμάτων, των προμηθευτών του Αναδόχου και όλου του σχετικού 

προσωπικού και του εξοπλισμού που θα χρειασθεί για τις προκαταρκτικές δοκιμές, τις 

δοκιμές λειτουργίας και τις δοκιμές καλής εκτέλεσης. 

14. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλα τα έξοδα για την επίβλεψη της 

κατασκευής στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση του Εργοταξίου. 

15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την  πληρωμή όλων των δαπανών που 

σχετίζονται με τους φόρους, δασμούς, τέλη ανακύκλωσης των προμηθευόμενων ειδών, 

που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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16. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την 

προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τις εγκρίσεις των Αρχών και για τους 

ελέγχους που σχετίζονται με την προμήθεια στα οποία περιλαμβάνονται και οι άδειες, 

όπως άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ., αρμόδια θεωρημένες και 

υπογεγραμμένες σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

17. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλα τα έξοδα των εγγράφων που μπορεί να 

ζητήσει ο Κύριος της προμήθειας από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

18. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για την εκπόνηση και παροχή 

των ηλεκτρονικών αρχείων, σχεδίων και διαφανειών (για κατασκευή και όπως 

κατασκευάσθηκε), περιλαμβανομένης της αποτύπωσης των υπαρχόντων δικτύων ΟΚΩ 

(όπου δεν υπάρχει), καθώς επίσης και της παροχής των σχεδίων εκ κατασκευής σε 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

19. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για έξοδα απομάκρυνσης λαδιού ή ελαιώδους 

νερού που πιθανόν θα προκύψει από την χρήση των μηχανημάτων του Αναδόχου και 

απομάκρυνσή τους, στα οποία περιλαμβάνεται η διεργασία του υλικού που πρέπει να 

απομακρυνθεί, καθώς και οι αντίστοιχες αμοιβές, όπως απαιτούνται από τις Αρχές. 

20. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα έξοδα μεταφοράς και απόθεσης των 

υλικών εκσκαφής από το Εργοτάξιο. 

21. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την 

αγορά και μεταβίβαση στον Κύριο της προμήθειας των απαιτούμενων αδειών για τη 

μελέτη ανέγερσης και λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών, στα οποία 

περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του προσωπικού, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

της προμήθειας. 

22. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να 

απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή τη Σύμβαση. 

23. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες λειτουργίας μηχανημάτων που 

απαιτούνται στην προμήθεια, δηλαδή μισθώματα, αποθήκευση, φύλαξη, ασφάλιση, 

επισκευές, συντήρηση, δαπάνες από ημιαργίες ή/και αργίες, παραλαβή, μεταφορά και 

επιστροφή στον τόπο της προμήθειας, άγονες μετακινήσεις, σταλίες, καύσιμα, 

λιπαντικά και άλλα. 

24. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες καθυστερήσεως λόγω 

εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται από υπόγειες εγκαταστάσεις 

τρίτων (ΟΚΩ, ιδιώτες, κλπ.) ή παρεμβάσεις των Οργανισμών ή/και Εταιρειών Κοινής 

Ωφέλειας, λόγω των υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας και εμποδίων ή δυσχερειών 
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που δημιουργούνται από αυτές, καθώς και λόγω της τυχόν μειωμένης απόδοσης 

μηχανημάτων και προσωπικού. 

25. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων ή 

δοκιμών και η εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας. 

26. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για οδούς πρόσβασης στους 

τόπους της προμήθειας, βοηθητικές οδούς και παρακαμπτήριες οδούς που θα 

χρειασθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

27. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για την εκπόνηση κάθε 

μελέτης και σχεδίου που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της προμήθειας και 

εγκατάστασης σε όλα τα στάδια αυτής. 

28. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για τις τοπογραφικές 

μετρήσεις και αποτυπώσεις που απαιτούνται, χαράξεις και πασσαλώσεις. 

29. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για τη λήψη αδειών για χρήση 

εκρηκτικών. 

30. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες για όλα τα έντυπα και έγγραφα 

που θα χρησιμοποιηθούν στην προμήθεια, τα σχέδια και σκαριφήματα, τις μηνιαίες 

αναφορές και λοιπό έντυπο υλικό. 

31. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού της 

Υπηρεσίας. 

32. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες που αφορούν την συντήρηση 

και την αποκατάσταση ζημιών και βλαβών που θα απαιτηθούν μέχρι την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. 

33. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τις δαπάνες σύνδεσης εργοταξιακής 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της προμήθειας. 

34. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν 

κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και 

ποιοτικά βεβαιωμένη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

35. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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36. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με 

την παρ.11 εδ. β του άρθρου 221 του N4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

208 του ως άνω νόμου. 

37. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τρεις (3) πλήρεις σειρές όλων 

των κατασκευαστικών σχεδίων (υπό κλίμακα και διαστασιολογημένα με ενσωματωμένο 

κατάλογο τεμαχίων οργάνων, εξαρτημάτων και υλικών), καθώς και των ηλεκτρολογικών 

και ηλεκτρονικών σχεδίων (διαγραμμάτων πλακετών). Όλα τα προηγούμενα θα 

παραδοθούν σε ηλεκτρονικά αρχεία, pdf και επεξεργάσιμα. 

38. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία σε δύο (2) σειρές και σε ηλεκτρονική 

μορφή πλήρεις πρωτότυπους καταλόγους από τους κατασκευαστές και προμηθευτές 

των υλικών για όλο τον εξοπλισμό και μηχανήματα που θα εγκατασταθούν, όπου θα 

αναλύονται και περιγράφονται τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και 

πλήρεις πίνακες ανταλλακτικών των κατασκευαστών (με τα ονόματα των 

αντιπροσώπων), ώστε να διευκολύνει την παραγγελία των ανταλλακτικών. Οι 

παραπάνω πίνακες θα συνοδεύονται από δεσμευτικές για τον ανάδοχο προσφερόμενες 

τιμές των ανταλλακτικών που περιέχουν. 

39. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία οδηγό προσδιορισμού και επίλυσης 

λειτουργικών σφαλμάτων είτε υπό μορφή καταλόγου, είτε υπό μορφή διαγράμματος, 

εφόσον δεν περιλαμβάνεται στα έντυπα που συνοδεύουν το προμηθευόμενο είδος. 

40. Κάθε τεμάχιο του συστήματος θα συνοδεύεται με το πρωτόκολλο δοκιμών, 

έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως, τα οποία θα 

είναι γραμμένα στη ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα τα τεχνικά 

και πιο συγκεκριμένα η πλήρης σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και 

επισκευής όλου του εξοπλισμού και του συστήματος (Operation and service manual) θα 

είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

41. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία το σύστημα πλήρως τοποθετημένο 

και υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα καθώς και 

του συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

42. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την εκκίνηση λειτουργίας του 

συστήματος που θα προμηθεύσει, με την παρουσία ειδικών τεχνικών του στο τόπο του 

έργου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, ο χρόνος αυτός θα 

παραταθεί εάν προκύψουν προβλήματα μη καλής λειτουργίας. Οι τεχνικοί αυτοί θα 

πρέπει να αφιχθούν στον τόπο εγκατάστασης / παράδοσης εντός μίας (1) εβδομάδος 

από την έγγραφη πρόσκληση της υπηρεσίας. Τα έξοδα αποζημίωσης, μεταφοράς, 
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διαμονής και διατροφής βαρύνουν τον ανάδοχο, δεδομένου ότι έχουν συνεκτιμηθεί από 

αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχός προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού καθώς και το σύνολο των μηχανικών μερών αυτού, κατά τους 

όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνει με 

κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση για να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Ο χρόνος εγγυημένης καλής 

λειτουργίας είναι δυο (2) χρόνια μετά τη πρώτη κανονική λειτουργία του συστήματος. 

43. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη περιγραφή συστήματος ελέγχου και 

ρύθμισης. 

44. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά 

οποιοδήποτε μέρος ή υλικό του συστήματος παρουσιάσει βλάβη στη περίοδο εγγύησης 

εντός μίας (1) εβδομάδος από την έγγραφη ειδοποίησή του από την υπηρεσία. 

45. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

του συστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το σύστημα που θα προμηθεύσει είναι σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές περίγραφες - τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες 

της τέχνης και επιστήμης, τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των 

συμβατικών τευχών.  

Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του Αναδόχου δεν τηρηθούν για λόγους οι 

οποίοι δεν οφείλονται στην Υπηρεσία, τότε ο Ανάδοχος θα εκτελέσει με δαπάνες του 

όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές εργασίες και θα αναλάβει όλα τα έξοδα υλικών, 

μεταφοράς και τυχόν κατασκευής καθώς και οποιοδήποτε άλλο έξοδο απαιτηθεί για 

τροποποιήσεις, επιδιορθώσεις ή και αντικαταστάσεις του ελαττωματικού υλικού.  

