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           ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Σύμβαση υπ΄αριθμ........ 

Μεταξύ του Δήμου Θάσου και της εταιρίας ή κοινοπραξίας ......... 

Για την προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία: 

1. Εκατόν σαράντα (140) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 120W σε αντικατάσταση 
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν 
σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικους́ ιστους́, υψ́ους 9-12 μετ́ρων.   

2. Εκατό (100) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́ των 120W σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα 
εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-11 μέτρων.   

3. Οκτακοσίων τριάντα (830) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 75W με βραχίονα σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 250W 
που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 
6-11 μέτρων.   

4. Εβδομήντα (70) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED επί ιστου ́ των 75W σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́με λαμπτήρα 150W που υπάρχουν σήμερα 
εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-11 μέτρων.   

5. Τριακοσίων σαράντα (340) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 50W με βραχίονα σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 125W 
που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-8 μετ́ρων. 
  

6. Εκατόν πενήντα (150) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, καλλωπιστικου ́ τυπ́ου, κορυφής επί 
ιστου ́ των 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστους́ σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα 70W που υπάρχουν σήμερα. 
  

7. Είκοσι (20) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τυπ́ου LED, των 75W με ειδική βάση στήριξης, σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν 
σήμερα. 

Την προμήθεια μεταφορά και παράδοση σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμος : 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8. Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) λαμπτήρων LED τυπ́ου Ε27 εξωτερικών χώρων (IP65) 
των 11 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας των 23W που υπάρχουν 
σήμερα. 

Την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος :  

9. Χίλιοι τριακόσιοι εξήντα (1.360) βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής 
διατομής Φ60mm κατάλληλος για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς.   

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Συνολικό συμβατικό τίμημα : ………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στη Θάσο σήμερα την……. του έτους…… οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι : 

Αφενός 

Ο Δήμος Θάσου Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στη Θάσο, επί της 
οδού  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ  αριθμός 7, με ΑΦΜ…………. Και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της 
παρούσας από το Δήμαρχο ………..σύμφωνα με την απόφαση …………………και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “η Αναθέτουσα Αρχή” 

 

Και αφετέρου 

Η εταιρία ή Κοινοπραξία.......... με έδρα...........και Α.Φ.Μ. ............Δ.Ο.Υ........που εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον .......κάτοικο........κάτοχο του ΑΔΤ........, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως “ο Ανάδοχος” 

Λαμβάνοντας υπόψιν 

1. την υπ΄αριθμ.....διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια  
για χρονικό διάστημα διάρκειας της συμ́βασης οκτώ (8) μήνες ή 240 ημερολογιακές ημέρες απο ́
την επομένη της υπογραφής της συμ́βασης. 

2. Την υπ΄αριθμ…απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της 
ανωτέρω διακήρυξης στον Ανάδοχο 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 
Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου. 
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
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Προμήθεια:  όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική - οριστική). 
 
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση και κάθε σχετική υπηρεσία που προβλέπεται στη 
διακήρυξη και την προσφορά. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 

 
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας. 
 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) 
τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 
 
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο παρούσας σύμβασης 
 
Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας με εγκατάσταση και πλήρη 

λειτουργία : 

1. Εκατόν σαράντα (140) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 120W σε αντικατάσταση 
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν 
σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικους́ ιστους́, υψ́ους 9-12 μετ́ρων.   

2. Εκατό (100) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́ των 120W σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα 
εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-11 μέτρων.   

3. Οκτακοσίων τριάντα (830) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 75W με βραχίονα σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 250W 
που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 
6-11 μέτρων.   

4. Εβδομήντα (70) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED επί ιστου ́ των 75W σε αντικατάσταση των 
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παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́με λαμπτήρα 150W που υπάρχουν σήμερα 
εγκατεστημένα σε μεταλλικους́, τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-11 μέτρων.   

5. Τριακοσίων σαράντα (340) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, επί ιστου ́των 50W με βραχίονα σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστου ́ με λαμπτήρα 125W 
που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε τσιμεντένιους και ξυλ́ινους ιστους́, υψ́ους 6-8 μετ́ρων. 
  

6. Εκατόν πενήντα (150) φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED, καλλωπιστικου ́ τυπ́ου, κορυφής επί 
ιστου ́ των 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστους́ σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα 70W που υπάρχουν σήμερα. 
  

7. Είκοσι (20) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τυπ́ου LED, των 75W με ειδική βάση στήριξης, σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν 
σήμερα. 

Την προμήθεια μεταφορά και παράδοση σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμος :  

8. Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) λαμπτήρων LED τυπ́ου Ε27 εξωτερικών χώρων (IP65) 
των 11 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας των 23W που υπάρχουν 
σήμερα. 

Την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος :  

9. Χίλιοι τριακόσιοι εξήντα (1.360) βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων τυπ́ου LED κυκλικής 
διατομής Φ60mm κατάλληλος για ξυλ́ινους και τσιμεντένιους ιστους́.   

Η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ (8) μήνες ή 240 ημερολογιακές ημέρες από την 
επομένη της υπογραφής της συμ́βασης.  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της με αριθμ……..διακήρυξης, της υπ. αριθμ…….απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης σε 
συνδυασμό με την πλήρη προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 3 
 
Υπογραφή σύμβασης- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε με την υπογραφή της παρούσας η με αριθμό ........... 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .......... 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,  
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και κατόπιν προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας από 
τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήματος. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 4 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της ....... 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 5 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Άρθρο 6 

Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Με την παρούσα ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται δηλώνει ως υπεργολάβους τους κάτωθι : 

(δηλώνονται από ανάδοχο :  το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής) 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή με τα πλήρη στοιχεία του. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 αυτής, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
η αναθέτουσα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας θα επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης1 
Η αναθέτουσα αρχή 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, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο 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. 

