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C4. Παραρτήματα που αφορούν το Υποέργο 

C4.1  Σχέδιο Σύμβασης 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

  
Στην Αθήνα σήμερα την …………………………………… μεταξύ αφενός: 
Α. του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (του λοιπού αναφερομένου ως ΕΟΤ ή Αναθέτουσα αρχή), 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα 7, ο οποίος νόμιμα 
εκπροσωπείται στην παρούσα από τον …………………………… του Ε.Ο.Τ. κο ………………………, βάσει της 
υπ΄ αριθμ. ……………/….-….-….. απόφασης Υπουργού ……………………… (ΦΕΚ …../ΥΟΔΔ/…-…-…) περί 
διορισμού ………………………………….  στον ΕΟΤ, και σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ……………………………. 
απόφασης ΕΟΤ Και αφ΄ ετέρου  
Β. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………….Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει 
…………………………., οδός ……………… αρ. ………., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τ..  
κάτοχο του υπ΄αριθμ. ………………………… δελτίου ταυτότητος, κάτοικο …………………, οδός …………………., 
αριθμό ..,  βάσει του από ………………. πρακτικού Δ.Σ. (ΦΕΚ …………./ΑΕ & ΕΠΕ/….. …..) συμφωνήθηκαν 
και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής : 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Α Η εταιρεία  …………………………….. έλαβε μέρος στον …………….. διαγωνισμό του Ε.Ο.Τ.» 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. ………………………………….απόφαση 
Προέδρου ΕΟΤ  
Β Η «εταιρεία» με το παρόν δηλώνει ανεπιφύλακτα προς τον Ε.Ο.Τ., ότι αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το έργο «……………………………………………………………», σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης και με την τεχνική πρόταση και οικονομική προσφορά που κατέθεσε και εγκρίθηκε με 
την υπ΄αριθμ………………………… Απόφαση ΕΟΤ και σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του Ε.Ο.Τ., 
τις οποίες δηλώνει ότι έλαβε γνώση και παρέλαβε αντίγραφα αυτής, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω έγγραφα και τέλος, σύμφωνα και με τους 
όρους της παρούσας σύμβασης.  
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «…………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του ΕΟΤ και του Αναδόχου  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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν τα 
συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

 η Σύμβαση 
 η Απόφαση Κατακύρωσης 
 το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης με τα παραρτήματά της  
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 η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
 η τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του ΕΟΤ και της Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως 
ακολούθως: Για την  
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Α. ΤΣΟΧΑ 7, ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ   
ΤΗΛ. 2108707000  ΦΑΞ : 210 

Για την  Ανάδοχο εταιρεία : « 
 
Τηλ. …   fax  210 …… 

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. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
5.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΟΤ, ο 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, ο ΕΟΤ δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν θετικής αποδεδειγμένης 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 με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του ΕΟΤ ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΕΟΤ και δεν δεσμεύει τον ΕΟΤ, με κανένα τρόπο, χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
6.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση του ΕΟΤ. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του ΕΟΤ για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με 
βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα, και σε νομίμως λειτουργούσες τράπεζες σε χώρες μέλη της ΕΕ και της ΣΔΣ του ΠΟΕ 
οι οποίες κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).  

6.2 Εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και 
νόμιμη αιτία (π.χ. συγχώνευση με απορρόφηση), χρήζει πλήρους αιτιολόγησης, τόσο ως 
προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, με δέσμευση της τελευταίας να γνωστοποιήσει τυχόν εκχώρηση – μεταβίβαση στην 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επισημαίνεται δε ότι ο σοβαρός λόγος και η νόμιμη αιτία δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλουν τα δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων 
που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της 
σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που 
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υποκαθιστά δεν αρκεί, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το 
δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο. 

6.3 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του 
ΕΟΤ, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
7.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 
7.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΕΟΤ (Αναθέτουσα 

Αρχή). 
7.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

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

7.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, εφόσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από τον ΕΟΤ. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 
ενημερώνει προηγουμένως τον ΕΟΤ κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου 
και το αντικείμενο που θα εκτελέσει.  

7.5 Ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 
την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο 
δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΟΤ σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.  

