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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

ΕΡΓΟ: 

«Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης  

Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……………, ημέρα ……………, μεταξύ αφενός του 

Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και 

Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), που εδρεύει……………………………………………….…., με 

ΑΦΜ …………. και ΔΟΥ…………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και στο εξής θα  αναφέρεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ως  

«η  Αναθέτουσα  Αρχή»  και αφετέρου της / του 

................................................ που εδρεύει επί της οδού 

......................................., με ΑΦΜ.......... και ΔΟΥ............. και 

εκπροσωπείται  νόμιμα  βάσει  των  ειδικών  πληρεξουσίων  αριθμ.  

………..  &………….. από τον / την ............................. και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν 

και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’αρ. πρωτοκόλλου 

.................. διακήρυξη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού 

Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) («η Διακήρυξη»), η 

οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ και στις εφημερίδες 

.................. και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την αριθμ. ……...… 

απόφαση Δ.Σ. κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία του ανακοινώθηκε 

στις ................, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την  υλοποίηση του  Έργου  

«Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης  Συναλλασσομένων με τον 

ΕΔΟΕΑΠ», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Στη  Σύμβαση,  οι  ακόλουθοι  όροι  έχουν  την  έννοια  που  τους  

αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου 

στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, 

εντολή ή οδηγία    ή    πιστοποιητικό    που    εκδίδεται    βάσει    της    

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων 

και των τηλεομοιοτυπιών. 

 

Έργο: Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου 

εξοπλισμού καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του 

Έργου «……………», όπως εξειδικεύονται στη Σύμβαση και τα παραρτήματά 

της. 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Ημέρα: η ημερολογιακή μέρα. 
 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο 

Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τη Σύμβαση,  όπως  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Α’  της  

παρούσας  το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη 

Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής 

παραλαβής του Έργου. 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε 

Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  

ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 
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ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά 

την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης βρίσκεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Προσφορά:  η   από  ....................  προσφορά  του   Αναδόχου  προς  
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα 

συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να 

τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και τα παραρτήματά της. 

 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την 
υλοποίηση του Έργου πλέον του αναλογούντως ΦΠΑ (23%). 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Η ΕΠΠΕ 

είναι ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την 

εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον 

Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Η ΕΠΠΕ 

συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ενιαίου 

Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως 

(ΕΔΟΕΑΠ). 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του 

Έργου που περιλαμβάνει όλα τα είδη που περιγράφονται στην Τεχνική του 

Προσφορά και στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση και 

τη διακήρυξη. 

 
Το έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης  Συναλλασσομένων με 

τον ΕΔΟΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής 

πλατφόρμας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με 

τον ΕΔΟΕΑΠ, με έμφαση στους ασφαλισμένους πολίτες. 
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Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης στους συναλλασσόμενους με τον ΕΔΟΕΑΠ, 

αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες πληροφόρησης, αίτησης και έκδοσης 

πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων και ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

δεδομένων. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 

υφιστάμενων επιμέρους συστημάτων του φορέα με τους 

συναλλασσόμενους, θα εξωτερικεύει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

σε αυτόν και θα καλύπτει μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης τις ανάγκες 

πληροφόρησης & εξυπηρέτησης όλων των συναλλασσόμενων με τις 

υπηρεσίες του Οργανισμού.  

Βασικός στόχος του ΕΔΟΕΑΠ είναι η αύξηση της εξωστρέφειας του 

οργανισμού, δημιουργώντας στενότερες σχέσεις με τους ασφαλισμένους 

του, καθώς και ένα δίκτυο άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με 

συνεργαζόμενους φορείς, ειδικότερα τους συμβεβλημένους (εξωτερικούς) 

ιατρούς, τους εργοδότες και λοιπούς συναλλασσόμενους. 

