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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Η Περιφζρεια Ιονίων Νιςων 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ Νο 10 «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ 
επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Πράξθσ «Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΠ 5007986. 

 εκτιμώμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.306,60 Ευρώ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24%. 

 διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαράντα πζντε(45) θμζρεσ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ηοιτεία Αναθέηοσζας Αρτής 

 

Επωνυμία Περιφζρεια Ιονίων Νιςων 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ αμάρα 13 

Πόλθ Κζρκυρα 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 49100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ (GR) 

Κωδικόσ ΝUTS GR231-GR232-GR233 

Σθλζφωνο 2661362199-198 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  pol_prostasia@pin.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γεϊργιοσ Ναοφμ, Αναπλ. Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ 
Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ Π.Ι.Ν. 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.pin.gov.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο 
διαδίκτυο (URL) 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Ανακζτουςα Αρχι είναι Περιφερειακι Διοίκθςθ, αποτελεί «Μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι» και ανικει 
ςτουσ ΟΣΑ Β’ Βακμοφ. 
Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

 

1.2 ηοιτεία Γιαδικαζίας-Υρημαηοδόηηζη 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του άρκρου 32 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, Κωδ. .Α  
ΕΠ0221.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. εναρ. Ζργου 2017ΕΠ02210040). 
Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο10 με τίτλο «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ 
επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Πράξθσ: «Σθλζμαχοσ – Καινοτόμο Επιχειρθςιακόφςτθμα 
Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» θ οποία ζχει ενταχκεί 
ςτοΕπιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 «Προςταςία του 
Περιβάλλοντοσκαι Αειφόροσ Ανάπτυξθ»» με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 1415/28-09-2017 απόφαςθ 
ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. τθσ Π.Ι.Ν. *ΑΔΑ: ΨΠΚ57ΛΕ-ΕΨΜ+ όπωσ τροποποιικθκε 
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με τισ υπ’αρ. πρωτ. 3197/22-12-2017, 31/09-01-2018, 1117/14-06-2018 αποφάςεισ και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5007986. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ – ΕΤΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. 

 

1.3 σνοπηική Περιγραθή θσζικού και οικονομικού ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και αφορά ςτο υποζργο (10) «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ 
επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Πράξθσ «Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα Διαχείριςθσ 
ειςμικοφ Κινδφνου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΠ 5007986. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

42122130-0 Αντλίεσ νεροφ 

31120000-3 Γεννιτριεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται: 

«Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 18.795,65 € πλζον ΦΠΑ 4.510,95 €. 

 

Ο προμθκευτισ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει ςυμβάςεισ με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ανάλογα με τον προχπολογιςμό για τον οποίο ο ανάδοχοσ ζχει κατακζςει 
προςφορά, ςφμφωνα με το  Παράρτθμα ΙΙΙ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.306,60€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 18.795,65€, ΦΠΑ:4.510,95 €). 
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ. 
 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ  και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ζργου δίδεται ςτο 
Παράρτθμα Ι  που ςυνοδεφει τθν παροφςα. 
 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,  
μόνο βάςει τιμισ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1 Κριηήρια Ανάθεζης 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσείναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: μόνο 
βάςει τιμισ. 

 

2.2 Καηάρηιζη - Περιετόμενο Προζθορών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτοΠαράρτθμαΙΙ τθσ Παροφςασ , για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ  ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ζντυπα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με 
τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ ορίηεται ζωσ τισ 02 IOYNIOY 2021. 

 

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

3.1 Σρόπος πληρωμής 

3.1.1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ 
εντάλματοσ και εφόςον προςκομιςτοφν, τα απαιτοφμενα παραςτατικά και πρωτόκολλα παραλαβισ 
από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ από τα οποία κα προκφπτει ότι παρελιφκθςαν 
ποιοτικά και ποςοτικά τα είδθ που ηθτικθκαν. 

