
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Χρόνος προμήθειας ειδών- παροχής υπηρεσιών 

Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας και των ζητούμενων 

υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, κατόπιν 

τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας της αντίστοιχης Δομής της ΑΡΣΙΣ με τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται για τις ζητούμενες ποσότητες κάθε είδους 

τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την παράδοση. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών 

της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στην αντίστοιχη  Δομή 

της ΑΡΣΙΣ .Η παράδοση των ειδών και η  παροχή των υπηρεσιών θα ξεκινήσει από την 

υπογραφή της σύμβασης με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα γίνεται τμηματικά , ανάλογα 

με τις ανάγκες κάθε Δομής .  

 

2. Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει στην ΑΡΣΙΣ τις απαιτούμενες ποσότητες για 

τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στην κάθε δομή Φιλοξενίας . 

 Η παράδοση των απαιτούμενων ειδών και η παροχή των υπηρεσιών θα 

γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των ωφελούμενων της 

ΑΡΣΙΣ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της σύμβασης, που θα 

υπογραφεί , που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η επικοινωνία της ΑΡΣΙΣ με τον 

ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή με άλλο πρόσφορο μέσο. 

 Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης των απαιτούμενων ειδών της προμήθειας και 

της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών και έχει την υποχρέωση να 

αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

 Η παράδοση των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται 

τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

Δομών της ΑΡΣΙΣ , τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 

 Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Ο 

Ανάδοχος θα παραδίδει αμελητί την αιτούμενη ποσότητα της προμήθειας και 

θα παρέχει την υπηρεσία, που είναι αναγκαία για κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι 

ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 



 
3. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των ειδών και της αντίστοιχης παροχής της υπηρεσίας, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  είδη  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω 

προθεσμία,  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την 

ελεύθερη αγορά και την αντίστοιχη παροχή της υπηρεσίας για την κάλυψη των 

αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 

βαρύνει τον Ανάδοχο και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο.  

 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου αναφορικά με την παροχή των 

υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο και αιτία, ισχύουν δε και δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύμβασης . 

 

4 .     Λοιποί όροι   

 α. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται 

από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης , 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

β.  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην 

ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος στην 

προσφορά του .  

 

 

 

 

 

 

 

 