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια 

υποσυστήματα / σύνολα ηλεκτρονικών υπηρεσιών: 

 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένου 

 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων/ Εργοδοτών 

 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με Συνεργαζόμενους Παρόχους 

Ιατρικών Υπηρεσιών 

 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με ελεγκτικούς φορείς υγείας 

 Υποσύστημα παραγωγής στατιστικών στοιχείων (MIS) 

Σε όλα τα ανωτέρω υποσυστήματα θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ 

και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όχι μόνο μέσω ειδικών εκδόσεων του 

συστήματος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά και με 

επιπρόσθετες πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή 

άμεσης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης όλων των συναλλασσομένων με 

τον ΕΔΟΕΑΠ. Μέσω της συγκεκριμένης γραμμής θα παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων τηλεφωνικώς 

χωρίς να απαιτείται από τους ίδιους η χρήση του διαδικτύου. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου   και της Αναθέτουσας Αρχής 

γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 

Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, 

συστάσεις) που τα συνοδεύει, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που προτιμάται να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλά μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε 

άλλου εγγράφου. 

 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα 

διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 

πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 

Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται 

υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του 

Προσφορά και η διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των 

οικείων διατάξεων του νομικού – θεσμικού πλαισίου που διέπει το 

διαγωνισμό και του Αστικού Κώδικα. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

(Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, 

τηλεγραφικά, ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
.................... 
 

Διεύθυνση:…………………………………………………… 
 

Τηλέφωνο :………………………………………………… 
 

Fax :…………………………………………………  
 

E-mail :……………………………………………………….. 
 

 
Για τον Ανάδοχο 
 
 

 
........................................................ 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

.................... 
 
 

ΤΗΛ.: 
 

FAX: 
..................... 
 

E-mail 
:................... 
 
 
 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να 

εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, 

έγκριση,  βεβαίωση,  πιστοποίηση  ή  απόφαση,  και  εφόσον  δεν  

προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, 

έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 6.1

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά 6.2

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. 

 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και 6.3

Παρακολούθησης Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 

Αναθέτουσα Αρχή 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 εκτέλεσης 

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη 7.1

Σύμβαση ή μέρος  αυτής  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  της  

Αναθέτουσας  Αρχής.  Η εκχώρηση της σύμβασης συντελείται μόνο για 

ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το 

αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της 
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Αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση – 

μεταβίβαση στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επισημαίνεται ότι  ο  

σοβαρός  λόγος  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  προσβάλλει  τα 

δικαιώματα των συνυποψηφίων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και 

που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν 

έκπτωση του Αναδόχου.   Θα πρέπει  να υφίσταται  νόμιμη   αιτία   που   

επιβάλλει   την υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως 

λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο 

εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές 

πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο. 

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 

Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε νομίμως 

λειτουργούσα τράπεζα σε χώρες μέλη της ΕΕ, και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για 7.2

μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον 

υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης 

που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

  Εάν ο Ανάδοχος  προβεί  σε  μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς  την 7.3

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, 

χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους 8.1

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί 
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προσδιοριζόμενο τμήμα. 

 

 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την 8.2

Αναθέτουσα Αρχή. 
 

  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των 8.3

υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 

ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή 

των υπαλλήλων του. 

 

  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 8.4

διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 

υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης,   

εφ’ όσον δεν δημιουργείται εξ’ αιτίας αυτής της αλλαγής η οιαδήποτε 

καθυστέρηση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και αυτή εγκριθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποβάλλει 

σχετικό αίτημα προς έγκριση  προηγουμένως  στην  Αναθέτουσα  

Αρχή  κοινοποιώντας  την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 

αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την 

απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύμβασης. 
 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 8.5

αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου 

στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη 

κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’αυτήν χρονικό διάστημα για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη ώστε να μην επέρχεται ουσιαστική αλλοίωση του 

αρχικού χρονοδιαγράμματος του Έργου . 

 
  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 8.6

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

                 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου 8.7.

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

   Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις 9.1

ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του 

Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, 10.1

κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε 

στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 

σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, μετά από σχετικό προηγούμενο αίτημα 

του Αναδόχου. 
 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 10.2

παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 

  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο 11.1

πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 

δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων 

ημερών και ωρών. 

 

  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  λαμβάνει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα  για  11.2

την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των 

Υπεργολάβων του, που απασχολείται στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 

στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,  ιδίως δε ενημερώνει 

εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
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εκτελείται το Έργο. 

  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο 11.3

πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν 

συνάφεια με το Έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 
 

Ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής 

προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες 

αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. 

