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Π. ΦΑΛΗΡΟ, 19-5-2014 

 

Στο Π. Φάληρο, σήμερα την 19/5/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός του Δήμου Π. 

Φαλήρου Ν. Αττικής, που εδρεύει στο Φάληρο, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 17562 

Π.Φάληρο Αττικής και εκπροσωπείται  από τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ και στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Ν. Αττικής, Λ. 

Μεσογείων αρ. 312, ΑΦΜ 094149709, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ αυτής και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: 
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• Της Οδηγίας 2004/18 «περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

• Του Π.Δ.60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

• Το Π.Δ. 28/1980 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως (Α` 11), συμπληρωματικά στο ΠΔ 60/2007 και στο βαθμό που δεν 

αντίκειται σε αυτό. 

• Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

• Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις». 

• Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της 

σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 2286/95, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

• Την Απόφαση 35130/739 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 

του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθειες προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

• Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
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• Του Ν 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

και τις εξής αποφάσεις: 

• Την υπ’ αριθμόν 154.940/ΨΣ5206-Α2 18.10.2011 πρόσκληση (αριθμός 31) της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για την υποβολή προτάσεων. 

• Την υπ’ αριθμ. 342/12-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού 

Φαλήρου για την υποβολή της πρότασης «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του 

αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)». 

• Την υπ. αριθμ. 151.765/ΨΣ6544-Α2 10.04.2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για την ένταξη της Πράξης: Ψηφιοποίηση και 

Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ). 

• Την υπ. αριθμ. 200/22-7-2013 (αριθμός ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΞΕ-ΕΣ5) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας και ορισμού της ομάδας 

διακυβέρνησης του έργου (και Επιτροπές). 

• Την υπ. αριθμ. 396/30-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού, για την προκήρυξη και διεξαγωγή του Διαγωνισμού του έργου : 

«Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. 

Μητσοτάκης (ΙΚΜ)». 

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή με την 396/2013 απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον 

Ανάδοχο με την 608/2013 απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 07.02.2014, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του 

έργου «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος 

Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
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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 Ομάδα διοίκησης 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: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

 

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. 

 

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 ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και υπογράφουν 

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

συμπληρωθεί. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΞΕ-ΩΚ7



 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

 

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Α’ Μέρος της προκήρυξης.   

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

 

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

4.1. Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου 

στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

4.2. Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα 

αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα Σύμβαση. 

• Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο. 

• Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

• Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

• Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 

Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 

τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  Ευάγγελος Σηφακάκης 

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος 
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Παλαιό Φάληρο, Ν.Αττικής, 

Τηλ: 2132020248 fax: 2109859554 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

 

Για τον Ανάδοχο:  

Πέτρος Ζησιμόπουλος  

Λ. Μεσογείων αρ. 312, 

Αγ. Παρασκευή, Ν. Αττικής,  

Τηλ: 210 65 04 225 fax: 210  65 43 224 

 

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. 

 

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης 

θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδικότερα:  

 

6.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά 

και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά 

μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του 

παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο 

Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με 

αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 
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6.2 Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι 

οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

6.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 

οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 

εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς 

από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 

όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

6.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα 

άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα Αρχή για 

τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

6.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες 

και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς 

επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας 

τον έκπτωτο.  

 

Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε 

καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
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εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού 

τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 

συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

Τράπεζας.  

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να  εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας 

αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση του 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 

τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 

έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην 

προσφορά του τμήμα του Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 

αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 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. 

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει σχετικό 

αίτημα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ημερών από την πρόθεση του για σύναψη νέας 

υπεργολαβίας και να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα πρέπει 

επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ημερών αντίστοιχα διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η 

υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την 

βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
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Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 

απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά 

ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 

σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και 

δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται 

προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

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

με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 

τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση 

που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός 

εργασίμων ημερών και ωρών. 

11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 

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

11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 

υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 

Άρθρο 12. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται 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. 
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Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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. 

Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης του Αναδόχου και της αναθέτουσας 

Αρχής στις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει 

το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αορίστου διάρκειας  και επιστρέφεται μετά 

την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλομένους.  

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. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι 

θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 

αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή 

λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που προσφέρει για χρονική περίοδο ενός (1) έτους 

μετά την οριστική παραλαβή του. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την 

οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας, συντεταγμένης σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος της 
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διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος 

χωρίς ΦΠΑ της Σύμβασης, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για 

την καλή λειτουργία του συνόλου του έργου το οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια 

περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 23.2 της παρούσας Σύμβασης.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και 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 

προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον ή τους υπεργολάβους του 

εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

 

15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 

του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου και μέριμνα, όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει 

πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε 

αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 

την υλοποίηση του Έργου. 

 

15.3 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 

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

 

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση 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. 
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16.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

16.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 

του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα 

εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και 

οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 

17.2 θα πρέπει να οριστεί από την πλευρά του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα 

συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), για τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του έργου, 

καθώς και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων των επί μέρους ενεργειών. 

 

Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης 

και διαρκεί για Δεκαπέντε (15) Μήνες. 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται σε Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την 

προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων 

άρθρων. 

 

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

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.  

 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, πρόκειται να 
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πραγματοποιηθούν έλεγχοι για το λογισμικό εφαρμογών και τις παραμετροποιημένες 

εφαρμογές. 

Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού 

υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα στο σύνολο του άριστα ελεγμένο.  

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ 

και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο 

ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του έλεγχου.  

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που 

παρουσίασε στην προσφορά του.  

Οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον:  

• Τον προγραμματισμό του ελέγχου 

• Τη διεκπεραίωση του έλεγχου 

• Την τεκμηρίωση του ελέγχου. 

Σημειώνονται τα εξής: 

• Όλα τα σενάρια ελέγχου θα πρέπει να καλύπτουν σημαντικό μέρος των 

λειτουργικών διαδικασιών, θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο 

του έργου πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. 

• Η επιτυχής διεξαγωγή των ελέγχων αποτελεί προαπαιτούμενο για την ομαλή 

εξέλιξη του έργου κατά τη φάση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η ΕΠΠΕ, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα πρέπει να μελετήσει 

τα αποτελέσματα και να αποφανθεί αν οι έλεγχοι εκτελέσθηκαν με επιτυχία και 

επομένως μπορεί να συνεχίσει ομαλά η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. 

• Εάν οι έλεγχοι κριθούν αποτυχημένοι από την ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί άμεσα στις αναγκαίες βελτιώσεις προκειμένου να επαναληφθεί η 

διαδικασία των ελέγχων το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας, 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία, μέχρι να κριθούν επιτυχημένοι οι έλεγχοι. Σε αυτή 

την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να αποφασίσει ότι η περίοδος 

πιλοτικής λειτουργίας πρέπει να επανεκκινηθεί.  

• Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των σεναρίων παραλαβής του έργου 

αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα : 

Α/Α 

Σεναρίου 
Τίτλος Σεναρίου  

Ελάχιστα χαρακτηριστικά σεναρίου 

ελέγχου 

Σ.1 
Διαδικτυακή Πύλη Προβολής 

Περιεχομένου 

Σύνδεση-αποσύνδεση-εγγραφή 

χρήστων, (Επισκέπτες, Συμμετέχοντες, 
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Διαχειριστές) 

Μηνύματα σε χρήστες , πρόσβαση σε 

υπηρεσίες 

Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα 

του WWW Consortium (W3C) και 

συγκεκριμένα στα Web Content 

Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 

Άμεση Απόκριση 

Σ.2 
Υποσύστημα Διαχείρισης Αρχείων & 

Πολυμεσικού Υλικού 

Συλλογή Πολυμεσικών Δεδομένων 

Μηχανισμοί ευδιούς αναζήτησης 

Υποστήριξη XML και δυνατότητα 

δημοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο 

Ασφάλεια δεδομένων 

Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών 

ταυτόχρονων συνδέσεων 

Παροχή εργαλείων πχ σχεδιασμού της 

βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

Δυνατότητα επικοινωνίας και 

ανταλλαγής δεδομένων με άλλες βάσεις 

Σ.3 
Ηλεκτρονικές Κοινότητες & Web 2.0 

εργαλεία 

 Ηλεκτρονικό χώρο συνεργασίας 

(collaboration) 

