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ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ …………………………  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ                 

Αξηζ. πξση…………………………………….. 

 

 

 

Ση.. ……………… ζήκεξα …………………… εκέξα ………………….. νη παξαθάησ 

ζπκβαιιφκελνη: 

1. Ο Δήκνο …………., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο απφ ην Δήκαξρν ηνπ.  

 

2. ……….. κε  ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «……………………..», πνπ εδξεχεη 

……………………………….. (. ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ …………………………………..  

 

ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε ……………………….κε ηελ ππ’ αξηζ. .......... 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

Ο Δήκνο απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

…………………………….., φπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ν νπνίνο δηελεξγήζεθε 

ηελ …….. ελψπηνλ ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πνπ ζπλέηαμε ε ππεξεζία ηνπ 

Δήκνπ. 

 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ……………………20….., αθνχ έιαβε 

ππφςε ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, απνθάζηζε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 

……..………….. απφθαζή ηεο, ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηνλ (Αλάδνρν). 

 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο 

……………, πνζνχ …………………… επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο[εθφζνλ 

απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο]. 

 

Aλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 

πεξηπη. 42 ηνπ Ν.4412/2016: 

- ε ππ’ αξηζ.  ………… δηαθήξπμε 

- νη ππ’ αξηζ. ………… ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

- …….. [ζπκπιεξψλεηε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο] 

- ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

 

 

 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη …………………, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδφρνπ.  

 

Άπθπο 2 

Γιάπκεια 
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1. Η δηάξθεηα ηεο Σχκβαζεο νξίδεηαη ζε……… απφ ....θαη ιήγεη ηελ ή ζε .... [ην ελ 

ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηφ θαη ιήγεη είηε ζε δήιε 

εκεξνκελία ή πξνζεζκία είηε, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδηάκεζα επηκέξνπο παξαδνηέα, 

κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην 

ζπκθσλεηηθφ]  

 

Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ 

[εθφζνλ ππάξρνπλ] νξίδνληαη ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:  

α)….. β)…… θ.ι.π. 

 

2. Η  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο 

ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ . Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα 

ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο   Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ 

απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 

…… ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 3 

Αμοιβή – Σπόπορ πληπυμήρ 

 

1. Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ είλαη 

………………. Σηελ ακνηβή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 

  

2. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: [π.ρ. Τν 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ] 

 

3. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή. [ε Α.Α. δχλαηαη λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ζην 

ζεκείν απηφ, πξβι. παξ. 6 ηνπ σο άλσ άξζξνπ] 

 

2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο: [αλαθέξνληαη απφ ηελ Α.Α. θαηά πεξίπησζε νη λφκηκεο θξαηήζεηο].  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Υπέξ ηεο 

Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 

Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Τν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 [εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ] 
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γ)……………………………………… 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο …..% επί ηνπ θαζαξνχ 

πνζνχ.[ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.] 

 

 

Άπθπο 4 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρεη δεζκεπηεί πίζησζε …… 

επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ …….. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ ππ’ αξηζ. ……….. απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, επί ηεο νπνίαο ππάξρεη  

βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, γηα ηελ χπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο 

πίζησζεο κε α/α ………… 

 

 

Άπθπο 5 

Τποσπεώζειρ αναδόσος 

Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη: 

α) ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Φ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο   

β) δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

γ) ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

[Σην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 

Ν.4412/2016…………………………………………………] 

 

 

Άπθπο 6 

Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ 

1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. [ε 

παξάγξαθνο απηή ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηνπ ζρεηηθνχ Παξαξηήκαηνο απηήο] 
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Σηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, 

ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 

φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο.  

Σηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά 

απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε 

ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 

επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 

επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε 

πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Επηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο [ζπκπιεξψλεηαη 

αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.] επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 

ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ 

νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα 

ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Τν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

Άπθπο 7 

Τπεπγολαβία 

1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 

ππεξγνιάβνπο. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Δελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ 

ηεο ζχκβαζεο/ησλ πην θάησ ππεξεζηψλ-θαζεθφλησλ ......[ην εδάθην β΄ 

ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη  επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ηηο 

ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ 
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θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4412/2016, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε 

απηή, θαηά ην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016] 

 

2. Ο Αλάδνρνο κε ην απφ …… έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. …….. φξν ηεο δηαθήξπμεο ελεκέξσζε ην Δήκν γηα ην 

φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Υπνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Δήκν θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία 

ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην Δήκν, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ 

λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζην Δήκν θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία. [ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, 

πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν απηφ φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ] 

 

3. [Σην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη ε ηπρφλ δπλαηφηεηα πιεξσκήο απεπζείαο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ κε παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν άξζξν πιεξσκήο  ζην νπνίν ζα πξέπεη 

λα θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην 

αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο].............................................................   

 

Άπθπο 8 

Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ     

[Σην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο ξήηξεο ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ απηέο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ, ελδερφκελα κε παξαπνκπή ζε άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο] 

 

Άπθπο 9 

Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ο Δήκνο κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν ………… ηεο δηαθήξπμεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΕΕ, ε 
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νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΣΛΕΕ. 

 

 

Άπθπο 10 

Δπίλςζη Γιαθοπών – Δθαπμοζηέο Γίκαιο 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, 

νη φξνη ηεο ……….. δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 

2. Η ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Δίθαην. Σε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ν Δήκνο θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

3. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ παξαγξάθσλ … (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 

εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη ……. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα 

ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε [ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ 

ηελ Α.Α.], κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Επί ηεο πξνζθπγήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Άπθπο 11 

Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Σχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 

δηελεξγεζεί απφ ηελ  .....[αλαθέξεηαη ε θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή ε ππεξεζία 

ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α.] ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην Δεκνηηθφ 

Σπκβνχιην γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, 

ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

2. Η αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο [ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα 

βάζε] λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα 

εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε [ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ] δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο 

αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Τα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε 

ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. [Η παξ. 3 ζπκπιεξψλεηαη θαη΄ επηινγή ηεο Α.Α.] Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη 

έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν 
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θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 

θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Τν 

εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα 

ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 

πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη 

θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

 

Άπθπο 12 

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ 

άξζξνπ 221  ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

Παξάξηεκα....ηεο παξνχζαο. [Οη Α.Α. πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν 

παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ] 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο [ζχκθσλα κε ηα φζα 

έρεη νξίζεη αλσηέξσ ε Α.Α.], κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 

δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή 

ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Τν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη 

φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ .  

 

Άπθπο 13 

Απόππιτη παπαδοηέυν – Ανηικαηάζηαζη 

Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ [ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.], κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπκπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, 

πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
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νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν ……. ηεο δηαθήξπμεο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 

Άπθπο 14 

Αναπποζαπμογή ηιμήρ 

[ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ν ζρεηηθφο φξνο , νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο απηήο.] 

 

Άπθπο 15 

Λύζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, ε ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ πάξνδν 

ηεο εκεξνκελίαο δηάξθεηαο ηεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη 

ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ………………. 
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