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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης»
Στην Αθήνα, σήμερα,

21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα,

Δευτέρα μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που εδρεύει στη Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα- Πλάκα
και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ελένη Μελίδη εφεξής καλούμενη
«Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Βασιλείου Τούση, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας IN SITU Α. Ζαφειροπούλου
και ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στην οδό Π. Παπαγεωργίου 3, 54635 Θεσσαλονίκη
εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α/45) ,
4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
(ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που
αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς.
7. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύει.
8. το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-07-10 άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών»
9. Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς»
10. Το ΠΔ 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του ΠΔ16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) περί μεταβιβάσεως

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
Το ΠΔ 191/2003 «περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
Το ΦΕΚ 101/Α/9-05-1918 περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων
Το αριθμ. 152/Α/25-06-2013 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε το ΠΔ 118/2013, που αφορά
μεταξύ άλλων στην Ίδρυση του ΥΠΠΟΑ.
Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του
ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού– Άρεως– Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 και
Α1/ΑΤΤ16/403-04/03/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησης
αντίστοιχα.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση αυτεπιστασίας του
υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της παραπάνω πράξης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με με τις υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ
709/28/06/12) και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις 1ης
και 2ης τροποποίησης.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/ΔΕ-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος
ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για
εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 0148
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική
Τεκμηρίωση»
Την υπ. αριθμ. 788/08.07.2013, ΑΔΑ ΒΛ4Κ469ΗΤΥ-ΗΤ2 απόφαση διενέργειας διαγωνισμού
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την υπ. αριθμ. 851/26.07.2013, ΑΔΑ ΒΛ4Κ469ΗΤΥ-ΧΚΗ απόφαση επαναπροκήρυξης του
διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρακτικό με αριθμ. 2/05-09-2013 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με το οποίο προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 118/2007 και στις εγκυκλίους της ΓΓ ΥΠΠΟ
ΕΥΠΟΤ/φVIiδ/1028/14-03-2012 και ΕΕΥΠΟΤ/Γ/ΦVIδ/2401/26-06-2012 περί πρόχειρων
διαγωνισμών.
Το πρακτικό με αριθμ. 3/20-09-2013 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με το οποίο εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της
ομάδας 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στην εταιρεία A. Ζαφειροπούλου και ΣΙΑ
ΟΕ «Ιn Situ» .
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 998/20-9-2013 απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του
μειοδοτικού διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1130/14-10-2013, ΑΔΑ ΒΛΛΚ469ΗΤΥ-7ΙΖ απόφαση κατακύρωσης και το
υπ. αριθμ. Πρακτικό 4/11-10-2013.
την υπ. αριθμ 1140/17-10-2013, ΑΔΑ ΒΛΛ0469ΗΤΥ-ΧΙΦ απόφαση έγκρισης δαπάνης

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο- Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης α ν α θ έ τ ε ι στον
αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 1»,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
(α) στη με αρ. 03/2013 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην αρχική οικονομική προσφορά του Αναδόχου και στην αναμορφωμένη μετά τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης

που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης
(Παραρτήματα I και II αντίστοιχα),
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στη με αρ. 1130/14-10-2013, ΑΔΑ ΒΛΛΚ469ΗΤΥ-7ΙΖ απόφαση κατακύρωσης
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. Βασιλείου Τούση, δηλώνει ότι αποδέχεται
την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (45.972,59 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή του
ποσού του πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών
(56546,28 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 1», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες
αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό συντήρησης, ομάδα 1
απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.
Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα
προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της
παρούσας σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Ο εξοπλισμός συντήρησης,
ομάδα 1 πρέπει να είναι κατάλληλος για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης
ειδική χρήση και να έχει την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά
από πράγματα της ίδιας κατηγορίας
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών από την οριστική παραλαβή εξοπλισμού
συντήρησης, ομάδα 1 εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι ανταποκρίνεται
απολύτως στην ποιότητα των ζητούμενων ειδών και την άψογη λειτουργία, εφαρμογή και
χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών. Επίσης για την καταλληλότητα των μέσων περιτύλιξης
και ασφάλειας κάθε συσκευασίας αυτών. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η
άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη
των συνομολογημένων ιδιοτήτων.
4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης. Με τον όρο αυτό ορίζεται
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή
άλλων ανωμαλιών, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους
κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο
Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η
έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και
για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 2
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, οχήματα και οποιαδήποτε
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και προμήθειας των αντικειμένων,
συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών τυχόν αποκατάστασης ζημιών των αγαθών
κλπ
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν

άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα,
εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των
ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει
εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν
οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω
συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου.
ΆΡΘΡΟ 3
Τίμημα
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα II) σαράντα πέντε
χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (45.972,59 €) (Ευρώ) πλέον
Φ.Π.Α. 23%.
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως
αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη και την προσφορά του. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις
απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις
δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,
φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών,
έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες
προσπελάσεως προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών
στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως
δοκιμών των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του
εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής
της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ.
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
παρούσας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα
στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του
προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης
για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται
κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.
ΆΡΘΡΟ 4
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια
αντικειμένων για τα οποία δεσμεύεται, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3
μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του
αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23
του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της
κατακύρωσης – ανάθεσης.
2. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να μεταφερθούν να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις
ενδεδειγμένες θέσεις εντός του εργαστηρίου συντήρησης του ΜΕΛΤ και να παραδοθούν από τον
Ανάδοχο στην οδό Ραγκαβά 3-5, 10558 Αθήνα, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες με
δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.
3. Τα ετοιμοπαράδοτα θα παραδίδονται εντός 10 ημερών μετά την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης. Τα υπόλοιπα αντικείμενα θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης

ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος των 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
4. Στο τέλος της παράδοσης /κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνει/ γίνεται οριστική παραλαβή του
τμήματος, από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5της παρούσας.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή /και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω
μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύσ τερα από
επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα
αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα
αγαθά.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος
ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλων των αντικειμένων σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν
εγγυήσεις θεματοφυλακής.
8. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της
μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή.
9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΆΡΘΡΟ 5
Παραλαβή Αντικειμένων - Προθεσμίες
1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και
δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν της παράδοσης
/κάθε τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και πριν από την πληρωμή
/κάθε τμηματική πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 8 της
παρούσας.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αντικειμένων καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, και διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά
φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν.
3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με:
 μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών
4. Μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα αυτού.
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και
τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στον Ανάδοχο.
7. H Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών
πρωτοκόλλων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση των αντικειμένων από την
ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας, ο
κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή της παρ. 1 είναι σε
θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της με
αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια.

ΆΡΘΡΟ 6
Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών,
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση
αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου
ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της
αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση
Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 4 και 6 της παρούσας αντίστοιχα,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32
του Π.Δ. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 8
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά
1.Η καταβολή του τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχου θα γίνει με την καταβολή
αυτού τμηματικά σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό
προμήθεια αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
2. H πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε
μέρους των υπό προμήθεια αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στις
παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των αντικειμένων και επί πλέον ο
αναλογούν ΦΠΑ.
3.Για την πληρωμή/τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή
της παρ. 1 του άρθρου 5 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου
στην καθαρή αξία των τιμολογίων και παρακράτησης 0,1% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Για τις παρακρατήσεις δίδεται σχετική
βεβαίωση

ΆΡΘΡΟ 9
Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 10
Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το
δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν
τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει
την προμήθεια που του ανατέθηκε.
ΆΡΘΡΟ 11
Εμπιστευτικότητα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 12
Αντίκλητος
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται
εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους.
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον Βασίλειο Τούση, με διεύθυνση Π. Παπαγεωργίου 3, 54635
Θεσσαλονίκη.
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως
νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 13
Γλώσσα Επικοινωνίας
Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται
στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή /και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα,
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 14
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που
απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (των Αθηνών).

ΆΡΘΡΟ 15
1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των
μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με
αρ. 03/2013 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις
και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΆΡΘΡΟ 16
Τροποποίηση όρων της σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο
έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24
του Π.Δ. 118/2007.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από
τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω πέντε (5) πρωτότυπα το ένα παραμένει στo Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, και
ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. Τα τρία άλλα αποστέλλονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην
Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας το ένα, το δεύτερο στην ΕΥΤΟΠ του
ΥΠ.ΠΟ.Α. και το τρίτο στην κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε.
ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΜΕΛΤ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ελένη Μελίδη

Βασίλειος Τούσης

Παράρτημα I
Τεχνικές προδιαγραφές αντικειμένων
[συμπληρώνονται από την Α.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης]
Παράρτημα II
Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
[προστίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως
υποβλήθηκε]