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

3.1.2.Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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 γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

4.1  Υρόνος παράδοζης σλικών 

4.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά  εντόσ  ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. τθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 

4.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

4.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει 
το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

4.2  Παραλαβή σλικών - Υρόνος και ηρόπος παραλαβής σλικών 

4.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Παράρτθμα VIτθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον 
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με πρακτικι 
δοκιμαςία. 

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό 
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 
του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Σα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

4.2.2. Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: εντόσ 15 θμερϊν από τθν 
παράδοςι τουσ 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

4.3 Δγγσημένη λειηοσργία προμήθειας 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ.  Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε 
χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
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ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία, κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, 
τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ,θ επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του 
αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ 
άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 
αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλσηική Περιγραθή Φσζικού και Οικονομικού Ανηικειμένοσ 
ηης ύμβαζης  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ και 
αφορά ςτο υποζργο (10) «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ 
Πράξθσ «Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ 
Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΠ 5007986. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

42122130-0 Αντλίεσ νεροφ 

31120000-3 Γεννιτριεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Απαιτιςεισ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αντικειμζνου. 

Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εγκαταςτιςει ςε ςθμεία που κα 

του υποδείξει ο υπεφκυνοσ του ζργου,εκτελϊντασ οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται 

(ςυναρμολόγθςθ,ςφνδεςθ ςε ρεφμα και δίκτυο,ςφνδεςθ περιφερειακϊν κλπ.).Ο Ανάδοχοσ κα 

παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία το ςφνολο του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ και κα γίνει επίδειξθ τθσ 

λειτουργίασ του. 

Πιο αναλυτικά ςτοιχεία περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν.  

 

«Ειδικόσ εξοπλιςμόσ» 

Ο παρακάτω εξοπλιςμόσ αφορά μόνο το υποζργο 10 (ΣΜΗΜΑ 2) 

Αντλίεσ νεροφ CPV 42122130-0 

Χαρακτθριςτικά 

Σφποσ κινθτιρα Αερόψυκτοσ 4 χρονοσ βενηινοκινθτιρασ   

Ιπποδφναμθ >=6,0Hp  

Καφςιμο Αμόλυβδθ βενηίνθ  

Δοχείο Καυςίμου >= 3,8lt  

τόμιο αντλίασ 50mm(2")   

Κυβιςμόσ  181cc  

Παροχι 500lt/min  

ΜΑΧ Μανομετρικό 90m  
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MAX Αναρρόφθςθ  8m  

Εκκίνθςθ Αυτόματθ Χειρόμιηα  

πείρωμα  Αρςενικό  

Σεμάχια 8 

 

Γεννιτριεσθλεκτρικοφρεφματοσ  CPV 31120000-3 

Χαρακτθριςτικά 

Καφςιμο Πετρζλαιο κίνθςθσ  

Εκκίνθςθ Χειρόμιηα και μίηα.   

Ιςχφσ >=12kva  

Σάςθ 
 

230/400V (εναλλαςςόμενθ - 
μονοφαςικι και τριφαςικι)  

 

Θερμικό προςταςίασ απο υπερφόρτωςθ ΝΑΙ  

Σροχιλατθ ΝΑΙ   

Κινθτιρασ Diesel  

Χαμθλιςτάκμθσκορφβου ΝΑΙ  

Όργανο ζνδειξθσ τθσ τάςθσ (βολτόμετρο)  ΝΑΙ  

Δοχείο καυςίμου; >=25lt  

τακεροποιθτισ τάςθσ NAI  

Παροχζσ ρεφματοσ (πρίηεσ) 230VAC >=1  

Παροχζσ ρεφματοσ (πρίηεσ) 380VAC >=1  

Παροχζσ ρεφματοσ 12V - 8,3ADC >=1  

Σεμάχια 4 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ: ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ. 