Οι εγγυήσεις υλικών του Αναδόχου ισχύουν για όλη την περίοδο εγγύησης όπως αυτή 

ορίζεται παρακάτω. 
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2. Ο Ανάδοχος εγγυάται να αποπερατώσει την προμήθεια των υλικών, όπως αυτά 

περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη εντός της συνολικής προθεσμίας που ορίζεται στο 

τεύχος της Διακήρυξης. 

3. Για τις πιο πάνω εγγυήσεις ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ και στη συνέχεια 

καλής λειτουργίας ποσού ίσου με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. Θα  

περιλαμβάνεται ο όρος κατά τον οποίον ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της 

διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης 

χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε μέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

4. Ο χρόνος Εγγύησης για το σύστημα που θα προμηθευτεί ορίζεται σε δυο (2) έτη 

ή όπως αυτό ορίζεται στη τεχνική περιγραφή, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη 

συγγραφή της προμήθειας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο ανάδοχος θα 

αποκαθιστά κάθε βλάβη που παρουσιάζεται και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση 

του υλικού. 

5. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά 

οποιοδήποτε υλικό της προμήθειας παρουσιάσει βλάβη στη περίοδο εγγύησης εντός 

μίας (1) εβδομάδος από την έγγραφη ειδοποίησή του από την υπηρεσία. 

6. Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην αποκατάσταση της 

βλάβης ή ζημιάς για την οποία ευθύνεται, θα εκτελούνται από την Υπηρεσία, με 

οποιονδήποτε πρόσφορο σ' αυτήν τρόπο, σε βάρος και με χρέωση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για 

την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση και περιλαμβάνει: 

1.1. Το ποσό της προσφοράς του Αναδόχου όπως αυτό θα προκύψει τελικά από την 

εφαρμογή των τιμών του τιμολογίου του Αναδόχου για τα υλικά που αναφέρονται σ' 

αυτό, αντιστοιχεί στις ποσότητες που πραγματικά θα προμηθευτούν και θα 

πιστοποιηθούν από την Υπηρεσία. 

1.2. Παροχή και εγκατάσταση όλων των υλικών που ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προμηθεύσει στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, εκτελωνισμένα, 
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περιλαμβανομένης φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς, φύλαξης και εγκατάστασης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

1.3. Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση, 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, φύλαξη και εγκατάσταση. 

1.4. Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του 

προσωπικού που απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, 

επιδόματα, ημερήσια έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις 

ύψους, πρόσθετα επιδόματα για εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, 

αποζημίωση κακών καιρικών συνθηκών, έξοδα ασφάλισης εισφορά του I ΚΑ και 

οποιαδήποτε άλλη εισφορά ασφαλιστικού φορέα κλπ. 

1.5. Όλα τα έξοδα του Αναδόχου, των μελετητών του, του κατόχου των δικαιωμάτων, 

των προμηθευτών του Αναδόχου και όλου του σχετικού προσωπικού και του 

εξοπλισμού που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση, προκαταρτικές δοκιμές και τις 

δοκιμές καλής λειτουργίας. 

1.6. Όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

1.7. Όλα τα έξοδα των εγγράφων, σχεδίων μελετών αδειών, εγχειριδίων, 

πιστοποιητικών, κλπ που απαιτούνται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

1.8. Όλα τα αναφερόμενα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής - τεχνικών 

προδιαγραφών και στη συγγραφή της προμήθειας της υπηρεσίας. 

1.9. Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που 

απαρτίζουν αυτή τη Σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει με το παρόν ότι κατά τον υπολογισμό των τιμών του, έλαβε 

υπόψη όλες τις συνθήκες της προμήθειας και εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού 

προϋπολογισμού του σύμφωνα με το άρθρο 696 του Α.Κ. αναλαμβάνοντας τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 

3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν 

υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση. Καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε 

λόγο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή δεδομένου ότι ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και 

ανεπιφύλακτα από όλα τα δικαιώματά του για αναπροσαρμογή τιμών ή λύση της 

Σύμβασης που προκύπτουν από τα άρθρα 178, 179, 422, 697 και ειδικά του άρθρου 

388 του Α.Κ. δοθέντος ότι θεωρεί το κίνδυνο της απροόπτου μεταβολής των 
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οικονομικών συνθηκών ενδεχόμενο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε κάθε 

περίπτωση ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο 

από τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών κόστους και υπολόγισε και 

συμπεριέλαβε για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης στις τιμές της προσφοράς 

του όλες τις πιθανές αναπροσαρμογές όπως πιο πάνω. Είναι λοιπόν προφανές από τα 

παραπάνω ότι όλες οι διαφοροποιήσεις σε δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για 

οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και ως συνέπεια υποτίμησης της δραχμής ή διακύμανσης 

κάθε σχετικού ξένου νομίσματος, μετά από την ανάθεση της σύμβασης δεν αποτελούν 

απρόβλεπτο γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου 

ότι τα γεγονότα αυτά αποτελούν στοιχεία του επιχειρηματικού κινδύνου τον οποίο 

αποδέχεται ο Ανάδοχος και συμπεριέλαβε τις εκτιμήσεις του, διαμορφώνοντας την 

οικονομική προσφορά του και εγγυώμενος την σταθερότητα του Συμβατικού Τιμήματος. 

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή από 

οποιοδήποτε τμήμα της, χωρίς έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

5. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

6. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην διακήρυξη. 

Η διαδικασία πληρωμής του ανάδοχου προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά. Σε κάθε 

παράδοση από τον ανάδοχο θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πληρώνεται το αντίστοιχο ποσό σύμφωνα με 

την προφορά του αναδόχου και του αναλυτικού τιμολογίου μελέτης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου είναι να έχουν 

πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες δοκιμές & έλεγχοι και να πληρούνται οι όροι 

παραλαβής όπως αυτοί περιγράφονται στη διακήρυξη και στα παραρτήματα της. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 N.4013/2011 όπως 

ισχύει). β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της γενικής διεύθυνσης δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επί αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε 

όλα τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, 

εισφορές εργατικής εστίας, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των 

τιμολογίων του, εκτός του ΦΠΑ. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, δασμοί, ειδικοί 

φόροι και εισφορές, καθώς και δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στις τιμές του 

τιμολογίου προσφοράς του αναδόχου. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα.   

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΛΙΚΑ 

1. Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν θα πρέπει 

να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια, χωρίς ελαττώματα και να πληρούν τις 

προδιαγραφές, τύπο και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα Συμβατικά 

Τεύχη. Ο Ανάδοχος εγγυάται τα υλικά που θα προμηθεύσει για την ποιότητά τους. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη εκλογή των ειδών από τον 

Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανάληψη της προμήθειας και 

εγκατάστασης, δεν αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας 

σύμφωνα με τη συγγραφή της προμήθειας. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα είναι ελαττωματικά, υποστούν βλάβες, είναι ατελή ή 
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ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν 

συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του άρθρου παραπάνω. 

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

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

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημέρων, ο 

δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που καθορίστηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορρι φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 

αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 

αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την 

οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, και η παράταση που 

χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

5. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών 

που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 

προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία 

της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και με την παράγραφο 6 της διακήρυξης. Ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται  οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/16. 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του 

αναθέτοντα φορέα μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία του αναθέτοντα φορέα και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 

λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση  παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 

ν.4412/16. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια και εγκατάσταση, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

«άρθρο 206» του ν.4412/16., επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

φόρτωση, εγκατάσταση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην 

περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16. 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16. 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
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διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, ο αναθέτων φορέας 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 

Η προθεσμία που τίθεται με την ειδική όχληση πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν  η 

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. 

Στην  απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 

ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 

τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Ο έλεγχος ποιότητας είναι ευθύνη και γίνεται με δαπάνες του Ανάδοχου, θα ελέγχεται 

δε από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα διευκολύνει το προσωπικό της Υπηρεσίας για 

την άσκηση του ελέγχου αυτού. Οι σχετικοί κανονισμοί, προδιαγραφές και τα κριτήρια, 

που καθορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα για τα υλικά και την ποιότητα εργασίας, 

αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις αυτών των κανονισμών/προδιαγραφών και τα 

κριτήρια αυτών. Ο έλεγχος της ποιότητας θα γίνεται, όταν απαιτείται στις εγκαταστάσεις 

του προμηθευτή/κατασκευαστή και οι απαιτούμενες κατά την εγκατάσταση και 

λειτουργία του συστήματος. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις δοκιμές που 

προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών 

βαρύνουν  τον ανάδοχο. 

2. Όλα τα υλικά που θα προμηθευτούν από τον ανάδοχο, θα συνοδεύονται 

απαραίτητα με όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας που προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς (ελληνικούς ή χώρας προέλευσης).  

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, για το καινούργιο και αμεταχείριστο των υλικών. 

4. Δελτία αποστολής των υλικών. 