7.6 Επίσης ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που 
έχουν: 

 κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 
ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
Αναθέτουσα Αρχή 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
8.1 Ο ΕΟΤ θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία 

Εκκίνησης, τους τυχόν συμμετέχοντες στην ΟΔΕ. 
8.2 Ο ΕΟΤ με απόφαση της Διοίκησης του θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
9.1 Ο ΕΟΤ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, κατόπιν γραπτού αιτήματος του 
Αναδόχου. 
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9.2 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. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
10.1 Ο ΕΟΤ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο 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. 

10.2 Ο ΕΟΤ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους φορείς διαχείρισης πολιτιστικών πόρων 
(Εφορίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Κ.Α.Σ.) για την υλοποίηση της παρούσας 
Σύμβασης και για τα στοιχεία του Αναδόχου, καθώς και να ζητήσει να παρασχεθεί στον 
Ανάδοχο, από τους παραπάνω φορείς, κάθε δυνατή διευκόλυνση, όσον αφορά τις 
απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τις κατά τόπους φωτογραφίσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Ε.Ο.Τ. 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. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ως 
και τους όρους της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και με την προσφορά του, 
η οποία έγινε δεκτή με την απόφαση του ΕΟΤ και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης 
και τέχνης και πάντοτε αποβλέπουσα στο αληθές συμφέρον του ΕΟΤ και του Ελληνικού 
Τουρισμού γενικότερα. 

12.2 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 
καταβάλει 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 το 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. 
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12.3 Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα 
καθοριστεί με την παρούσα σύμβαση. 

12.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει 
δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. 

12.5 Ρητά συνομολογείται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπόσχεται  και εγγυάται έναντι του  ΕΟΤ τα πάσης 
φύσεως πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στο έργο ως και την απρόσκοπτη χρήση και 
εκμετάλλευση τούτων από τον ΕΟΤ ελεύθερα από υποχρεώσεις για πνευματικά και 
συγγενικά δικαιώματα οιουδήποτε, για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
έναντι των δικαιούχων τούτων και έναντι του ΕΟΤ, η οποία και υποχρεούται να παραδώσει 
στον ΕΟΤ κάθε σχετικό έγγραφο κτήσεως των δικαιωμάτων τούτων. Για τυχόν αξιώσεις 
τρίτων δημιουργών κτλ. κατά του ΕΟΤ για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού από 
τον ΕΟΤ ή και τους τρίτους, στους οποίους θα το έχει αυτός παραχωρήσει κατά τα ανωτέρω, 
η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΟΤ και κατά των 
τρίτων και να καταβάλει αυτή στους ενάγοντες τα όποια ποσά ήθελε τυχόν επιδικασθούν 
στους ενάγοντες με εκτελεστή απόφαση μετά των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών 
δαπανών, σε περίπτωση δε που ο ΕΟΤ ήθελε υποχρεωθεί σε καταβολή στους ενάγοντες των 
ανωτέρω χρημάτων, θα δικαιούται να αναζητήσει την είσπραξη τούτων παρά της 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που θα υποχρεούται στην προς αυτόν καταβολή τους, εφαρμοζομένου, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής της, στην κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του ΕΟΤ και σε 
βάρος της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ποσού € 100.000 (ΕΚΑΤΟ χιλιάδων ευρώ), η οποία συμφωνείται με 
την παρούσα και σωρευτικά με υποχρέωση της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» αποζημίωσης για κάθε είδους 
ζημίας του ΕΟΤ. Οι σχετικές απαιτήσεις του ΕΟΤ εισπράττονται και μέσω της εις χείρας του 
εγγυητικής επιστολής μετά δε την τυχόν επιστροφή της, με κάθε νόμιμο τρόπο. 

12.6 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. 

12.7 Ο ΕΟΤ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας 
Σύμβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

12.8 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην 
παρούσα Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

12.9 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.  

12.10 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΤ και 
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

12.11 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. 

12.12 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αντικατάστασης κάθε Παραδοτέου που απορρίπτεται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.  
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12.13 Σε περίπτωση όπου το σύνολο των ποινικών ρητρών υπερβεί το 20% του προϋπολογισμού 
του Έργου, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. 