Σόποσ παράδοςθσ: Κζρκυρα – Λευκάδα – Κεφαλονιά – Ζάκυνκο. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, Κωδ. .Α  
ΕΠ0221.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρ. Ζργου 2017ΕΠ02210040). 
Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο10 με τίτλο «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ 
επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Πράξθσ: «Σθλζμαχοσ – Καινοτόμο Επιχειρθςιακόφςτθμα 
Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» θ οποία ζχει ενταχκεί 
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ςτοΕπιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 «Προςταςία του 
Περιβάλλοντοσκαι Αειφόροσ Ανάπτυξθ»» με βάςθ τθν υπ’ αρ. πρωτ 1415/28-09-2017 απόφαςθ 
ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. τθσ Π.Ι.Ν. *ΑΔΑ: ΨΠΚ57ΛΕ-ΕΨΜ+ όπωσ τροποποιικθκε 
με τισ υπ’αρ. πρωτ. 3197/22-12-2017, 31/09-01-2018, 1117/14-06-2018 αποφάςεισ και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5007986. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ – ΕΤΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ:  18.795,65 €. 

 

Ανάλυςθ και Σεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/υνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

  

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Εξοπλιςμόσ 
α.α. Είδοσ Σιμιμονάδασ ΦΠΑ φνολο Σεμάχια Ολικό ποςό 

1 Γεννιτρια 
θλεκτρικοφρεφματοσ 2.951,00€ 708,24€ 3.659,24€ 4 14.637,00 € 

2 Αντλίεσ νεροφ 873,95€ 209,75€ 1.083,69€ 8 8.669,60 € 

ΤΝΟΛΟ 23.306,60€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Α/Α 
Περιγραφι 
είδουσ 

Προςφερόμενο
Μοντζλο 

Ποςότθτ
α 
(1) 

Αξία χωρίσ Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 
24% 
(4) 

υνολικι 
Αξία με 
Φ.Π.Α. 
(5)=(4) +(3) 

ΣιμιΜον
άδασ 
(2) 

φνολο 
(3)=(1)* 
(2) 

Β1 Αντλίεσ νεροφ 
 
 

 
    

Β2 
Γεννιτριεσθλεκτ
ρικοφρεφματοσ 

  
    

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ 
 
Ανάκεςθσ του υποζργου Νο 10 «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ 

Πράξθσ: «Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ 

Περιφζρεια Ιονίων Νιςων». 

 «Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ» 

 
τθν Κζρκυρα ςιμερα ……………………………  ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων οιπαρακάτω 
ςυμβαλλόμενοι: 
 
α) αφενόσ θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, ΑΦΜ : ........, Δ.Ο.Τ. Κζρκυρασ, νόμιμα εκπροςωποφμενθ από 
τον/τθν Περιφερειάρχθ Ιονίων Νιςων …………………………………………….. 
 
και 
 
β) αφετζρου«…………………………………»μενόμιμοεκπρόςωπό τ…. κ. …………………………… 
 
ζχοντασυπόψθ: 
 
1. Σθν με αρικμό ……………… πρόςκλθςθ κατάκεςθσ οικονομικισ προςφορά, 
2. Σον ςχετικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ςε ευρϊ, ο οποίοσ διενεργικθκε τθν …-…- για τθν υλοποίθςθ 
του υποζργου Νο 10 «Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ 
Πράξθσ: « Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ 
Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων». 

3. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου …………/2021 προςφορά του Αναδόχου θ οποία υποβλικθκε ςτο 
πλαίςιο του προαναφερόμενου διαγωνιςμοφ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

4. Σθν με Α.Π……………… διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν προζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τθσ ………………………………………………………. 

5. Σθν Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ότι «δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι 
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 
του Ν. 3414/2005», για τον Ανάδοχο. 

 
Διλωςαν, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 
 
Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ 
 
Ανάκεςθ του υποζργου Νο 10:«Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ» τθσ 

Πράξθσ: «Σθλζμαχοσ-Καινοτόμο Επιχειρθςιακό φςτθμα Διαχείριςθσ ειςμικοφ Κινδφνου τθσ 

Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων» με αντικείμενο τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ. 
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Άρκρο 2. υμβατικά Σεφχθ 
 
Σα υμβατικά Σεφχθ και ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα 
ακόλουκα: 
 