5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργαστεί με πιστοποιημένο φορέα ο οποίος θα 

αναλάβει τους απαιτούμενους ελέγχους έως και τη λειτουργική παραλαβή του 

συστήματος. Οι  έλεγχοι του φορέα είναι προϋπόθεση των αντίστοιχων παραλαβών της 

προμήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ολα τα προσφερόμενα προϊόντα, εξαρτήματα εξοπλισμός ή συστήματα και τα επί 

μέρους μέρη ή υποσυστήματα αυτών θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα 
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και να μην προέρχονται από άλλη χρήση, εγκατάσταση ή δεύτερη επεξεργασία ή άλλως 

εάν ορίζονται καταφατικά διαφορετικά στη συγγραφή της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για το κάθε προσφερόμενο προϊόν ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σχέδιο 

ασφαλούς χρήσης και διακίνησης για λόγους προστασίας προσωπικού και υποδομών. 

Η Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου 

αφορά στην απόδοση, αντοχή, καλή λειτουργία και τήρηση των προδιαγραφών του 

τεύχους αυτού.   

ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ CE 

Το σύνολο των προτεινόμενων προϊόντων θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση  

(πιστοποιητικό καταλληλότητας) CE ανάλογα με την χρήση του εκτός αν το προϊόν 

εξαιρείται με βάσει τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η εξαίρεση από την απαίτηση 

αυτή θα πρέπει να  τεκμηριώνεται εγγράφως από τον προμηθευτή του υλικού με 

παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις. Υλικά  που περιλαμβάνει επί μέρους 

εξαρτήματα θεωρείται ότι την καλύπτει την απαίτηση αυτή αν το κάθε επί μέρους 

εξάρτημα συμμορφώνεται με αυτή. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας CE θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ και να έχουν εκδοθεί είτε από κοινοποιημένους επίσημους 

οργανισμούς με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης είτε με αυτεπιστοποίηση 

(Declaration of conformity) αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στα Μητρώα των 

κατασκευαστών των οριζόμενων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή οργανισμών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 

Εφόσον απαιτείται από την διακήρυξη, υποβάλλεται πιστοποίηση σύμφωνα με το 

πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας ευρισκόμενου σε 

ισχύ για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας. Πιστοποιητικά 

ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους 

διαπιστευμένους οργανισμούς. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει για το κάθε προσφερόμενο προϊόν που απαιτείται 

το τεχνικό εγχειρίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για την διασφάλιση ανταλλακτικών και αναλωσίμων για 

το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστο πέντε (5) έτη από τον χρόνο 

παράδοσης των υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή υλικών και την απόρριψη αυτών συντάσσεται 

πρωτόκολλο παραλαβής από την ορισμένη από τον Αναθέτοντα Φορέα Επιτροπή 

παραλαβής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 της διακήρυξης 

και όπως τα συμβατικά τεύχη επιβάλλουν. 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή πέραν του μακροσκοπικού ελέγχου περιλαμβάνει : 

1) την προ της φόρτωσης και κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης των παραδιδόμενων 

επί τόπου επίσκεψης του πιστοποιημένου φορέα και της επιτροπής κατά την εκτίμηση τους 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα και την τεχνική 

πληρότητα της διαδικασίας συναρμολόγησης τους, καθώς επίσης και την εφαρμογή του 

συστήματος ποιοτικού ελέγχου για τα παραδιδόμενα προϊόντα (έλεγχος ποιότητας). 

2) τον μακροσκοπικό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο για το σύνολο των υλικών και του 

εξοπλισμού πλήρως τοποθετημένων. 

3) τον έλεγχο συμφωνίας των τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών, 

4) τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων στις τεχνικές προδιαγραφές συνοδευτικών 

εγγράφων και της συμμόρφωσης των ζητούμενων δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρούσας διακήρυξης. Ο έλεγχος ποιότητας είναι ευθύνη και γίνεται με δαπάνες του 

Ανάδοχου, θα ελέγχεται δε από το Πιστοποιημένο Φορέα ελέγχου και την Υπηρεσία. Ο 
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ανάδοχος θα διευκολύνει το προσωπικό της Υπηρεσίας για την άσκηση του ελέγχου αυτού. Οι 

σχετικοί κανονισμοί, προδιαγραφές και τα κριτήρια, που καθορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα για 

τα υλικά και την ποιότητα εργασίας, αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. Στο πρόγραμμα 

ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις αυτών των 

κανονισμών/προδιαγραφών και τα κριτήρια αυτών. Ο Έλεγχος της ποιότητας του συστήματος 

θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή/κατασκευαστή και επι τόπου της 