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή αυτή η επικοινωνία, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την ευθύνη να βρει λύση για την διεκπεραίωση του 

προβλήματος που θα παρουσιασθεί σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή 

ή την ΕΠΠΕ.  Αν η προτεινόμενη λύση από τον Ανάδοχο προϋποθέτει 

επιπλέον λογισμικό ή υλικό από αυτό που αναφέρεται στην Διακήρυξη, 

αυτό θα καλυφθεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως επίσης και το κόστος 

αυτού. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

13.1 Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  εκτελεί  τις  απορρέουσες  από  τη   

Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 
     14.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε 

εγγυητική επιστολή της ……….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αριθμό …................. και 

με ημερομηνία έκδοσης την ..............., μέχρι την επιστροφή της, που 

καλύπτει το 10% της Συμβατικής   Τιμής   χωρίς   Φ.Π.Α.,   ποσού   

.............................   ευρώ   (€.............) 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος 

μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά 

τέσσερις (4) μήνες, λήγει την…...…  και  επιστρέφεται  μετά  την  

οριστική  παραλαβή  και  ύστερα  από  την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, όπως και κάθε άλλη 

εγγύηση της Σύμβασης, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή 

άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και 

έχει, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, 

που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις 
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υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με 

τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη 

σχετική όχληση της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Εάν  ο  Ανάδοχος  δεν  

παράσχει  νέα  εγγύηση,  η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση και να επιφυλαχθεί παντός δικαιώματός της που απορρέει από το 

Νόμο και τη Σύμβαση . 

14.2  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν 

από την επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκειμένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγύηση, η αξία της 

οποίας θα ανέρχεται στο 5% του μέρους της Συμβατικής Τιμής μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ................................. ευρώ   

(€ .................) που αφορά στον εξοπλισμό και το βασικό λογισμικό, 

χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης 

κατά ένα (1) μήνα και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου 

Εγγύησης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή 

άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει 

νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την 

προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος 

δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει 

τη Σύμβαση επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος . 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  

τους  στην  Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζημία ή απώλεια των 15.1
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προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της 

σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, 

υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη 

αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 

15.2 Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη   

προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 

προσωπικού της ή τρίτων και  για  την  αποκατάσταση κάθε  τέτοιας 

βλάβης ή  ζημίας που  είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της 

εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

 

15.3 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  διατηρεί   

ασφαλισμένο  το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά  όπως  

οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση 16.1  

τρίτων από την εκτέλεση  του  Έργου,  η  οποία  απορρέει  από  τη  

χρήση  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 

εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται 

στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 16.2  

ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή 

των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 16.3  

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με 

τρίτους, που συνδέεται με την εκ  μέρους του  αδυναμία ή  πλημμελή 

εκπλήρωση των συμβατικών του Υποχρεώσεων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

17.1  Το  πρόγραμμα  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  θα  είναι  σύμφωνο  

με  το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης όπως απεικονίζεται στο Παράρτημα Β’ 

της παρούσας. 

 

17.2  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα επικαιροποιηθεί από τον 

Ανάδοχο, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ως 

προς τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης των φάσεων 

υλοποίησης του έργου. 

 

17.3  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο Φορέα. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο 

Φορέα, το οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
18.1  Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία 

Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί …………… μήνες, όπως αναφέρεται στο 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στην 

τεχνική προσφορά του και στο Παράρτημα Β’ της παρούσας και απεικονίζει 

την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την 

επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 
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ΑΡΘΡΟ 19 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
19.1  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 

σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα 60 ημερών και στις 

περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα  ενημερώνει  εγκαίρως  τον  

Ανάδοχο  για  την  αναθεώρηση  του προγράμματος εκτέλεσης της 

Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για την μετάθεση του 

συνολικού χρονοδιαγράμματος απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ 

του φορέα. Μετάθεση επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος μπορεί να γίνει με απόφαση της 

ΕΠΠΕ. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν 

στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή προς έγκριση. 

19.2  Ο  Ανάδοχος δύναται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης 

του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους 

δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους 

που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας 

βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 10 εργάσιμων ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος 

που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία 

κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του 

αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου εάν δικαιολογείται να 

δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ, και 

αποφασίζει τελικά επί του αιτήματος . 