12.14 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του Ε.Ο.Τ. για την ορθή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και η παροχή του 
πρέπει να εξασφαλίζει την ποιότητα, όσο και την νομιμότητα της, άλλως, μπορεί να 
καταπέσει υπέρ του Ε.Ο.Τ. η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ του Ε.Ο.Τ. 
και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση 
του Ε.Ο.Τ. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. 

12.15 Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή 
δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου 
αποκλειστικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση της συμβάσεως με τον ΕΟΤ. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, 
ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε 
ζημία του ΕΟΤ. Αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ, παράλληλα ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη 
και να καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε 
ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού 
κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός 
αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και 
της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω 
υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται σε βάρος του την καταγγελία 
της σύμβασης από τον ΕΟΤ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ. 

12.16 Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και 
της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται 
να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον 
ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα ευθύνεται αυτός για την 
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση κτλ. 
 

Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει, εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών, αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
καταστατικό του Έργου, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το 
Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα 
παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να υποβάλλει μηνιαίες αναφορές 
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προόδου (progress reports) σχετικά με τις εκτελούμενες δραστηριότητες και να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το 
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 
Ομάδας Έργου που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση 
με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση όπου μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει 
ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δεν 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 κτλ., 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 
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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 εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κτλ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη 
φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η εκτέλεση της 
σύμβασης ανήκει στις ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος φέρει κάθε υποχρέωση  
καταβολής εισφοράς, χαρτοσήμου, φόρου, τέλους, ενσήμου, δαπάνης, αποζημίωσης, 
χρηματικής ικανοποίησης και γενικά κάθε ποσού λόγω ασφαλιστικής κάλυψης του 
εκτελούντος το έργο προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή λόγω εργατικού ατυχήματος. Η 
αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 
οριστική παραλαβή του. 

14.  Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

15.  Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
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ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κτλ. 
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύμβαση. 

17. Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού ως ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με 
αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε 
ανανέωσή του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή ότι έχει προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς το Φορέα όσον αφορά 
την ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 
2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης 
έργων/παραδοτέων/εκπαιδευτικού υλικού/χώρων εκπαίδευσης/εξοπλισμού/ 
λογισμικού/ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο 
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. Ο ΕΟΤ θα αναλάβει να  

B Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις 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. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ   
13.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε τις υπ΄ αριθμ. α) με α.α. ……………εγγυητική επιστολή προκαταβολής 
της Τράπεζας …………… ποσού ……………………. €    που αντιστοιχούν  στο 20% της καθαρής 
αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α. 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το 
χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα 
επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 
 

13.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε τις υπ΄ αριθμ. α) με α.α. ……………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της Τράπεζας …………… ποσού ……………………. €    που αντιστοιχούν  στο 10% της καθαρής 
αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. 
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στο δεύτερο των συμβαλλομένων μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την 
εκκαθάριση  των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

13.3 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 2,5% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ ΦΠΑ με 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες 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 είκοσι (20) ημερών από την 
προηγούμενη σχετική όχληση του ΕΟΤ.  
 
Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, ο ΕΟΤ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
14.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 

παραδοθούν στον ΕΟΤ 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. 

14.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 
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του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
15.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΕΟΤ 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. 

15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον ΕΟΤ για κάθε θετική αποδεδειγμένη 
ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτόν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

15.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντρέχει, με δαπάνες του, τον ΕΟΤ, 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. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εντός ………………. (………..) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συντάξει και θα υποβάλει στον ΕΟΤ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα 
εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
τους.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
17.1  Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης 

και διαρκεί μέχρι ……………………….. (…………….) μήνες. 
17.2  Ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμά να παρατείνει μονομερώς προς όφελος του το χρονικό 

διάστημα υλοποίησης της παρούσας σύμβασης για τόσο χρόνο όσο θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση του όλου Έργου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον ΕΟΤ. 

 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
18.1 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 στο Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του 
έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου.  

18.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό τεύχος 
προκήρυξης, στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτηση από τον Ανάδοχο στον ΕΟΤ. 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 19ο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
19.1      Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο 

Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα, στον ΕΟΤ για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση 
από αυτόν. 

19.2      Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό, 
παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, ο ΕΟΤ αποκτά τη 
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αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει 
ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

19.3      Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, γραφικά,  
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 
εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του ΕΟΤ. Ο Ανάδοχος, μόλις 
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
κατήρτισε επ’ ευκαιρία της παρούσας, στον Ε.Ο.Τ. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους πλην της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΟΤ. 