 
Άρθρο 9 
Τιμές Σύμβασης 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

Άρθρο 10 
Τόπος & χρόνος παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στο 
Παράρτημα Α της διακήρυξης και στην προσφορά του, σε σημείο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα εντός 
του Καλλικρατικού Δήμου θάσου, καθώς επίσης και να εγκαταστήσει τους βραχίονες και τα φωτιστικά 
σώματα LED σε πλήρη λειτουργία, σε οκτώ (8) μήνες ή 240 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

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 ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

                                           
 
 
1 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 11 
Παραλαβή 
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους 
ακόλουθους τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο, β) πρακτική δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, 
εγκατεστημένα στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού ή θέσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της διακήρυξης. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από την επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 
άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

-Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Η παραλαβή των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων μπορεί να γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή δύναται να 
πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) στάδια, κάθε ένα με την ολοκλήρωση εκάστου 20% του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί μεταξύ της Υπηρεσίας και 
του Αναδόχου, πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα κάθε 
παράδοσης για την παραλαβή της. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο 
που θα συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών. 
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής: 
•  Το είδος και η ποσότητα. 
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό 
γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος. 
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 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
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απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

 
Άρθρο 12 
Πλημμελής κατασκευή 
 
-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 παρούσας 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, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

-Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 
Άρθρο 13 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 
Άρθρο 14 
Πληρωμή 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θάσου με χρήση 10ετους διάρκειας 
εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7325.0005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2017 
του Δήμου Θάσου. 
Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ)  μέσω του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο 50% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων. 
 
-Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί ως κάτωθι  : 
(επιλέγεται στο κείμενο σύμβασης ο τρόπος που επιλέγεται σχετικά) 
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α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Ή 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 
την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και της παρούσας, και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 
αξίας του υπολοίπου 50% με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες2 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής3. 
Η πληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
θα γίνεται με την προσκόμιση όλων 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 ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 
(εάν υπάρξει προκαταβολή γίνεται μνεία και της εγγυητικής προκαταβολής κατά τον ν.4412/2016) 
 
Επιπλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου Δ παράγραφος Δ.2. του Οδηγού Μελετών του 
προγράμματος, λόγο της υποχρεωτικής εκπλήρωσης του ειδικού όρου από τον Ανάδοχο, παροχής της 
10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων LED, απαιτείται 
κατά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από τον Δήμο και προ της επιστροφής της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης, η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, η οποία θα 
ανέρχεται στο 20% του συμβατικού τιμήματος για το πρώτο έτος μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας, η οποία θα ανανεώνεται κάθε επόμενο έτος με έκπτωση 2% επί του αρχικού ύψους 
εγγυητικής ανά έτος, έως και το 10ο έτος της συμβατικής υποχρέωσης καλής λειτουργίας των 
φωτιστικών και λαμπτήρων. 
 
Αναλυτικά : 
 

- Για το πρώτο (1ο) έτος λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της 
αξίας του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

- Για το δεύτερο (2ο) έτος λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 18% επί της 
αξίας του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

- Για το τρίτο (3ο) έτος λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας 
η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 16% επί της αξίας του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

- Για το τέταρτο (4ο) έτος λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 14% επί της 
αξίας του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

                                           
 
 
2 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
3 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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- Για το πέμπτο (5ο) έτος λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί της 
αξίας του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

- …………………………. κ.ο.κ. 
 
Η απομείωση 2% του ύψους του ποσού της εγγυητικής καλής λειτουργίας του Αναδόχου ανά έτος 
θα γίνεται μετά από: 
 

• Εξακρίβωση της ετήσιας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. και 
• Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ για την τήρηση των όρων της εγγύησης από τον 

Ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 15 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 
- για τα φωτιστικά, προβολείς LED και βραχίονες, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία των υλικών έτοιμων για χρήση, στις θέσεις τοποθέτησης τις οποίες θα υποδείξει ο 
Δήμος, 
- για τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος 
- η 10ετη συντήρηση σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων. 
- ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα απεικονίζονται 
ψηφιακά οι θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED σύμφωνα με την παρ. 6.2 του 
Οδηγού Μελετών του ΤΠ&Δ και του ΚΑΠΕ. 
- Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 
λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως 
ενιαίο σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάση στήριξης και κάθε 
άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας 
εντός του παραπάνω χρόνου ολικής εγγύησης  (5ετιας), τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες δεν 
επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται από νέα από τον ανάδοχο. 
- Ο ανάδοχος εγγυάται, αφού λάβει υπ’ όψιν την παραπάνω παράγραφο, την συντήρηση των 
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 16 
Επίλυση διαφορών 
1.Τα μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπο αρμοδιότητα έχουν τα 
Δικαστήρια της έδρας της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 
Άρθρο 17 
Λοιποί όροι 
Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης στο μέτρο που δεν 
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αντίκεινται στους όρους αυτής α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη 
κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά του αναδόχου προμηθευτή 
Η κοινοποίηση των εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω email ή με φαξ ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα η αποστολή και 
παραλαβή τους. 
 
Η παρούσα συντάχθηκε σε .........όμοια αντίτυπα, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα 
μέρη ως έπεται και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. 
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