 
19.3  Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της 

Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε 

περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή 

αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της 

εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την 
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ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το 

πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή 

ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  ανάγκης  μετάθεσης  της  

προθεσμίας εκτέλεσης θα ληφθεί υπ’ όψιν την ημερομηνία λήξης της 

χρηματοδότησης του έργου. Επίσης  κάθε  αλλαγή  των  χρονικών  ορίων  

που  έχουν  τεθεί  στην  απόφαση ένταξης της πράξης και στις 

τροποποιήσεις αυτής θα αιτιολογείται επαρκώς και θα ζητείται εγγράφως η 

έγκριση της ΕΥΔ του ΕΠ ΨΣ. 

19.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν 

συνεπάγονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με  το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του 

συνόλου  αυτού  από  υπέρβαση  τμηματικής  ή   συνολικής  προθεσμίας  με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

�  Αν: 

 παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 

οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

 

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 

παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να 

χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω καθυστερημένης 
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μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ 

λογισμικού. Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας 

ορίζεται το 25% του συμβατικού τιμήματος του έργου. Πέραν αυτού ο 

Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

� Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχής 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 

δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι 

προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

� Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή  μη ολοκλήρωσης 

φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 

χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  και θα παρακρατούνται 

από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο 

ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου 

περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό 

χρονοδιάγραμμα. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 

ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη 

της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της 

Ένωσης. 
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Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 

την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Στην περίπτωση αυτή η 

Αναθέτουσα  Αρχή πρέπει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του 

παραδοθέντος έργου. 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  Τα  προϊόντα  και  οι  υπηρεσίες  που  προβλέπεται  να  21.1

παραδοθούν  ή  να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο 

τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε 

άποψη, με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, στους όρους της 

Διακήρυξης, καθώς και στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου. 

 

  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται 21.2

στην παρούσα Σύμβαση και στους όρους της Διακήρυξης, θα πρέπει να 

υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση 

θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα 

γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  Ο  Ανάδοχος  διατηρεί  την  κυριότητα  του εξοπλισμού, μέχρι την 22.1

ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται 

στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 
 

  Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά 22.2

στον εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική 

παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης 

τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά 

περίπτωση κατασκευαστής τους. 
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  Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό  δικαίωμα επί του λογισμικού 22.3

εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της 

Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ’αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη 

και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του. 
 

  Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, 22.4

σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  

καταρτίζεται  από  τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  

Ανάδοχος  μπορεί  να  κρατά  αντίγραφα  αυτών  των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
 

  Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να  προβεί  με  δικές  του  δαπάνες  και  22.5

μέσα  στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, 

αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη 

ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων 

τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' 

αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω 

αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, 

παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.  Κατά  τα  

λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Ν.  2121/93  περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 
 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του 

λογισμικού ή του εξοπλισμού που θα παραδώσει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα 

Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 

εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία 

θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή  αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 
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ΑΡΘΡΟ 23 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα 23.1

εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους 

τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν 

στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη  Σύμβαση  και  θα  στερείται  

οποιωνδήποτε  ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, 

πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στην Διακήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως 

προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο 23.2

εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος. 

 

  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό 23.3

την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το 

χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους 

παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης. 

 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία 23.4

του εξοπλισμού και του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας ενός (1) έτους,  για τον εξοπλισμό και το λογισμικό 

συστημάτων και εφαρμογών. 
 

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα 

αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, 

εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια 

που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη 

σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

 

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την 

αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο 

Ανάδοχος προβαίνει σε  αντικαταστάσεις  σε  τέτοιο  βαθμό  ώστε  να  
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διατηρηθεί  το  επίπεδο  που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και 23.5

την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν 

αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

23.6 Ο   Ανάδοχος   δεσμεύεται   να   ανταποκριθεί  σε   περιπτώσεις   

κλήσεων   για αντιμετώπιση προβλημάτων σύμφωνα με τους Χρόνους 

Ανταπόκρισης και Αποκατάστασης, που αναφέρονται στα κεφάλαια Α.4.4 &  

Α.4.5 της διακήρυξης. 