19.4      Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και 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 ο ΕΟΤ 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. 

19.5   Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του ΕΟΤ από τρίτο για οποιοδήποτε 
θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, ο Ε.Ο.Τ. οφείλει να 
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ., 
έναντι του τρίτου. Ο ΕΟΤ δύναται να προσεπικαλέσει τον Ανάδοχο στην διανοιγείσα δίκη. Σε 
κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει ο Ε.Ο.Τ. εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ε.Ο.Τ. για κάθε 
ζημία που θα υποχρεωθεί δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόμενη αποδοχή 
της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

19.6      Όλο το υλικό που θα παραχθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας, θα παραδοθεί στον ΕΟΤ από τον ανάδοχο ταυτόχρονα με τη λήξη της 
οικείας σύμβασης και θα αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΟΤ. 
Όλα τα αποτελέσματα, μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 
Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν 
αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που 
θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν 
να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά) για απεριόριστη 
χρονική διάρκεια, εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

19.7      Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχή και του Κυρίου του Έργου/Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 
(Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε 
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με αναλυτικές οδηγίες για την 
ανάκτηση/διαχείρισή τους. 

19.8      Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου –και τυχόν δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους– μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και 
στο Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο), οι οποίοι θα είναι 
πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή 
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εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα διά της υπογραφής της σύμβασης. 

19.9      Όλο το υλικό που θα παραχθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση 
γενικότερα του έργου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ως και κάθε σχετική μελέτη, έκθεση κτλ. που αφορά 
το έργο θα παραδοθούν στον ΕΟΤ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ταυτόχρονα με τη λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
και θα αποτελούν  ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, ο οποίος θα έχει το 
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστο χρόνο, χωρίς 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωσή του, έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
και έναντι των όποιων δημιουργών/συντακτών κτλ. του έργου, πέραν της αναφερομένης 
αμοιβής, καθόσον στη αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα έχει συνυπολογισθεί και συμπεριληφθεί 
το αντάλλαγμα που θα καταβάλλει ο ΕΟΤ για την παραπάνω χρήση του έργου, ως επίσης θα 
περιλαμβάνονται σε αυτή και τα πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα όλων των 
συντελεστών εκπονήσεως του έργου, που αφορούν τόσο τη σύνταξη αυτού όσο και τη για 
απεριόριστο χρόνο και με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χρήση αυτού από τον ΕΟΤ, για την 
πληρωμή των οποίων βαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, υποχρεούμενος σε ανόρθωση 
κάθε ζημίας του ΕΟΤ σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής του αυτής. 

19.10    Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση και 
εκμετάλλευση του σχετικού υλικού και των μελετών θα ανήκουν πλήρως και αποκλειστικά 
στον ΕΟΤ για απεριόριστο χρονικό διάστημα, στον οποίο τα εκχωρεί με την παρούσα 
σύμβαση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ 
μέρους του ΕΟΤ, καθόσον το αντάλλαγμα αυτό έχει συνυπολογιστεί και περιλαμβάνεται στη 
συμβατική αμοιβή του Αναδόχου. 

19.11   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα δηλώνει ότι παραιτείται σε κάθε περίπτωση επί παντός εκ των παραπάνω 
σχετικών δικαιωμάτων και θα υπόσχεται ρητά ότι η μελέτη που θα παραδώσει στον ΕΟΤ και 
το σχετικό υλικό του θα είναι ελεύθερα οικονομικών υποχρεώσεων για πληρωμή προς 
αυτήν ή τρίτους  των σχετικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και για την 
ελεύθερη και απεριόριστη ως προς τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια χρήση και εφαρμογή 
αυτών από τον ΕΟΤ, καθόσον τα δικαιώματα αυτά θα έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους 
από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για πληρωμή τέτοιων 
δικαιωμάτων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ΑΝΑΔΟΧΟ που αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις αυτές με τη Σύμβαση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
20.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον ΕΟΤ ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα 
πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα 
στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση), και 
ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από τον ΕΟΤ 
κατά την εκτέλεση του Έργου. 

