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ΤΜΒΑΗ …………… /2013 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ 

ΥΟΛΔΙΟ ΑΡΙΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 2οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  

ΑΡΙΓΑΙΑ 

 

ηελ Αξηδαία ζήκεξα ηελ………………………………………2013, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, νδόο Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, κεηαμύ αθελόο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ  κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο Γήκαξρνο 

θαη ζα θαιείηαη ζην εθεμήο "Αλαζέηοσζα Αρτή" θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο 

«………………………………..» πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. …………………….. 

ΑΓΣ ΑΔ ………………, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ……………………… ηεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη 

ζα θαιείηαη εθεμήο "Προκεζεσηής", ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα 

αθόινπζα: 

Με βάζε ηελ δηαθήξπμε…./2012 πξνθεξύρζεθε Αλνηθηόο Γεκόζηνο  Γηαγσληζκόο, κε θξηηήξην  

θαηαθύξσζεο ηελ  ρακειόηεξε πξνζθνξά ζε επξώ ειεύζεξν, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.  

Η πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ  

Γηαγσληζκνύ, αθνξνύλ παθέην εηδώλ ………………… (θσδηθόο……………..) πνπ 

θαηαθπξώζεθε κε ηελ Απόθαζε …………………..ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη ν Πξνκεζεπηήο 

αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηα είδε ηνπ παθέηνπ ησλ εηδώλ όπσο θαη ηε 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ εηδώλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζηνπο 

ηόπνπο παξάδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη 

ζπκθσλίεο: 

 

Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ ζσλοδεύοσλ ηελ ζύκβαζε 

 
1.1 Η ζύκβαζε δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

………………………………………….ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ θαηαθπξώζεθε ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ππ΄ αξ.…………………………ηεο Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

1.2 Σα θείκελα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαζώο θαη ηα παξαξηήκαηα, 

ζεσξνύληαη αλαπόζπαζηα κέξε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη απνηεινύλ κε απηήλ εληαίν 

ζύλνιν. 



1.3 Σν θείκελν ηεο ύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηόο 

θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά από ηε 

ύκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθύςνπλ αληηθξνπόκελνη/ 

αληηθαηηθνί όξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ε παξνύζα 

Γηαθήξπμε, ε απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

 

 

Άρζρο 2 - Δίδε- ποζόηεηα-ηηκές 

 
2.1 Σα είδε θαη νη ζπλνιηθέο πνζόηεηέο ηνπο, νη ηηκέο κνλάδαο θάζε είδνπο θαζώο θαη ηα 

αλαγθαία ζύλνια, θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν  ζ’ απηή ηε ζύκβαζε παξάξηεκα Α΄.  

2.2 Οη ηόπνη πξννξηζκνύ ησλ εηδώλ θαη νη πνζόηεηεο γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαίλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζ’ απηή ηε ζύκβαζε παξάξηεκα Β΄. 

2.3 Σν ζύλνιν ηνπ πνζνύ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από απηή ηε ζύκβαζε, αλέξρεηαη ζε 

…………………………επξώ πιένλ ΦΠΑ ………………………………επξώ. 

 

Άρζρο 3 - Προέιεσζε ηωλ εηδώλ – Προδηαγραθές 

 
3.1 Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεύζεη ν Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ …………………………………………. 

3.2 Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε 

ηνπ Γηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ππεξηζρύεη ε ηερληθή πξνζθνξά βάζεη ηεο 

νπνίαο έρεη γίλεη ε ηερληθή αμηνιόγεζε. 

 

Άρζρο 4 – Προζεζκίες 

 
4.1 Η πξνζεζκία πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ν Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ είλαη ε άθημε ησλ εηδώλ εληόο ελελήληα (90) Ηκεξνινγηαθώλ Ηκεξώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Η ζύληαμε ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο ζα γίλεη ην αξγόηεξν ζε ηξηάληα (30) 

Ηκεξνινγηαθέο Ηκέξεο από ηελ άθημή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β΄ ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Γηαθήξπμεο. 

4.2 Αλ δελ ηεξεζνύλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο, επηβάιινληαη ζηνλ Πξνκεζεπηή νη θπξώζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 27  ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 11389/8-3-1993. Αλ 

παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ν εμνπιηζκόο ή ππεξεζίεο δελ 

παξαδνζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 ηεο Τπνπξγηθήο 11389/8-3-1993: 



α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ 

κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ, από ην άξζξν 27 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993 ρξόλνπ παξάηαζεο, 

2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα.  

β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½ , 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα.  

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο αθαηξνύληαη από ηελ νξηζηηθή πιεξσκή πξνο ηε πξνκεζεύηξηα. 

4.3 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη γξαπηώο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ, ηνπιάρηζηνλ 10 εξγάζηκεο κέξεο πξν ηεο θόξησζεο ησλ εηδώλ 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζζνύλ νη ρώξνη πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ηα είδε. 

Άρζρο 5 - Ποηοηηθή θαη ποζοηηθή παραιαβή 

 
5.1 Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ζύκθσλα 

κε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο, από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ 

ζπλεζηήζε κε ηελ ππ. αξηζκ…………………………….. Η απνζηνιή ησλ εηδώλ ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

5.2 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζύλε ησλ εηδώλ πνπ απνζηέιιεη κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 

 

Άρζρο 6 - Πιερωκές – θραηήζεης 

 
6.1 Η δαπάλε ηεο ζύκβαζεο έρεη εγγξαθεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ηε ΑΔ ΔΠ0088 κε 

θωδηθό 2012ΔΠ00880100. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δ.Π. Μαθεδνλία- Θξάθε 2007-

2013  κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΣΠΑ θαη Δζληθνύο πόξνπο. 