 

23.7 Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία 

όλων των προσφερόμενων ειδών για  χρονικό διάστημα όσο η 

προσφερόμενη από τον ίδιο εγγύηση (η προσφερόμενη εγγύηση 

αναφέρεται στην οικονομική προσφορά  του  Αναδόχου),  από  την  

οριστική  παραλαβή  αυτών, υποχρεούμενος μετά από σχετική ειδοποίηση 

της Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε  εξάρτημα  του  μηχανικού  

εξοπλισμού  που  θα  παρουσιάσει  βλάβη  ή κρυμμένο ελάττωμα ή να 

επιλύσει τυχόν πρόβλημα του Λογισμικού Συστήματος, εκτός των 

περιπτώσεων που η δυσλειτουργία αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από 

ελάττωμα του εξοπλισμού. 

 

Σχετικά με το λογισμικό εφαρμογών, ο Ανάδοχος εγγυάται την αναβάθμισή 

του στις νέες εκδόσεις, χωρίς κόστος, για την περίοδο εγγύησης (ένα έτος 

μετά την οριστική παραλαβή του έργου). 

 

23.8 Η προσφερόμενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόμενα 

είδη πρέπει να καλύπτει εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα 

εκτός τους κόστους των αναλωσίμων, για επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιμα 

υλικά εννοούνται κινητά μαγνητικά μέσα όπως: μαγνητικές ταινίες, χαρτί 

εκτύπωσης και λοιπά υλικά. Καμιά πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί να απαιτηθεί  

από τον ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των 

προηγουμένων παραγράφων. 
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23.9 Η εγγύηση επίσης περιλαμβάνει επιτόπια υποστήριξη και 

επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, όλου του 

προσφερόμενου Λογισμικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η 

δυσλειτουργία προέρχεται από κακή λειτουργία του εξοπλισμού. Σε 

περίπτωση που η δυσλειτουργία προέρχεται αποδεδειγμένα από κακή χρήση 

του συστήματος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την 

λειτουργία του συστήματος και να απαιτήσει το κόστος εργασίας του για την 

αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

 

23.10  Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του μηχανικού 

εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τεχνικό για την επισκευή 

εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στα κεφάλαια Α.4.4 & Α.4.5 της 

διακήρυξης, από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στο σημείο που είναι 

εγκατεστημένο το μηχάνημα ή εξάρτημα που έχει βλάβη. Η επισκευή θα 

γίνεται στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος και ο ανάδοχος υποχρεούται 

να αποκαθιστά τις βλάβες στους χρόνους που αναφέρονται στα κεφάλαια 

Α.4.4 &  Α.4.5 της διακήρυξης. 

 

23.11  Ο ανάδοχος επίσης έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει για λίγες 

ημέρες το υπό διόρθωση μηχάνημα ή εξάρτημα με άλλο όμοιο ή καλύτερο 

πάντοτε όμως με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής αν κρίνει ότι 

πρέπει να το μεταφέρει στην έδρα του για επιδιόρθωση. Η μεταφορά θα 

γίνει με πρωτοβουλία και ευθύνη του ιδίου αφού πρώτα έχει τεθεί σε 

λειτουργία στην Αναθέτουσα Αρχή το μηχάνημα που έχει διατεθεί για 

προσωρινή αντικατάσταση. Σε περίπτωση που το προσωρινώς 

αντικατασταθέν   μηχάνημα   δεν   επιστραφεί   επισκευασμένο, 

τοποθετημένο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την  παραλαβή  του  για  επισκευή,  τότε  ο  ανάδοχος  

υποχρεούται  να αντικαταστήσει το μηχάνημα ή εξάρτημα αυτό με άλλο 

όμοιο ή καλύτερο και να παράσχει εγγύηση για το νέο μηχάνημα διάρκειας 

τουλάχιστον όσο το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης του μηχανήματος που 

αντικαταστάθηκε, από την οριστική αντικατάσταση. Εφόσον υπάρχει 

αντικατάσταση μηχανήματος τότε ο χρόνος της αντικατάστασης δεν 

προσμετράται στους χρόνους αποκατάστασης όπως αυτοί αναφέρονται στα 
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κεφάλαια Α.4.4 &  Α.4.5 της διακήρυξης. 