20.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον ΕΟΤ ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του 
καινούργιος και δεν θα έχει νομικά και πραγματικά ελαττώματα. 

20.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού και 
του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης-συντήρησης. 

20.4  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα 
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή. 
 
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 
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σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς 
επιβάρυνση του ΕΟΤ. 
 
Ο ΕΟΤ πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις 
αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο 
ΕΟΤ μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο 
και δαπάνη του Αναδόχου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
21.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του λογισμικού εφαρμογών (τυποποιημένου και 

μη) και του λογισμικού συστήματος για ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή 
δωρεάν συντήρησης).  
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) 
έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση των προβληματικών μερών του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η εγγύηση - 
συντήρηση αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής. 

21.2  Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων εγγύησης και συντήρησης έχει την 
ευθύνη για: 
▪ Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του προσφερόμενου 

εξοπλισμού (hardware), λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών  
▪ Απόκριση του Αναδόχου κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης (με fax ή με e-mail) από τον 

φορέα λειτουργίας εντός 8 εργάσιμων ωρών  
▪ Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών. Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης (με fax ή με e-mail) από τον φορέα λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα 
επιλύει τα προβλήματα που χαρακτηρίζονται ως Υψηλής Σοβαρότητας εντός 16 
εργάσιμων ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του φορέα (με fax ή με e-mail) εφόσον 
αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων και εντός 24 
εργάσιμων ωρών για αυτά που χαρακτηρίζονται ως Μέτριας Σοβαρότητας από την 
έγγραφη ειδοποίηση του φορέα (με fax ή με e-mail). Αν η πλήρης και οριστική επίλυση 
του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, εντός του 
χρονικού ορίου αυτού, θα προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας.  

▪ Εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων (patches, minor upgrades) του λογισμικού 
συστήματος και εφαρμογών  

▪ Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του λογισμικού.  

▪ Παροχή άμεσης βοήθειας (HELP DESK).  
▪ Ελάχιστη διαθεσιμότητα του Αναδόχου για την προσφορά των υπηρεσιών συντήρησης 

= 10 (07:00 – 17:00) x εργάσιμες ημέρες του μήνα για όλο το ημερολογιακό έτος, όσον 
αφορά στην αναγγελία προβλημάτων, βλαβών κλπ. και την παροχή υπηρεσιών 
τηλεφωνικής υποστήριξης help desk. 

21.3 Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης δηλαδή να καλέσει ή όχι τον Ανάδοχο για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης, μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης / δωρεάν 
συντήρησης  και με βάση την αρχική προσφορά του. Για την άσκηση του δικαιώματος 
αυτού, ο ΕΟΤ υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τρεις (3) τουλάχιστον 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης / δωρεάν συντήρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
22.1 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 
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συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 
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 
ε)  οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων κτλ. του 

Αναδόχου, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν τους αφορούν. 
22.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή 

αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με πρωτότυπα τιμολόγια και 
παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που 
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

22.3 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, 
ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση 
του σχετικού παραστατικού. 

22.4 Ο ΕΟΤ θα εξοφλεί το αντίτιμο των τιμολογίων της «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τα οποία θα εκδίδονται επ΄ 
ονόματι του ΕΟΤ, (που θα συνοδεύονται απαραίτητα από επικυρωμένα αντίγραφα 
τιμολογίων των τρίτων) μετά από παρακράτηση του φόρου 8%  υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 2198/94 όπως εκάστοτε 
ισχύει για τις ημεδαπές εταιρείες και την προσκόμιση από την «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών.  

22.5 Δεν θα γίνει πληρωμή από τον ΕΟΤ χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
και τα μέλη της στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ, φορολογικής ενημερότητας ως και 
πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία 
οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΣ και των μελών της προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον 
ΕΟΤ απευθείας στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε 
οφειλόμενο ποσό της «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» προς το ΙΚΑ. Η προθεσμία της εξόφλησης των εξήντα 
(60) ημερών αρχίζει από την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 
συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών του αρμόδιου για την είσπραξη τους φορέα 
ή βεβαίωση του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο TIMHMA 
23.1 Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………. 
23.2 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται  στο όνομα της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» η οποία υποχρεούται στην 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου επ΄ ονόματι του ΕΟΤ. 
23.3 Ρητά συμφωνείται ότι εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά καθορίζονται στην παρούσα 