1. Η παροφςα φμβαςθ, 
 

2. Σο Σεφχοσ Διακιρυξθσ με τα Παραρτιματα του, 
 

3. Η Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, 
 

4. Η Σεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 
 
Άρκρο 3. Αμοιβι – κρατιςεισ – τρόποσ πλθρωμισ 
 
Η αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό των 18.795,64€  πλζον 4510,960€ για ΦΠΑ 24 % (ιτοι 

ςυνολικά 23,306,60€) που κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων, πράξθ: «Προμήθεια και εγκατάςταςη ειδικοφ επιχειρηςιακοφ εξοπλιςμοφ τθσ 

ΑΕΠ 2017ΕΠ02210040 (Κωδικόσ Πράξθσ Α: 2017ΕΠ02210040/Κωδικόσ MIS: 5007986). 

 

H Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ). 
 
Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ, τισ κρατιςεισ κ.λ.π. ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
 
Άρκρο 4. Προκεςμίεσ 
 
Σο ζργο ωσ προσ το φυςικό του αντικείμενο κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το 
αργότερο μζχρι τθν ........................ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Σεφχουσ Σεχνικϊν Δεδομζνων τθσ 
παροφςασ (Παράρτθμα Ι - Μζροσ Α). Ο χρόνοσ αυτόσ αποτελεί τον «κακαρό χρόνο» χωρίσ να 
περιλαμβάνονται οι οποιεςδιποτε κακυςτεριςεισ, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. 
 
Άρκρο 5. Εγγυιςεισ 
 
5.1 Προσ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % του ςυνολικοφ 
τιμιματοσ χωρίσ το Φ.Π.Α., με τα παρακάτω ςτοιχεία : 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΟΟ 

    

 
5.2 Η εγγφθςθ αυτι επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και καταπίπτει όπου ρθτά προβλζπεται από τθν 
παροφςα, τθν διακιρυξθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
5.3 Η εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 
ζργου και τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Η ανακζτουςα αρχι ουδεμία 
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ευκφνθ φζρει ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ επιςτροφισ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ λόγω κακυςτζρθςθσ 
τθσ οριςτικισ παραλαβισ ι μθ ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ αυτισ από τον ανάδοχο. 
 
Άρκρο 6. Εγγυθτικι ευκφνθ 
 
Ο ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ , κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται 
ςτο Σεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και 
ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφθκαν ςτο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων αυτισ ι επιτρζπεται να 
προδιαγραφοφν από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν εκτζλεςι του. 
 
Ο ανάδοχοσ προ τθσ ςυντάξεωσ τθσ προςφοράσ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν 
ςτθν περιοχι του ζργου και παραιτείται ρθτά από κάκε δικαίωμα προβολισ απαιτιςεωσ ι ενςτάςεωσ 
με επίκλθςθ άγνοιασ των εν λόγω ςυνκθκϊν. 
 
Άρκρο 7. Πλθρωμι 
 
Η πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του 100% του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ τθσ παροφςασ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευομζνων 
προϊόντων ανά Σμιμα, μετά τθν ζκδοςθ του νομίμου παραςτατικοφ επί πιςτϊςει και τθν προςκόμιςθ 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Η εξόφλθςθ των εκδιδόμενων 
τιμολογίων κα γίνεται, εφόςον ζχει προθγθκεί θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου από τον 
Φορζα Χρθματοδότθςθσ, με εντολι του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του ζργου.  
 
Η καταβολι τθσ αμοιβισ (πλθρωμζσ) του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα 
πραγματοποιθκεί ςε Ευρϊ από τθ Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ Π.Ι.Ν. με τθν ωσ κάτωκι περιγραφόμενθ 
διαδικαςία: 
 
Τποβολι από τον Ανάδοχο των Λογαριαςμϊν Πλθρωμισ ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ζκδοςθ από αυτιν, κατόπιν ελζγχου, τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ των παραδοτζων. 
 
Η εξόφλθςθ του αναδόχου κα γίνει με τθ διαβίβαςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, τθν επιβολι 
των νομίμων κρατιςεων κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από το αρμόδιο 
όργανο που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι βάςει των διατάξεων που το διζπουν. 
 
Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013. Επίςθσ με: 
 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσαρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 
αρχικισ,κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ ΓενικισΔιεφκυνςθσ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016. 

ΑΔΑ: ΨΓΡΛ7ΛΕ-ΨΓΤ



Πράξη «Τηλζμαχοσ – Καινοτόμο Επιχειρηςιακό Σφςτημα Διαχείριςησ 
Σειςμικοφ Κινδφνου ςτην Περιφζρεια Ιονίων Νήςων» 

 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013. Ο Φόροσ 
Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαραίνει τον φορζα. 
 
Οι πλθρωμζσ κα γίνουν ςε βάροσ του Προχπολογιςμοφ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Κωδικόσ Πράξθσ Α: 2018ΕΠΟ02210027/Κωδικόσ MIS: 5010951). 
 
Άρκρο 8. Ανακεώρθςθ τιμών 
 
τθν παροφςα ςφμβαςθ δεν ιςχφει ανακεϊρθςθ τιμϊν, για κανζνα απολφτωσ λόγο και αιτία μθ 
εξαιρουμζνθσ τθσ ανωτζρασ βίασ. 
 
Άρκρο 9. Εκχωριςεισ - Μεταβιβάςεισ 
 
9.1 Σα μζρθ δεν μποροφν να εκχωριςουν ι να μεταβιβάςουν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τθν παροφςα, ςε τρίτο. 
 
9.2 Κατ’ εξαίρεςθ, ρθτά ςυμφωνείται ότι ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει μονομερϊσ τα 
ειςπρακτικά δικαιϊματά του από τθν παροφςα ςφμβαςθ ςε νομίμωσ λειτουργοφντα ςτθν Ελλάδα 
Πιςτωτικά Ιδρφματα. 
 
Άρκρο 10. Ανωτζρα βία 
 
10.1 Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεϊν του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. αν ανωτζρα βία νοείται κάκε 
γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
10.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά 
που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα απαραίτθτα ςτοιχεία. ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν 
αναφζρει τα περιςτατικά και δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του 
δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. 
 
10.3 Η ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςτθν προαναφερόμενθ 
αναφορά του αναδόχου. Αν θ ανακζτουςα αρχι δεν απαντιςει εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 
διαςτιματοσ, κα κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονόσ ανωτζρασ βίασ. 
 
Άρκρο 11. Κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου 
 
Αν ο ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του 
Περιφερειάρχθ Ιονίων Νιςων φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και μετά από κλιςθ 
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αυτοφ για τθν παροχι διευκρινίςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
Ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 12. Πτώχευςθ 
 
Αν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι εκδοκεί εντολι κατάςχεςθσ εναντίον του ι ςυμβιβαςτεί με τουσ πιςτωτζσ 
του ι ςε περίπτωςθ εταιρείασ, αυτι αρχίςει να διαλφεται χωρίσ τοφτο να αποτελεί εκοφςια διάλυςθ 
από τα μζλθ τθσ εταιρείασ με ςκοπό τθν αναςυγκρότθςθ ι ςυγχϊνευςθ και ςυνζχιςθ των εργαςιϊν 
τθσ, θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθν ευχζρεια να τερματίςει τθ ςφμβαςθ πάραυτα με γραπτι ειδοποίθςθ 
προσ τον ανάδοχο, το ςφνδικο ι τον εκκακαριςτι ι προσ οιοδιποτε πρόςωπο ανατίκεται θ εκτζλεςθ 
αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ι μπορεί να δϊςει ςτο ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ ι ςτον εκκακαριςτι ι ςε άλλο 
πρόςωπο τθ δυνατότθτα τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν παροχι εγγφθςθσ για τθν ακριβι και 
πιςτι εκτζλεςι τθσ μζχρι του ποςοφ που μπορεί να ςυμφωνθκεί. 
 