 

23.12  Εάν το μηχάνημα δεν επισκευασθεί, δεν αντικατασταθεί προσωρινά ή 

οριστικά με άλλο όμοιο ή καλύτερο ή με καινούριο μέσα στις προθεσμίες που 

αναφέρονται παραπάνω επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο Α.4.6 της διακήρυξης. 

 

23.13  Αν  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της  εγγύησης κάποιο  μηχάνημα ή  

εξάρτημα παρουσιάζει συνεχείς βλάβες, δηλαδή σε οποιοδήποτε διάστημα 

τριών (3) μηνών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες 

μέρες τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτό με ένα 

όμοιο καινούριο εντός ενός (1) μηνός μετά από γραπτή γνωστοποίηση εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και να ανανεώσει την εγγύηση του νέου 

μηχανήματος τουλάχιστον όσο το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης του 

μηχανήματος που αντικαταστάθηκε και όχι λιγότερο από ένα (1) χρόνο, από 

την παράδοσή του. Η ανανέωση της εγγύησης ισχύει και στην περίπτωση 

αντικατάστασης με καινούριο μηχάνημα λόγω μη επισκευής του 

αντικατασταθέντος που αναφέρεται παραπάνω. 

 

23.14  Κανένα πρόσθετο κόστος δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον 

ανάδοχο για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις προηγούμενες 

παραγράφους. 

 

23.15  Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ειδοποιείται πριν από οποιαδήποτε 

μετακίνηση του μηχανικού εξοπλισμού σε άλλο χώρο και υποχρεούται να 

επιβλέψει τη μετακίνηση αυτή αφού δώσει τη σχετική συγκατάθεσή του. 

 

23.16  Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί από 

την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή να αναβαθμίσει (αντικαταστήσει με όμοια ή 

καλύτερα ή προσθέσει επιπλέον) επιμέρους μηχανικά μέρη των 

προμηθευθέντων ειδών, σύμφωνα πάντοτε με τα όρια που θέτουν οι 

Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και  με  τα  τεχνικά εγχειρίδια του  

μηχανικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και με την υποχρέωσή του για 

υποστήριξη ανταλλακτικών μέσα στα όρια της εγγύησης κάθε είδους του 

προς προμήθεια εξοπλισμού. Το κόστος των ανταλλακτικών και εργασιών 

αναβάθμισης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εξαιρούνται οι εργασίες προσαρμογής & αναβάθμισης που ανφέρονται στο 
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κεφάλαιο Α.4.4 της διακήρυξης και οι οποίες γίνονται με ευθύνη και κόστος 

του Αναδόχου τόσο κατά την περίοδο εγγύησης όσο και την περίοδο 

σύντήρησης (εφόσον υπογραφεί σχετική σύμβαση συντήρησης). 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως δι' αυτήν, να 24.1

καλέσει ή όχι τον Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, μετά την 

πάροδο της περιόδου εγγύησης με βάση την αρχική προσφορά του. 

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν 

την λήξη της περιόδου εγγύησης. 
 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 24.2

Αρχή πριν τη λήξη της εγγύησης, να αναλάβει τη συντήρηση για πέντε (5) 

χρόνια, μετά τη λήξη της εγγύησης, με την υπογραφή σχετικού συμβολαίου 

Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης. Το τίμημα στην περίπτωση αυτή θα 

είναι το αναγραφόμενο στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η 

σύμβαση Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης θα συνοδεύεται από σχετική 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης (βλ. κεφ. C.1.5 της 

διακήρυξης). 

 

  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες 24.3

συντήρησης του κάθε είδους εξοπλισμού και κάθε είδους λογισμικού που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, για το συμφωνηθέν χρονικό 

διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

25.1  Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία 

όλων των προσφερόμενων ειδών για χρονικό διάστημα όσο η 

προσφερόμενη εγγύηση, από την οριστική παραλαβή αυτών, 

υποχρεούμενος μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας να 

αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα του μηχανικού εξοπλισμού που θα 
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παρουσιάσει βλάβη ή κρυμμένο ελάττωμα ή να επιλύσει τυχόν πρόβλημα 

του Λογισμικού Συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που η 

δυσλειτουργία αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από ελάττωμα του εξοπλισμού. 