Εργαλεία mashup 

Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια 

Δυνατότητα διασύνδεσης με τα πλέον 

δημοφιλή site κοινωνικής δικτύωσης 

Πλοήγηση και αναζήτηση με χρήση tag 

cloud 

Λειτουργία στατιστικών χρήσης 

Σ.4 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης & 

Τεκμηρίωσης  

Αποθήκευσης μεγάλου όγκου υλικού 

και δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η 

αποδοτικότητα του συστήματος 

Υποστήριξη XML και δυνατότητα 

δημοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο 

Ασφάλεια δεδομένων 
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Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών 

ταυτόχρονων συνδέσεων 

Παροχή εργαλείων πχ σχεδιασμού της 

βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

Δυνατότητα επικοινωνίας και 

ανταλλαγής δεδομένων με άλλες 

βάσεις. 

Πλήρης Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση 

του Υλικού 

Σ.5 
Υπηρεσίες Εναλλακτικών Καναλιών 

Πρόσβασης 

Έλεγχος Λειτουργίας συστήματος 

διαδραστικών Οθονών 

Έλεγχος Λειτουργίας Εφαρμογής 

κινητών συσκευών 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 

Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) 

ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του 

παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει 

κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη των 

παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία 

περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει 

το συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που 

θα οριστούν στη Σύμβαση. 

 

Προσωρινή Παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την 

ΕΠΠΕ, με την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Γ΄ (Εκπαίδευση). Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

1. Η επιτυχής ολοκλήρωσης των δοκιμών ελέγχων όλων των υποσυστημάτων 

2. Η αποδοχή του συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων Α΄, Β΄ και Γ΄. 

Η εγκατάσταση των εφαρμογών αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να 

γνωστοποιήσει εγκαίρως, προς την ΕΠΠΕ, την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
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εγκαταστάσεως για να αρχίσει η δοκιμή αποδοχής της. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να 

παραδώσει πλήρες εγχειρίδιο χρήστη, με όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της εφαρμογής 

στοιχεία. Οι έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με τα σενάρια ελέγχου του αναδόχου. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων ή 

ελλείψεων, πριν το σύστημα τεθεί στην περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας. 

 

Οριστική Παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή γίνεται με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την ΕΠΠΕ, μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας και την αποδοχή των 

αντίστοιχων παραδοτέων. 

Ελέγχεται αυστηρά η πληρότητα του συστήματος, η αξιοπιστία των δεδομένων, η 

λειτουργικότητα και η απόκριση των εφαρμογών. 

Τυχόν διαφορές, αποκλίσεις ή εσφαλμένα αποτελέσματα, που θα διαπιστωθούν, κατά τη 

φάση της πιλοτικής λειτουργίας, θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από τον 

προμηθευτή, αλλιώς, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλλει σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα, όπως αυτή καθορίζεται στην 

αντίστοιχη ενότητα της παρούσας Διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας 

ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 

όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη 

αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

20.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική 

Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

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 δύναται να αγοράσει, σε 

τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της 

αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή 
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οφείλει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του παραδοθέντος έργου, καθότι σε 

διαφορετική περίπτωση εγείρεται ζήτημα επιλεξιμότητας δαπανών.  

 

Άρθρο 21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να 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 στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 

21.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, 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.  

 

Άρθρο 22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, 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. 

22.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, 

υλικών κλπ. μέχρι την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής 

του Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

22.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του 

λογισμικού) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 

απορρέουν από αυτό. 