Άρκρο 13. Λφςθ ςφμβαςθσ – Καταγγελία – Μονομερισ λφςθ ςφμβαςθσ 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ φμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 
 
Όταν: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
πουαναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςίαςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ, 
δ) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ φμβαςθ παρά τισ προσ τοφτο 
οχλιςεισ 
τθ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ε) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ φμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 
ΑνακζτουςασΑρχισ, 
η)ο  Ανάδοχοσ  πτωχεφςει,  τεκεί  υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ  ι  εκκακάριςθ,  λυκεί  ι  ανακλθκεί  θ  
άδειαλειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροστων περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 
θ)εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόστου. 
 
Σα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 
διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ 
επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 
 
Μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για λφςθ τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά 
από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
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α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ φμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 
β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι προϊόν 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι ςυνεργάτεσ του πράξουν 
το ίδιο. 
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα ι 
ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το 
ίδιο. 
 
Σο ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 
του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ 
φμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρι εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καταπίπτουν. 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία 
που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του υμβατικοφ Σιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του 
τμιματοσ του 
Προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφΖργου που δεν μπορεί, λόγω 
πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ φμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 
 
Άρκρο 14. Ζθτιματα κυριότθτασ και Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 
 
Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα του παραδιδόμενου ζργου, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ και αποπλθρωμισ του, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 
 
Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν 
τεχνογνωςία (know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ςε παρόμοια ζργα που 
τυχόν κα αναλάβει για λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 
 
Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ προδιαγραφζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, 
υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
 
Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα 
ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και 
ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ φμβαςθσ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Άρκρο 15. Εμπιςτευτικότθτα 
    
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 
οφτε κοινολογεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 
φμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. 
ε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται 
να απαιτιςει  τθν  αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 
πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 
  
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςισ του, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει 
ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν 
δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
 
Άρκρο 16. Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
 
Σα ανωτζρω δφνανται να εφαρμοςτοφν ςε περίπτωςθ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου. 
 
Άρκρο 17. Διαφορζσ 
 
17.1  Η ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 
 
17.2 Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, θ οποία κα 
αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που 
δθμιουργοφνται από τθ ςφμβαςθ αυτι, κα λυκεί από τα αρμόδια Δικαςτιρια Κζρκυρασ. 
 
17.3 Εκτόσ από τουσ ειδικά αναφερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, το κείμενο τθσ οποίασ 
κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται εκτόσ βεβαίωσ καταδιλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν, ιςχφουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ : 
 
α) θ αρικ. ………………. Διακιρυξθ 
β) θ με αρικ.πρωτ.……………………………………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ 
γ) θ από ……………………………… τεχνικοοικονομικι προςφορά του αναδόχου 
 
Άρκρο 18. Ποινικζσ ριτρεσ 
 
ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί ακριβϊσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, των οποίων ο ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα. 
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Άρκρο 19. Γλώςςα ςφνταξθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
19.1 Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
 
19.2 ε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τον ανάδοχο θ ςφνταξθ τθσ ςφμβαςθσ και ςε άλλθ γλϊςςα, ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει με ευκφνθ και ζξοδά του τθν επίςθμθ μετάφραςθ του ελλθνικοφ κειμζνου. 
Μεταξφ των δφο κειμζνων που κα υπογραφοφν, αυκεντικό κεωρείται το ελλθνικό κείμενο, το οποίο 
και κατιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ. 
 
Άρκρο 20. Γενικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ 
 
20.1 Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ είναι ιςχυρι εφόςον γίνει 
εγγράφωσ και προςυπογραφεί και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
20.2 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται κατ’ αναλογία οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 και 
κάκε διαφορά που δεν κα διευκετθκεί από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
Δικαςτθρίων τθσ Κζρκυρασ. 
 

Η παροφςα ςυντάχτθκε, αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 
τζςςερα(4) γνιςια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα (1) παρζλαβε ο δεφτεροσ των 
ςυμβαλλομζνων, ενϊ τα άλλα τρία (3) για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
 
 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
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