Σχετικά με το λογισμικό εφαρμογών, ο Ανάδοχος εγγυάται την αναβάθμισή 

του στις νέες εκδόσεις, χωρίς κόστος, για όλη τη διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης. 

 
25.2  Η προσφερόμενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόμενα 

είδη πρέπει να καλύπτει εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα 

εκτός τους κόστους των αναλωσίμων, για επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιμα 

υλικά εννοούνται κινητά μαγνητικά μέσα όπως: μαγνητικές ταινίες, χαρτί 

εκτύπωσης και λοιπά υλικά. Καμιά πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί να απαιτηθεί  

από τον ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των 

προηγουμένων παραγράφων. 

 

25.3 Η εγγύηση επίσης περιλαμβάνει επιτόπια υποστήριξη και 

επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, όλου του 

προσφερόμενου Λογισμικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η  

δυσλειτουργία προέρχεται από κακή λειτουργία του εξοπλισμού. Σε 

περίπτωση που η δυσλειτουργία προέρχεται αποδεδειγμένα από κακή 

χρήση του συστήματος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 

την λειτουργία του συστήματος και να απαιτήσει το κόστος εργασίας του για 

την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

 

25.4  Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του μηχανικού 

εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τεχνικό για την επισκευή 

εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στα κεφάλαια Α.4.4 &  Α.4.5 της 

διακήρυξης, από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στο σημείο που είναι 

εγκατεστημένο το μηχάνημα ή εξάρτημα που έχει βλάβη.  

Η επισκευή θα γίνεται στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες σε χρονικό διάστημα 

όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Α.4.5 της διακήρυξης.  Λεπτομέρειες  

αναφορικά  με  την  εγγύηση  καλής  λειτουργίας αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 23 της παρούσας σύμβασης.  
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, 26.1

είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα 

περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

 
1.τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, 

επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των 

προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων. 

 

2.τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε 

είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

 

3.τα  έξοδα  της  προμήθειας  των  εργαλείων  που  απαιτούνται  για  την 

υλοποίηση του Έργου 

 

4.τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
 
 

  Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 26.2

τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί 

με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά 

περίπτωση. 

 

  Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των 26.3

φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών 

νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση 

του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική 
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περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΤΙΜΗΜΑ 
 

  Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον 27.1

Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των € ......................... (ευρώ). 

 

  Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που 27.2

αναλογεί (23%), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, συνολικής αξίας 

€ ................. (ευρώ) 

 
  Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 27.3

..................... (ευρώ) 
 

  Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον 27.4

Ανάδοχο, 
 

ανέρχονται σε: 
 
4% (για προμήθεια αγαθών) ή 8%(για παροχή υπηρεσιών) Παρακράτηση 

Φόρου Εισοδήματος βάσει του νόμου 2238/94 (ΦΕΚ 151/ Α/ 94) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σε κάθε άλλη νόμιμη προβλεπόμενη 

κράτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 
 

  Το Έργο έχει εγγραφεί για χρηματοδότηση στη ΣΑΕ ......... και 28.1

στον Ενάριθμο Κωδικό …… 
 
 

  Ο  τρόπος  πληρωμής  θα  είναι  αυτός  που  αναφέρεται  στην  28.2

προσφορά  του αναδόχου και είναι ο κάτωθι : 

 
�   ............................................................................................... 

 

�   ............................................................................................... 
 

�   ............................................................................................... 

28.2 Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων  

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
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διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

  Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ 29.1

μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την 

εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου και από την 

οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Έργου 

εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 30 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

30.1  Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, 

θα γίνεται από Αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής εντός των 

χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης της 

παρούσας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. 

 

30.2  Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων 

του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των 

προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και 

ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης 

κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος 

αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής. 

 

30.3  Για την παραλαβή κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής 

και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων. 

 

30.4  Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, 

οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το 

αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της 
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διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η 

ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών 

μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία 

επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές. 

30.5  Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με  τη σύνταξη αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, 

χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να 

συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν 

παραληφθεί προσωρινά. 