6.2 Οη πιεξσκέο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. Με θάζε πιεξσκή ζα 

γίλνληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο θαζώο θαη ε παξαθξάηεζε 

ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 

6.3 Ο Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε θάζε λόκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ή άιισλ Οξγαληζκώλ ε νπνία θαηά λόκν βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο 

ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιόγηα, 

απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνύλ ζηελ εμόθιεζε ησλ θόξσλ, αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ πνπ ηνλ βαξύλνπλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Σπρόλ ηξαπεδηθά ηέιε ή θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

6.4 Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη σο εμήο: 

6.4.1 Με εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ. 



6.5 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη κε 

επζύλε ηνπ, ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 ηεο Γηαθήξπμεο. 

6.5.1 Πξσηόηππν δειηίν απνζηνιήο 

6.5.2 Πξσηόηππν ηηκνιόγην πώιεζεο 

6.5.3 Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδώλ θαη ηνπ 

ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ. 

6.5.4 Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζην ζρνιείν. 

6.5.5 Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 

 

Άρζρο 7- Λοηποί όροη 

 
7.1 Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδώλ γηα ζπλήζε ρξήζε, 

απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ ή πξνβιεκάησλ, δσξεάλ γηα 2 έηε ή όπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – εηδηθνύο όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο παξνύζεο 

δηαθήξπμεο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8.1.3 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, από ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. Δπίζεο αλαιακβάλεη ηελ εσζύλε ζσληήρεζες θαη 

παροτής αληαιιαθηηθώλ γηα 5 έηε από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. 

7.2 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη κεηαμύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα ιύλεηαη από ηα θαζ΄ ύιε αξκόδηα Γηθαζηήξηα, ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 

νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

7.3 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αλαπαξάγεη ζε αξηζκό αληηγξάθσλ αλάινγν κε ηνπο 

ηόπνπο παξάδνζεο, ζεηξά πξσηνηύπσλ θπιιαδίσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ ζα ηνπ 

ρνξεγήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ. 

7.4 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθέξεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηα 

πξνζθεξόκελα είδε, ζε κόληκε ζέζε, έλδεημε ππό κνξθή κηθξήο απηνθόιιεηεο εηηθέηαο ν 

ηύπνο, νη δηαζηάζεηο θαη ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα δνζεί ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηε 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

7.5 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην θαη ηα 

δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πκθώλνπ 

Απνδνρήο Όξσλ, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζύκβαζε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η απόθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, 

δύλαηαη λα πξνζβιεζεί από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

7.6 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε από ηνλ 

Πξνκεζεπηή εγγσεηηθή επηζηοιή θαιής εθηέιεζες ύςνπο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, κε ζηνηρεία Νο…………………, ποζού …………. €, εκεροκελία 

έθδοζες………………….. ηες Σράπεδας………………………………. Η εγγπεηηθή επηζηνιή 



θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεύεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 26 ηεο Τπνπξγηθήο 

απόθαζεο 11389/8-3-1993 θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο. 

7.7 Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη πξηλ ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθώλ θαιήο εθηέιεζεο, ζα θαηαηεζεί από ηνλ Πξνκεζεπηή 

εγγσεηηθή επηζηοιή θαιής ιεηηοσργίας ύςνπο 2,5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

ΦΠΑ, κε ρξόλν ηζρύνο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

7.8 Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπκθσλήζεθε, ππνγξάθεηαη 

λόκηκα θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ζε πέληε (5) όκνηα πξσηόηππα ην θαζέλα. Από 

απηά ηα ηέζζεξα (4) θαηαηέζεθαλ ζην Γήκν Αικσπίαο θαη έλα (1) πήξε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

Γηα ην Γήκν Αικσπίαο                                                       Γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

       Ο  Γήκαξρνο 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄  : Δίδε – Ποζόηεηες- Σηκές Μολάδος 

Ολοκαζία 
Δίδοσς 
Σύπος 

Μολάδα 
Μέηρεζες 

Αρηζκ. 
Παθέηωλ 

Αρηζκός 
τοιηθώλ 
Μολάδωλ 

σλοιηθή 
Ποζόηεηα 

Δηδώλ 

Σηκή 
Μολάδος 
Παθέηοσ 
ζε Δσρώ 

Υωρίς 
Φ.Π.Α.  

ύλοιο 
Παθέηοσ 
ζε Δσρώ 

Υωρίς 
Φ.Π.Α  

  1 …………. …..   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.€ ……….,00 
Φ.Π.Α. 23% € ……….,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ Φ.Π.Α. € …..…..,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Β 

 
ΣΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΔΙΓΩΝ ΤΜΒΑΗ ………………………… 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΔΙΓΟΤ «(Κωδηθός είδοσς Σετληθώλ Προδηαγραθώλ  – 
Περηγραθή)……………………………………………………»  

 

Α/Α Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
/ΣΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ΔΙΡΑ) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

 


