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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………./………../2016  μεταξύ: 

Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 

997889618 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθήνας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας, από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, 

δυνάμει του από ………………πρακτικού του Δ.Σ.  

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία «……………………...» και το 

διακριτικό τίτλο «……………» με ΑΦΜ……………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε .…………..(στο εξής 

καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει επί της οδού ……………αρ. …………. Τ.Κ. 

................. και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από 

τον ……………, κάτοικο…………., οδός …………αρ………….., με ΑΔΤ…………. 

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν: 

- του υπ’ αριθμ. ………./……. Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της 

από………….. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την 

«Προμήθεια και Παράδοση Αγροτικού Εξοπλισμού»  κατά την οποία πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναδείχθηκε μειοδότρια η Ανάδοχος, συνταχθέντος 

του ως άνω Πρακτικού, το αποτέλεσμα της  οποίας  εγκρίθηκε με το από 

……./……../2016 Πρακτικό του Δ.Σ. της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο – Διάρκεια της Σύμβασης  

1.1 Αντικείμενο της παρούσας  σύμβασης  είναι η  προμήθεια, μεταφορά και 

παράδοση αγροτικών μηχανημάτων (………………), στην  έδρα  της  

επωφελούμενης  επιχείρησης «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  

Αμάλθεια», που ευρίσκεται  στην περιοχή Μέσης Κομοτηνής.  
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 1.2. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης, ορίζεται σε  ενενήντα  (90)  ημέρες,   

άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της  και λήγει την……………….. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

2.1 Η αμοιβή που θα λάβει ο Ανάδοχος για την προμήθεια του εξοπλισμού  

συμφωνείται στο ποσό των……….  …………………€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο 

Ανάδοχος, η οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως. 

2.2.  Η πληρωμή θα γίνει σε €, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών  από την 

ημερομηνία παράδοσης  του εξοπλισμού  στην επωφελούμενη Συνεταιριστική 

Κοινωνική Επιχείρηση, με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και 

ειδικότερα : 

 - Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, το οποίο δεν περιέχει παρατηρήσεις, ως προς την 

ποιότητα και ποσότητα  του παραδιδόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης. 

 -  Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου , το οποίο περιλαμβάνει τα 

τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα του προσφερόμενου 

εξοπλισμού.  

- Η Αποστολή δύναται να καταβάλλει στον Ανάδοχο προκαταβολή ύψους 40%  

επί της συμβατικής αξίας, με την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση 

αυτή το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται  εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στην επωφελούμενη Συνεταιριστική 

Κοινωνική Επιχείρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

2.3.Πιστοποιητικά  αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

2.4. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και 

υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο.  
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2.5. Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι. 

2.6. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης εξοπλισμού, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον 

προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 

ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή 

αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 

2.7.Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα 

υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

2.8. Η παραπάνω αμοιβή  ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι θα ισχύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων.  

ΑΡΘΡΟ 3 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

3.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει και να παραδώσει 

το αργότερο εντός  ενενήντα (90)  ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

τον σχετικό εξοπλισμό  στην  έδρα  της  επωφελούμενης  επιχείρησης 

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  Αμάλθεια», που ευρίσκεται στην περιοχή 

Μέση Κομοτηνής.   

3.2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί υψηλές ποιοτικές 

προδιαγραφές και να παραδίδεται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.  

3.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

πταίσματός του ή μη ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός: 

- έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της Τεχνικής Προσφοράς που 

κατέθεσε (Παράρτημα Β).  

- είναι απαλλαγμένος από κάθε πραγματικό ελάττωμα, όπως ενδεικτικά είναι 

κάθε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και της Τεχνικής 

Προσφοράς που κατέθεσε. 
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-είναι  απαλλαγμένος από κάθε νομικό ελάττωμα, όπως ενδεικτικά είναι η 

ύπαρξη πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, οι περιορισμοί στη χρήση κ.τ.λ.  

3.4. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο ανάδοχος με προσωπικό δικό 

του, που ουδεμία σχέση θα έχει με την Αναθέτουσα και του οποίου οι μισθοί, 

ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον ανάδοχο. 

3.5. Ο Ανάδοχος  ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως 

κάθε ευθύνης της Αναθέτουσας για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της 

συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του (του αναδόχου) ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και 

υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε 

προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

3.6. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί προς όφελος του 

ασάφεια ως προς την ποιότητα. 

ΆΡΘΡΟ 4 – Παραλαβή Εξοπλισμού  

4.1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του προσφερόμενου είδους θα  λάβει 

χώρα από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα 

ελέγξει την ποιότητα και την προσήκουσα παράδοσή του, συνταχθέντος προς 

τούτο σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής. Η επιτροπή θα 

συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν  παραλείψεις και 

παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του 

αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη 

σχετική έγγραφη αναφορά.  

4.2. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προσφερόμενου είδους κατά 

την παραλαβή.  

Κατά την παραλαβή στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό / Ένωση διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του είδους, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία 

της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και του είδους που 
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παραλαμβάνεται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία 

προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να 

συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι 

σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας 

και αυτό θα προβεί στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα 

γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα, επισυνάπτοντας και τη σχετική 

έγγραφη αναφορά.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης του είδους μπορεί να παραταθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 

παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 

(άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007).  

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας 

των συμβαλλομένων, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να 

περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, μέθοδο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας κτλ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ’ όσον 

βέβαια η τροποποίηση δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης ή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δεν είναι 

δυνατή, χωρίς την έγγραφη  άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.   

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Δ/νσεών της και 

της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, μπορεί σε κάθε στιγμή να καταγγείλει  

την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα. 
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7.2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις ή 

ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης. 

7.3. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, 

τον ειδοποιεί επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν προβεί σε κυρώσεις ή 

καταγγείλει την σύμβαση. 

7.4. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος : 

1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της 

Αναθέτουσας Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην 

προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών. 

3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής . 

4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την 

έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης. 

6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον 

έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την 

τροποποίηση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
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Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 

καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.  

Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς 

Δικτύου), Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς  την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και να επικαλεσθεί τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  της ανώτερης βίας που 

επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης 

παράδοσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία 

ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα 

Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 

τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το  πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 

συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  :  Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα  
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Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από 

αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και 

αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Λοιποί Όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα 

σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, 

των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία 

συμφωνεί.  

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις 

ολόκληρον, αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη 

του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. 

Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι 

αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, 

θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

4. Οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

5. Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί 

πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης, η σύμβαση αυτή θα λύεται 

αυτοδίκαια και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την 

ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) 

πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους 

συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2)  στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το άλλο έλαβε ο 

Προμηθευτής. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για  τη  ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                   Για την Ανάδοχο 

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας                                                           ……………………….  
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