εγκατάστασης. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις δοκιμές που προβλέπονται από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5) τον έλεγχο της συμφωνίας των αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών δοκιμών και ελέγχου 

που ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές με τα προσκομιζόμενα έγγραφα και ιδιαίτερα τα 

αποτελέσματα του πιστοποιημένου φορέα για τον λειτουργικό έλεγχο και παραλαβή του 

συστήματος. (έκδοση πιστοποιητικού (I.R.N.) Inspection Release Note) 

6) τα πιστοποιητικά των χρησιμοποιούμενων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν ή 

κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Εφόσον για 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης 

πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Υλικά για 

το οποίο δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε το υλικό 

απορρίπτεται. Το υλικό απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 

από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 

ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 

με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. !ε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με 

απόφαση του ΔΣ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.             

Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά 

χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας Διενέργειας Διαγωνισμού 

συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση με τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου εξοπλισμού μέχρι την ημερομηνία 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του με την υποχρέωση ασφάλισης αυτού έως και την 

λειτουργική παραλαβή της προμήθειας. Από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής, η κυριότητα μεταβιβάζεται στον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με τα 

κατωτέρω. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτοντα Φορέα όλα τα περιγραφόμενα στη 

σύμβαση προϊόντα και εξοπλισμό ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου 

και να καλύψει με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς 

εμποδίζουν ή θα εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από τον 

Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική 

επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά έξοδα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την 

εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να έχουν κοστολογηθεί και ενσωματωθεί στην Οικονομική 

Προσφορά του. 

Ολο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία του Αναθέτοντα 

Φορέα. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 

έγγραφα και τα στοιχεία στον Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια 

του Αναθέτοντα Φορέα. 

Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με 

αποτέλεσμα ο Αναθέτων Φορέας να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την 

παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν 

τέτοια δικαιώματα. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος 

κατά του Αναθέτοντα Φορέα από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα 

επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά 

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, 

δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα, έναντι του τρίτου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης 

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων και, αφετέρου, υποχρεούται να 

αποζημιώσει τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί 

από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο ανάδοχος να καταθέσει τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

(μη επαννεγράψιμο CD) για το κάθε προσφερόμενο προϊόν (υλικό, εξάρτημα, εξοπλισμό, 

σύστημα και τα μέρη αυτού) τα οποία θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus), θα πρέπει να 

κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του μηχανήματος και όχι από 

τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου 

κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

πρωτότυπη και επικυρωμένη από το αρμόδιο επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρεία. 

Επίσης στην επιστολή πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς επίσης να 

υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Σε περίπτωση 

αλλοδαπού κατασκευαστή, η επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 

και να είναι θεωρημένη από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Επιστολές που δεν θα 

είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται. 

* Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τρεις (3) πλήρεις σειρές όλων των 

κατασκευαστικών σχεδίων του συστήματος (υπό κλίμακα και διαστασιολογημένα με 

ενσωματωμένο κατάλογο τεμαχίων οργάνων, εξαρτημάτων και υλικών), ηλεκτρολογικών 

και ηλεκτρονικών σχεδίων (διαγραμμάτων πλακετών) καθώς και λειτουργίας του 

συστήματος. 'Ολα τα προηγούμενα θα παραδοθούν σε DVD ή CD, σε αρχεία pdf καθώς 

και σε επεξεργάσιμη μορφή. Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά αυτά σχέδια θα είναι 

πλήρη και λεπτομερή έτσι ώστε η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης να μπορεί να 

αναγνωρίζει τα σφάλματα και τις βλάβες και να τα επιδιορθώνει μόνη της. 

* Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία σε τρεις (3) σειρές και σε ηλεκτρονικά αρχεία 

πλήρεις πρωτότυπους καταλόγους από τους κατασκευαστές και προμηθευτές των υλικών 

για όλο τον εξοπλισμό και μηχανήματα που θα εγκατασταθούν, όπου θα αναλύονται και 

περιγράφονται τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και πλήρεις πίνακες 

ανταλλακτικών των κατασκευαστών (με τα ονόματα των αντιπροσώπων), ώστε να 

διευκολύνει την παραγγελία των ανταλλακτικών. Οι παραπάνω πίνακες θα συνοδεύονται 

από δεσμευτικές για τον ανάδοχο προσφερόμενες τιμές των ανταλλακτικών που 

περιέχουν.  

* Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία λεπτομερή τεχνική περιγραφή για την 

λειτουρνία του συστήματος τόσο στις επιμέρους λειτουργίες εξοπλισμού του όσο στο 

σύνολο του. 

* Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία οδηγό προσδιορισμού και επίλυσης 
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λειτουργικών σφαλμάτων είτε υπό μορφή καταλόγου, είτε υπό μορφή διαγράμματος. 

* Κάθε εξάρτημα του συστήματος θα συνοδεύεται με το πρωτόκολλο δοκιμών, έντυπα 

τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως, τα οποία θα είναι 

γραμμένα στη ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα τα εγχειρίδια 

λειτουργίας ρυθμίσεων, βλαβών και λειτουργίας (προγραμματιστή) θα έχουν πλήρη 

περιγραφή και θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

* Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την εκκίνηση λειτουργίας του 

συστήματος που θα προμηθεύσει, με την παρουσία ειδικων τεχνικών του στο τόπο του 

έργου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Τα έξοδα αποζημίωσης, μεταφοράς, διαμονής 

και διατροφής βαρύνουν τον ανάδοχο, δεδομένου ότι έχουν συνεκτιμηθεί από αυτόν κατά 

την διαμόρφωση της προσφοράς του. 

* Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη περιγραφή του συστήματος απομακρυσμένης 

διαχείρισης, τον οδηγό προσδιορισμού και επίλυσης λειτουργικών σφαλμάτων και όλων 

των απαιτούμενων στοιχείων για τη λειτουργία του καθώς και όλα τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας. 

* Ο ανάδοχος θα παραδώσει και θα υποστηρίξει την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και 

Κοζάνης σύμφωνα με όλα όσα αναγράφονται στα τεύχη της προμήθειας και όλα όσα 

απαιτούνται για την εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του συστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει : 

 Να συσκευάσει με ασφαλή τρόπο τα υλικά που θα προμηθεύσει. 

 Να φορτώσει με ίδια μέσα και δαπάνες τα υλικά που θα προμηθεύσει σε 

μεταφορικό μέσο της επιλογής του. 

 Να μεταφέρει με ίδια μέσα και δαπάνες τα υλικά που θα προμηθεύσει. 

 Να εκφορτώσει να φυλάξει, να εγκαταστήσει, να θέσει σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία και να παραδώσει με ίδια μέσα και δαπάνες το σύστημα που θα 

προμηθεύσει. 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα δηλώσει την έδρα της επιχείρησής του και 

την ακριβή διεύθυνσή του. Επίσης στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να δηλώσει τους νόμιμους εκπροσώπους του, τον Αντίκλητό του και τους τυχόν 
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πληρεξουσίους του. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η αλληλογραφία θα γίνεται αποκλειστικά στην 

Ελληνική γλώσσα και μέσω του Αντικλήτου. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και εμπρόθεσμη 

προμήθεια του συστήματος που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η 

Υπηρεσία. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στα υλικά που θα 

προμηθευτούν ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη 

Σύμβαση ή το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε 

θετική ζημία του που θα οφείλεται στο λόγο αυτό, επιπλέον των ποινικών ρητρών λόγω 

καθυστέρησης που υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση. 

Η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται παραπάνω, θα γίνει με αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση του συστήματος να γίνει με 

δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση κάθε μελέτης που απαιτείται από τη 

συγγραφή της προμήθειας και από τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας από 

οπουδήποτε αυτοί προκύπτουν. 

Ανηγμένα στην τιμή μονάδος του συστήματος είναι όλα όσα αναφέρονται στη τεχνική 

περιγραφή, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή της προμήθειας. Επίσης 

περιλαμβάνεται ανηγμένο το κόστος για την έκδοση των οποιωνδήποτε πιστοποιητικών 

αδειών, μελετών, εγγράφων, εντύπων, σχεδίων και εγχειρίδιων απαιτούνται σύμφωνα 

με το φύλλο συμμόρφωσης την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές και τη 

συγγραφή της προμήθειας καθώς και τα έξοδα επίσκεψης στα εργοστάσια κατασκευής 

του συστήματος η δαπάνη για τα οποία είναι ανηγμένη στη τιμή μονάδος του 

συστήματος.  

ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η αποστολή μπορεί να γίνει και τμηματικά ενώ η μέθοδος μεταφοράς εναπόκειται στην κρίση 

του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει τις αποστολές των εμπορευμάτων του κατά κινδύνων 

μεταφοράς και απώλειας σύμφωνα με το συμφωνημένο τόπο και τρόπο παράδοσης. Σε 

περίπτωση ζημίας κατά την μεταφορά και εγκατάσταση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 



Εγκατάσταση μονάδων ψύξης – θέρμανσης στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης 
                                                                                                        EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                               

  Σελ. 30/33 

προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση των καταστραφέντων υλικών. 