30.6  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε 

σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και 

τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία 

παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Η προσωρινή 

παραλαβή  του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της φάσης Β και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων 

από την ΕΠΠΕ. 

30.7  Η Οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μέσα 

σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής 

λειτουργίας με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα 

πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά 

τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την 

καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

30.8  Τα  παραδοτέα  κάθε  σταδίου  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Γ’  

της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει πλήρως 31.1

όλο το προμηθευθέν υλικό, όπου του υποδειχθεί, μαζί με το κόστος αυτής 

της εγκατάστασης. 

 

  Αφού  γίνει  η  εγκατάσταση  των  μηχανημάτων  από  τον  31.2
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προμηθευτή,  θα διεξαχθούν δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που πρέπει 

να πληρεί η προμήθεια, τα δε ικανοποιητικά αποτελέσματά τους θα 

αποδείξουν κατά πόσο ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για να γίνει αποδεκτός. 

 

  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει, εκπαιδεύσει 31.3

και να συνεργαστεί με το προσωπικό, που θα οριστεί για την 

παρακολούθηση του έργου, από την Υπηρεσία Διενέργειας, το οποίο και θα 

έχει και τη γενική ευθύνη για αυτό, σε θέματα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία, διαχείριση και χρήση του προσφερόμενου αντικειμένου. 

 

  Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο είδος ή μέρος του 31.4

μηχανικού εξοπλισμού με άλλου που έχει ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά με 

το ίδιο κόστος προσφοράς, σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

  Ο  Ανάδοχος οφείλει  να  παραδώσει μία  σειρά  εγχειριδίων 32.1

reference &  user manual για κάθε ένα τεμάχιο, κάθε είδους του 

μηχανικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα γνήσια προγράμματα 

εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και τα αντίστοιχα εγχειρίδια 

χρήσης αυτών για κάθε ένα σύστημα υπολογιστή. Επίσης  οφείλει  να  

παραδώσει  τις  τελευταίες  αναβαθμίσεις  του  λογισμικού (drivers και 

updates αυτών) σε ηλεκτρονικό μέσο (CD). 

 

  Η ως άνω τεκμηρίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από τους κατασκευαστές 32.2

των προσφερόμενων προϊόντων ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 

τους στην Ελλάδα. 
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 33 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε 33.1  

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

1. ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 
 
2. ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή 

 

3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική   διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 

 

5. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση του επαγγέλματός του 

 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο 

αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

7. Εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρους του νομίμου 

εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 

παρ. 1 του ΠΔ 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξέραισης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα εφόσον βέβαια 

εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος. 
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  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση 33.2

στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ 

εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 

τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της 

ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 ..    Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της 33.3  

Σύμβασης, ο 

 

Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
 

α) Να  απόσχει από  την  διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη 

Σύμβαση, πλην εκείνων που   επιβάλλονται για την διασφάλιση   

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 

όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει 

στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και 

μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα 

αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή 

του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το 

ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την  αξία  του  παρασχεθέντος μέρους του  

Έργου καθώς και  κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 33.4

πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
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καταπίπτουν. 

 

  Η   Αναθέτουσα  Αρχή   δύναται   να   αγοράσει,   στις   συμβατικές   33.5

τιμές,   τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και 

αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα 

πληρώσει. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αγοράσει υλικά και 

αντικείμενα ή υπηρεσίες από άλλον προμηθευτή και όχι από τον Ανάδοχο 

και προκύψει επιβάρυνση από την προμήθεια αυτή, επειδή η τιμή που 

κατεβλήθει στον τρίτο είναι υψηλότερη της συμβατικής τιμής, η διαφορά 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 33.6

Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς 

εκτελέσεως της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 34.1

συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης 

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 34.2

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,   

οφείλει να γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  

τους  σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή  υποχρεούται να  απαντήσει 

εντός  δέκα  (10)  ημερών  στο σχετικό  αίτημα  του  Αναδόχου,  

διαφορετικά,  με  την  πάροδο  άπρακτης  της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 35 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
35.1  Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία 

συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 

 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
36.1  Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

 

36.2  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να 

προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

36.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μέσα σε 

χρονική προθεσμία <2> μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή 

διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα 

Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
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Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................. 
 

................................................ 
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