σύμβαση ο ΕΟΤ δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα άλλο ποσό και με καμία άλλη δαπάνη που 
θα έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

23.4 Επίσης η Ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή των πέραν των αναφερομένων στην 
παρούσα σύμβαση νομίμων κρατήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει ως εξής:  
 Με την …………………………..      % του έργου 
 Μετά τη ……………………………. εξόφληση του ……% της συμβατικής αξίας του τμήματος του έργου 
………………. 
 Το υπόλοιπο θα καταβληθεί μετά την καλή εκτέλεση όλων γενικώς των συμβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου και την ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Στις  παραπάνω καταβολές θα περιλαμβάνεται και ο αναλογών κάθε φορά ΦΠΑ. 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συστήσει ο ΕΟΤ με απόφαση της Διοίκησής του για τον 
σκοπό αυτό, εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος της 
Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου και σε πλήρη εναρμόνιση με το κατ’ άρθρο 
……………………. συνταχθησόμενο Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, το οποίο θα κατισχύει του 
χρονοδιαγράμματος της Προσφοράς ή/και της Προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ούτως 
δεν παρατείνεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του Έργου. 
 
ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     
 
ΑΡΘΡΟ 26ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
26.1 Ο ΕΟΤ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
α) Εάν ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 
β) Εάν ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές 
γ) Εάν ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύμβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια του  ΕΟΤ.  

δ) Εάν 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. 

ε) Εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα  σχετικό με 
την άσκηση του επαγγέλματός του ή κατά των  νομίμων εκπροσώπων του Αναδόχου 
για αδίκημα που τέλεσαν με  την ιδιότητά τους αυτή και αφορά στην επαγγελματική 
δραστηριότητα του αναδόχου που εκπροσωπούν. 
στ)  Εάν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του νομίμου 
εκπροσώπου  του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007. 

26.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους του ΕΟΤ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ΕΟΤ 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 ο 
ΕΟΤ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

26.3 Με την μετά από καταγγελία του ΕΟΤ λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
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 
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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 στον ΕΟΤ 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. 

Μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο ΕΟΤ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους 
του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

26.4 Ο ΕΟΤ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
27.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

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

27.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς τον Ε.Ο.Τ. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ε.Ο.Τ. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 
ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

27.3 Σε περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση μειώσει ή διακόψει τις πιστώσεις για το παρόν 
έργο, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον ανάδοχο για την μη περαιτέρω 
συνέχιση υπ΄ αυτού της εκτέλεσης μέρους ή και του συνόλου των υπολειπομένων για την 
υλοποίηση του έργου ενεργειών και την ακύρωση αντίστοιχα των σχετικών υποχρεώσεων 
που έχουν αναληφθεί από αυτόν.  
Το ίδιο δικαίωμα περικοπής εν όλω ή εν μέρει του έργου έχει ο ΕΟΤ  σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ΕΟΤ θα καταβάλει στον ανάδοχο μόνο τις οικονομικές 
υποχρεώσεις που αυτός έχει αποδεδειγμένα και εγγράφως αναλάβει για την εκτέλεση του 
έργου και που δεν είναι δυνατόν, βάσει επισήμων στοιχείων, να ακυρωθούν κατά την 
ημερομηνία λήψης από τον ανάδοχο της γραπτής ειδοποίησης του ΕΟΤ σχετικά με τη μη 
συνέχιση εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης υπ΄ αυτού. 
 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ–ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
28.1 Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 
28.2 Ο ΕΟΤ 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. 

28.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 
τριών (3) 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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ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ  
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής αποτελούν την οριστική συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής θα έχουν συμπληρωματική εφαρμογή κατά σειρά : α) οι αποφάσεις του ΕΟΤ, Β) 
η τεχνική και οικονομική προσφορά της «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».   
 
Συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 για την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και οι λοιπές διατάξεις αυτού, εφ΄ όσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά από την παρούσα, οι διατάξεις για τις διοικητικές συμβάσεις ως και οι διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα.  
 
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε 3 πρωτότυπα, από τα οποία κάθε 
συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται νόμιμα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΤ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 




