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                                                                                                                    Αρ. Πρωτ: …………….. 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο   ../…. 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
 

Στην Νάουσα σήμερα την………………………………………20.., στο ∆ημοτικό 

Κατάστημα Νάουσας, οδός ∆ημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μεταξύ αφενός του 

∆ήμου Νάουσας ο οποίος εδρεύει στη Νάουσα, ∆ημαρχίας 30 Νάουσα 59200, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ∆ήμαρχο κύριο Αναστάσιο Καραμπατζό 

του Κωνσταντίνου και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και 

αφετέρου της εταιρείας «………………………………..» που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. ………………………….. Α∆Τ …. …………………, 

σύμφωνα……………… ……………………… και θα καλείται εφεξής 

"Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με βάση την διακήρυξη ……./2012 του ∆ήμου Νάουσας, προκηρύχθηκε 

Ανοιχτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή σε ευρώ ελεύθερο, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

ειδικών σχολείων Νάουσας. 
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Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης 

του ∆ιαγωνισμού, αφορούν έντεκα (11) πακέτο/είδη (Α:Υπολογιστές – 

Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Β:∆ιαδραστικοί Πίνακες, 

Γ:Έπιπλα, ∆:Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας, Ε:Εξοπλισμός γυμναστικής, 

αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής ΣΤ:Εξοπλισμός εργαστηρίων 

αυτόνομης διαβίωσης, Ζ:Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής, 

Η:Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, Θ: Ειδικός Εξοπλισμός 

για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Ι: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με 

προβλήματα όρασης, Ια:Λοιπός Εξοπλισμός).  

που κατακυρώθηκε/αν με την Απόφαση ……………………………………της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο 

Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του 

πακέτου των ειδών όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών του 

παραρτήματος Γ της σχετικής διακήρυξης, στους τόπους παράδοσης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 

 

Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση 
1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της υπ΄αρ……2012 διακήρυξης του 

διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε 

σύμφωνα με την Απόφαση ………………………………….. 

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα 

παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και 

αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 

στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η 

απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του 

Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές 
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2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους 

καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σε αυτή τη 

σύμβαση παράρτημα A΄. 

2.2 Οι τόποι προορισμού των ειδών και οι ποσότητες για κάθε σχολείο 

φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β΄. 

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη 

σύμβαση, ανέρχεται σε …………………………ευρώ πλέον ΦΠΑ 

………………………………ευρώ. 

 

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές 
3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και 

κατασκευής του εργοστασίου …………………………………………. 

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στη διακήρυξη του ∆ιαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των 

προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής 

προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η 

τεχνική αξιολόγηση. 

 

 

Άρθρο 4 - Προθεσμίες 
4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του είναι η άφιξη των ειδών εντός εξήντα (60) 

Ημερολογιακών Ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύνταξη των 

πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) 

Ημερολογιακές Ημέρες από την άφιξή τους στα σχολεία που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Β΄ της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 «Όροι Σύμβασης- 

∆ικαιώματα και Υποχρεώσεις» της ∆ιακήρυξης. 

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον 

Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή 

οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 

33 του ΕΚΠΟΤΑ:  
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α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

το 1/2 του  μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, του 

παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 

παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωμή προς την 

Προμηθεύτρια.   

 

4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την 

Αναθέτουσα Αρχή και τους ∆ιευθυντές των Σχολείων, τουλάχιστον 10 

εργάσιμες μέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν 

οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη. 

 

 

 

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σε κάθε σχολείο, 

σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ της διακήρυξης, από την 

Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη με την υπ.αριθμ. ………….. Α.∆.Σ. του 

∆ήμου Νάουσας. Η αποστολή των ειδών σε κάθε σχολείο θα γίνει με ευθύνη 

του προμηθευτή. 

5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους. 

 

 

 

Άρθρο 6 - Πληρωμές – κρατήσεις 
6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 

008/8 με κωδικό 2012ΕΠ00880027. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. 

«Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 

Εθνικούς Πόρους. 

6.2 Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για 

έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό ∆ημοσίων 
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Επενδύσεων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο 

βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή 

δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων 

παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 

κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 

λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής: 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 

του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των ειδών. 

6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να 

καταθέσει με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία του ∆ήμου Νάουσας, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης. 

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής 

6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης 

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών 

και του ενημερωτικού υλικού. 

6.5.4 Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στο σχολείο. 

6.5.5 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 

 

Άρθρο 7- Λοιποί όροι 
7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη 

χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για 2 έτη ή 
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όπως αναλυτικά ορίζεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής 

ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. 

7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

∆ικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

7.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθμό αντιγράφων 

ανάλογο με τους τόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της 

προσφοράς του που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή 

των ειδών. 

7.4 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να 

τοποθετήσει στα προσφερόμενα είδη, σε μόνιμη θέση, ένδειξη υπό μορφή 

μικρής αυτοκόλλητης ετικέτας ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της 

οποίας θα δοθεί στον Προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε 

από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, με στοιχεία Νο…………………, ποσού…………. 

€, ημερομηνία έκδοσης………………….. της 

Τράπεζας………………………………. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και 

μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας . 

7.6 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και 

πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον 

Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες 

από την οριστική παραλαβή. 

7.7 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και 

συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε 

πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν 

στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής. 

 

 

                                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Για το ∆ήμο ………………                                           Για τον Προμηθευτή 

 

 

 

           Ο ∆ήμαρχος  

…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Είδη - Ποσότητες – Τιμές μονάδος 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΙ
Α ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΑΚΕΤΩ

Ν 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΧΟΛΙΚΩ

Ν 
ΜΟΝΑ∆Ω

Ν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕΙΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ 
ΠΑΚΕΤΟΥ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΚΕΤΟ
Υ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

       
       
       

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.     €   
        Φ.Π.Α.  23%                            €   

                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.     €    

 

 
 
 

 

 

 

 

  7



  8

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «(ΚΩ∆. ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)» 
 

α/α ∆/ΝΣΗ 

/ΒΑΘΜΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΕΙΡΑ) 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