Η  Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης οφείλει κατά την περίοδο εγγύησης της 

προμήθειας να αναγγείλει αμέσως την ζημία στον Ανάδοχο, ώστε ο τελευταίος να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση της απαίτησης της έναντι 

της ασφαλιστικής εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

(α) Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Αναθέτοντα 

Φορέα. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα 

έγγραφα και τα στοιχεία στον Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του Αναθέτοντα Φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (β) Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου 

κατά του Αναθέτοντα Φορέα από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά 

δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, ο Αναθέτοντας Φορέας οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του 

Αναθέτοντα Φορέα, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός 

βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο Αναθέτοντας Φορέας εξ 

αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 

δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 

αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(α) Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με την Προμήθεια που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα. Ειδικότερα : 
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 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προμήθειας αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή 

του κατά την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 

πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή 

στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 

 Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και 

διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο 

συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 

 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών 

οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 

εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

(β) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους 

που ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή 

μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώνει τον Αναθέτοντα Φορέα για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση 

αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται στον Ανάδοχο, ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για 

όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά 

περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

ΑΡΘΡΟ 24ο ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα υλικά θα συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές περίγραφες - τεχνικές προδιαγραφές 

και τη συγγραφή του έργου και θα είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους ώστε να 
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εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η λειτουργικότητα του συστήματος και θα συνεργάζονται 

απόλυτα με το υφιστάμενο σύστημα. Για το γεγονός αυτό θα παρέχεται η δήλωση του 

προμηθευτή η οποία θα υποβάλλεται στην υπηρεσία.  

ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 26ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τη σύμβαση, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και τω λοιπών σχετικών νόμων. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών και 

διενέξεων της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Νομού Κοζάνης. Συμφωνείται όμως ότι οι 

συμβαλλόμενοι θα εξαντλήσουν πρώτα όλα τα περιθώρια συναινετικής λύσης. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με την Ιερά Μητρόπολη 

Σερβίων και Κοζάνης, προκύπτουσα από τη σύμβαση, πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την 

διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει o Ν.3463/06. 

Σε περίπτωση που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην 

προβλεπόμενη ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να επανέλθει 

στο μέλλον αφού τα τυχόν δικαιώματα του έχουν παραγραφεί. Η αυτή ακριβώς 

διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός της 

υπηρεσίας ή εκτός Υπηρεσίας για το οποίο ο προμηθευτής κρίνει ότι του δημιούργησε 

αύξηση στο κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου την οποία δεν αποδέχεται 

να καλύψει με δική του δαπάνη έστω και αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφό της υπηρεσίας 

γι' αυτό. Με την έννοια αυτή είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που 

αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση 

της αίτησης. 

ΑΡΘΡΟ 27ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Εγκρίσεις οι οποίες θα δοθούν από την  Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης και τις 

υπηρεσίες της σύμφωνα με τη σύμβαση, δεν απαλλάσσουν σε καμία περίπτωση τον 
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προμηθευτή από τις ευθύνες του που απορρέουν από σύμβαση. 

2. Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι παύει να ισχύει κάθε 

προγενέστερη ρητή ή σιωπηρά, βεβαία ή ενδεχόμενη, δήλωση ή συμφωνία οποιασδήποτε 

μορφής, που δεν συμπεριελήφθη στα συμβατικά τεύχη της σύμβασης. 

3. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολών των διατάξεων της σύμβασης και του 

συμφωνητικού πρέπει να γίνει γραπτά και από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, άλλως 

θα είναι μη ισχυρά. 

4. Η σύμβαση διέπεται καθ' ολοκληρία από το Ελληνικό Δίκαιο και για την προμήθεια αυτή 

ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

5. Σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν φιλικά από τα δύο μέρη 

θα επιλύονται δικαστικά. Αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα δικαστήρια Νομού Κοζάνης. 

6. Η επίσημη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια αυτή και σε όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης της θα είναι η Ελληνική. Μόνο φυλλάδια, τεχνικά έντυπα και 

εξειδικευμένα τεχνικά κείμενα και σχέδια μπορούν να είναι στην Αγγλική και εφ' όσον η 

μετάφρασή τους δεν είναι δυνατή. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα παρακολούθησης και 

παραλαβής της προμήθειας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον ανάδοχο την 

μετάφραση οποιοδήποτε στοιχείων κριθεί απαραίτητο. 
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