22.4 Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη 

αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο Ανάδοχος 

εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο 

αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην αντίστοιχη άδεια χρήσης του 
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λογισμικού αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού αυτού παραμένει στους νόμιμους 

δικαιούχους. 

22.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε 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, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 

αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην δίκη. Σε 

περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την 

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, 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 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 

μέσου.  

 

Άρθρο 23. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ 

23.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

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

και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

 

23.2. ΕΓΓΥΗΣΗ 
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Ως Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Καλής Λειτουργίας, 

με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής 

λειτουργίας χωρίς κόστος για τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την οριστική παραλαβή 

του έργου. 

O Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στη διάρκεια της ΠΕ: 

• Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών: 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός του χρονικού διαστήματος –που 

προσδιορίζεται παρακάτω, από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από 

κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του 

προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα επιβάλλονται οι 

ανάλογες ρήτρες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση του Αναδόχου. 

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της 

ΕΠΠΕ. 

o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, 

μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 

συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων λογισμικού. 

o Ανανέωση Αδειών Χρήσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού. 

 

• Τεχνική υποστήριξη 

o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk. 

On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 

απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 

προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

 

 

 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 
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Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) και τη 

λειτουργικότητα που θα παρέχεται, ισχύουν τα εξής: 

Διευκρινίζεται ότι μια υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμη εάν είναι μη διαθέσιμο έστω 

και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

Ορισμοί: 

� ΚΩΚ (Κανονικές Ώρες Κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 08:00 – 18:00 για όλες τις 

εργάσιμες ημέρες. 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας: είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό 

διάστημα, αθροιστικά, από την αναγγελία των βλαβών μέχρι και την αποκατάστασή τους, 

σε μηνιαία βάση.  Ο χρόνος αυτός είναι δεκαέξι (16) ώρες, αθροιστικά, σε μηνιαία βάση, 

από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το 

πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ και για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος 

βλάβης/δυσλειτουργίας, οι δεκαέξι (16) ώρες του χρόνου αποκατάστασης 

βλάβης/δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 08.00 την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

 

Άρθρο 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

24.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, 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: 

α) 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.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

Έργου 

δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

24.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 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. 
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24.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των 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 περίοδο από αυτήν της 

έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 25. ΤΙΜΗΜΑ 

25.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 

ποσό των τριακοσίων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (300.280,00 €). 

25.2 Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

25.3 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

25.4 οι κρατήσεις, πλην της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος, δεν θεωρούνται 

επιλέξιμες 

 

Άρθρο 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

26.1. Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση 

του οροσήμου 1 (Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περιεχομένου) της 

διακήρυξης.  

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

26.2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 

και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και να 

παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή. 
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Οι τμηματικές πληρωμές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής κάθε φάσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 

Άρθρο 27. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου 

όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή 

μερών του Έργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή 

τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

28.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς 

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) 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, 

δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση του επαγγέλματός του.  

 

28.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση 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.  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 δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται 

στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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28.3. 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 τον Φορέα 

Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται 

με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου 

για τη λειτουργία εξοπλισμού/λογισμικού. 

28.4. 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 Αναθέτουσας 

Αρχής. 

28.5. 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. 

28.6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

28.7. 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. 

28.8. 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. 

28.9. 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 
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ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

28.10. 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. 

28.11. 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, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος 

τμήματος του έργου. 

28.12. Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης  σε περίπτωση 

έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νόμιμου εκπροσώπου του 

για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007, ο Ανάδοχος να 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

 

Άρθρο 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

29.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

29.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 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 είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

30.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

30.2 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 

30.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
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Ελληνικής νομοθεσίας και επιλύεται διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ 

(άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου ρητά συμφωνείται να είναι 

υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 31. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

31.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου 

συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για την 

ανόρθωση της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε αποθετικής 

ζημίας τους. 

31.2 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 

έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 

31.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, και 

μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 

 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα 

οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

           Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                      Για τον Ανάδοχο 
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