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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 - σέδιο ζύμβαζηρ 

ΤΜΒΑΗ 

η….. ζήκεξα ……….. νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, 

 

αθελφο κελ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ……………….., πνπ εδξεχεη ………………………… κε 

ΑΦΜ:………………………..………, Γ.Ο.Τ.: ……………………, ν νπνίνο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ θ. …………………………..………, Πξφεδξν («ε αλαζέηνπζα αξρή»), 

θαη αθεηέξνπ ……………….. («ν αλάδνρνο»), 

αθνχ έιαβαλ ππφςε: 

1. Σελ Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε αξηζκ. …………… κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

δηεμαγσγή αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γεληθψλ ππεξεζηψλ 

κε ηίηιν «……………………». 

2. Σελ απφ ……….. Γηαθήξπμε κε ΑΓΑΜ: ………….. 

3. Σελ απφ ………….. πξνζθνξά η.. ………………….. κε αξηζκφ ………….. 

4. Σα απφ ……………..…… πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Σελ απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε αξηζκ. ………….……, κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν ην απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ …………). 

6. Σελ ππ.αξηζκ. …………… ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ «…………..». 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε γεληθή ππεξεζία «…………………..» (ζην εμήο «ε ππεξεζία» ή 

«ην έξγν»). Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. Η ζχκβαζε εληάζζεηαη ζην Τπνέξγν … ηεο Πξάμεο «……………..» ε νπνία έρεη 

εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «………………» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. …………… 

η… ……………. θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ …………….. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

2. Η ππεξεζία ζα παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ. Σν 

θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, ε δηαθήξπμε, θαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

3. Η αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………… επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, πνζφ ρσξίο 

ΦΠΑ: ………….. επξψ θαη ΦΠΑ 24%: ………. επξψ θαη ζα θαιπθζεί απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ …………). 

4. Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ πάξνδν ζπλνιηθά 12 

κελψλ. Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο / ελδηάκεζεο 

πξνζεζκίεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Η σο άλσ πεξίπησζε αθνξά παξάηαζε 

ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, άιισο ηπρφλ παξάηαζε - ηξνπνπνίεζε ππφθεηηαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, 
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ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 203 (παξ.1γ, 2 θαη 4) ηνπ λ. 4412/2016. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ 31/12/2023. 

5. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη σο εμήο: 
Φάζε Α: 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο κε ΦΠΑ. 

Φάζε Β: 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο κε ΦΠΑ. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαη θαη' ειάρηζηνλ 

ησλ εμήο: 

α) ηηκνιφγηνπ ηεο αλαδφρνπ ή ηζνδχλακνπ παξαζηαηηθνχ, 

β) πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο αληίζηνηρεο θάζεο, 

γ) πηζηνπνηεηηθψλ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ επφκελν φξν, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

6. Η αλσηέξσ αλάζεζε βαξχλεηαη κε: 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη 

(άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ 

λ. 4412/2016). 

δ) Με θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά 

ππέξ ΟΓΑ. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

7. Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε. H παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 

γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ……………Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 219 

θαη 220 ηνπ λ. 4412/2016. 

8. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. ……………….……… 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ …………………..……., νπνία πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16, γηα ην 

πνζφ ησλ € ……………… 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

4 παξ. 1 ηεο δηαθήξπμεο. 

9. Αλ ε ππεξεζία παξαζρεζεί απφ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε. 

10. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 
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11. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ 

ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία 

ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 

αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

12. Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζ. 132 ηνπ λ. 4412/201, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 

πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

14. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

15. Ο αλάδνρνο δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαη ζα 

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φζσλ πιεξνθνξηψλ ηπρφλ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα επί πξνυπάξρνληνο πιηθνχ 

πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπο ζθνπνχο δεκηνπξγίαο ησλ παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ελζσκαηψζεη ζηα παξαδνηέα ηεο 

ζχκβαζεο. 

16. Ο αλάδνρνο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ πνπ δελ δχλαηαη λα ξπζκηζηεί θηιηθά, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ηεο Πεξηθέξεηαο….., ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη 

ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη ζπκβαιιφκελνη, δεφλησο εθπξνζσπνχκελνη ππέγξαςαλ ην παξφλ ζε ηξία (3) 

πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) έιαβε ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ην ηξίην έιαβε ν αλάδνρνο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

Γηα ηνλ  ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ  

ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ 

& ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Νηθφιανο Καξαβάο                                                                                                 Γηα η…………….. 
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