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Στο Αιγάλεω σήμερα, την …..................., ημέρα ……………….., στα γραφεία του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΤΕΙ-Αθήνας (Επιτροπή Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού) στο Αιγάλεω, οδός Αγίου Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1 – Τ.Κ.
122 43 - Α.Φ.Μ. 090077522, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω-Χαϊδαρίου μεταξύ:
1)

της «Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας ΤΕΙ - Αθήνας» που σύμφωνα με την ΚΑ/679/22.08.96 και την
απόφαση 10455/07-10-2013 του Προέδρου του ΤΕΙ-Αθήνας εκπροσωπείται
από : α) τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ-Αθήνας και Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κ. Δήμου Τριάντη – Καθηγητή, β) την
Προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ- Αθήνας
κα. Ιφιγένεια Αναστασάκου, ενεργούντων κατά τις διατάξεις της Υ.Α. Κ.Α.
679/96 (ΦΕΚ 826Β) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156Α) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α) και του
«Οδηγού Χρηματοδότησης ερευνητικών και επιμορφωτικών έργων του ΤΕΙΑθήνας – Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων»,

2)

της κας. Ιφιγένειας Φουντά επιστημονικά υπεύθυνης του Υποέργου 6 με
τίτλο «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης», της Πράξης «Υπηρεσίες
Εικονικών Εργαστηρίων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ (κωδικός ΟΠΣ 304191),

καλουμένων εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή», και
3)

του/της κ. ………………… με Α.Δ.Τ. ……………, που ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της Εταιρίας με την επωνυμία ……………………… που έχει έδρα
…………………., στην οδό ………………………….., Τ.Κ. ……………………., Α.Φ.Μ.
……………………….., Δ.Ο.Υ. ………………………, καλούμενου εφεξής «Ανάδοχος»,

συνομολογήθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα
Αρχή με την υπ’ αριθμ. ………………………. Απόφαση, και προκηρύχθηκε σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………….. Προκήρυξη, και, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.
πρωτ. …………………….. Απόφασης Κατακύρωσης με την οποία κατακυρώθηκε στον
Ανάδοχο η υλοποίηση του υπόψη έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση
του Υποέργου 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης», της Πράξης «Υπηρεσίες
Εικονικών Εργαστηρίων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Σύμβασης.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την υλοποίηση εικονικών
εργαστηρίων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα εργαστήρια
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας. Με το παρόν υποέργο
θα γίνει η ανάπτυξη υπηρεσιών για την λειτουργία του παρακάτω εικονικού
εργαστηρίου:
«Εικονικό εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης»
Η υλοποίηση του Εικονικού Εργαστηρίου Χωρικής Ανάλυσης (ΕΕΧΑ ή viSPANlab)
συνίσταται στην Ανάπτυξη δύο Υποσυστημάτων εναλλακτικών προσεγγίσεων των
χωρικών γνωστικών αντικειμένων και περιλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδραστικών εργαλείων που θα
αναβαθμίσουν την παρεχόμενη τεχνολογική εκπαίδευση από το Εργαστήριο
Χωρικής Ανάλυσης του ΤΕΙ-Α.
Η υπηρεσία ΕΕΧΑ παρέχεται μακρόθεν (είτε μέσω υπολογιστών που βρίσκονται στο
ΤΕΙ Αθήνας είτε απομακρυσμένα), μέσω web-based περιβάλλοντος, με δυνατότητα
ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλών προσωποποιημένων χρηστών.
Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/..-..-….
Διακήρυξη, την προσφορά του Αναδόχου, και τη Σύμβαση.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ.
118/2007 και του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 2

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται
στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος των
συμβατικών υποχρεώσεων της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από
ή/και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της
μετάφρασης και του πρωτότυπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.
ΑΡΘΡΟ 3

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ………/...-...-….. Διακήρυξης. Το κείμενο της
Σύμβασης θα κατισχύει των Παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
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παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα
Παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά
του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η προρρηθείσα Διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
πραγματοποιείται, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ
Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243
Τηλ.: 210-5385174, Fax: 210-5385852
Ε- mail: eee@teiath.gr

Για τον Ανάδοχο:

…………………………………………………………….

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη αυτής.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία,
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς,
η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή
απόφαση θα είναι γραπτή.
Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι
δυνατόν να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που
κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη.
ΑΡΘΡΟ 5

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 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, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
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Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το
Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς
την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα
εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της
εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου του, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα
λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα
Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα
ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε
και ενδεικτικά:
α.

Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου
ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο
όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το
Έργο.

β.

Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο
πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να
περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει,
τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή
δεδομένο.
Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη
λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί
διαφορετικά.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και
την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας,
εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.
Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου
της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή
και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη /
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη
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της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου
να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα
από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα
κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο Β.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της
Διακήρυξης, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με
την προσωπική του κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου,
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις
ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και
τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

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.
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 9

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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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα
Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Εάν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο υποβληθέν Πρόγραμμα
υλοποίησης 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 λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του
Έργου.
3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί-μεταβιβάζει τη σύμβαση σε
οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το
σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο.
Επισημαίνεται ότι εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης συντελείται μόνο για
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το
αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής και ότι η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρησημεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επισημαίνεται ότι, ο σοβαρός
λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των
συνυποψήφιων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν
δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του
Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που να επιβάλλει την
υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευσης
του Αναδόχου με απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που
υποκαθιστά δεν αρκεί, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και
από τον τυχόν δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο.
4. 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 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
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ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 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.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6. 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.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών
για την ολοκλήρωση του Έργου.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 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.
10. 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 κλπ.
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
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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 Αναθέτουσα Αρχή η εγγυητική Καλής
Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού,
οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό
προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του
συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει
επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα Λειτουργίας όσον αφορά
στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.
12. Εάν μετά την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την
παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης
επικαιροποίησης,
έχουν
ανακοινωθεί
νεώτερα
μοντέλα/εκδόσεις,
αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και
αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση.
13. 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).
14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11

11.1

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την
υπ’αρ. …………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, τoυ/της
………………………………….., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (…………. €)
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται μόνο μετά την
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την ΕΠΠΕ του συνόλου του
Έργου (δηλ. με την οριστική παραλαβή και του τελευταίου Παραδοτέου του Έργου),
που σηματοδοτεί και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.
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11.2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, και προκειμένου να του επιστραφεί
η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην
Αναθέτουσα Αρχή την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται
στο 2,5% του μέρους της Συμβατικής Τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και
από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς
ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης
εγγυήσεων.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους
όρους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την προηγούμενη σχετική
όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η
Αναθέτουσα Αρχή 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 12

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

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.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που
ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
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 αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 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.
Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που εμφανίζεται στο Παράρτημα …….. της
Σύμβασης και περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
α)
τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις
επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί
μέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης
β)
τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και
τελικών προϊόντων του Έργου
γ)
επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή
γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου
δ)
άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η
Αναθέτουσα Αρχή
Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί
σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την
εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα
προς έγκριση.
Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης τελούν υπό την εποπτεία της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.
Όριο δε της τροποποίησης αποτελεί η μη ουσιώδης μεταβολή των όρων της
διακήρυξης, της πράξης κατακύρωσης και της προσφοράς του Αναδόχου και η
Πράξη τροποποίησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης (συμβατικός
χρόνος) του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και
διαρκεί για επτά (7) μήνες.
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα ……. της Σύμβασης
απεικονίζει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός
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του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 15

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Με αιτιολογημένη απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το
δικαίωμα μετάθεσης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του Έργου,
όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του Έργου και
η επιλεξιμότητα των δαπανών με βάση την Πράξη στην οποία ανήκει το Έργο.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο.
2. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της μετάθεσης του
συνολικού συμβατικού χρόνου και της παράτασης ύστερα από σχετικό γραπτό
αίτημα του Αναδόχου των επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος. Μόνο στην πρώτη περίπτωση,
επιβάλλεται να τηρηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
3. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συνολικός
συμβατικός χρόνος μπορεί, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις για
λόγους δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του Αναδόχου ή για λόγους
ανωτέρας βίας, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό γραπτό
αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου,
υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του Έργου και η
επιλεξιμότητα των δαπανών με βάση την Πράξη στην οποία ανήκει το Έργο.
4. Ο Ανάδοχος, οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών αφότου
έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση στην
παράδοση για λόγους δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του Αναδόχου ή για
λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτό αίτημα
παράτασης είτε των επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου είτε του
συνολικού συμβατικού χρόνου, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία αιτιολόγησης του αιτήματός του, ώστε να
καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει εάν δικαιολογείται να δοθεί παράταση και πόση,
είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.
6. Οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
του Έργου που ενδεχομένως τροποποιεί και τον συνολικό συμβατικό χρόνο
υλοποίησης του Έργου, τελεί υπό την έγκριση και της αρμόδιας Διαχειριστικής
Αρχής.
7. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων
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κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο με βάση το άρθρο 32 του Π.Δ.
118/2007.
8. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μέχρι λήξης του
χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο με βάση το άρθρο 32
του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 16

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου γίνεται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα
με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες επιμέρους ενδιάμεσες προβλεπόμενες
ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με το
συμβατικό χρονοδιάγραμμα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει ο
συνολικός συμβατικός χρόνος, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως
ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί
του συμβατικού τιμήματος του μέρους του Έργου που καθυστερεί και μέχρι
ποσοστό 15% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος και σε περίπτωση
υπέρβασης του ποσοστού αυτού, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34
του Π.Δ. 118/2007.
3. 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.
4. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
5. Οι χρόνοι παράδοσης υπολογίζονται σε μήνες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από
την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά
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.
8. 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 εφόσον διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του
έργου.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 17

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Τα παραδοτέα που προβλέπονται να παραδοθούν στα πλαίσια εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους, πρέπει να συμφωνούν,
από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. Σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι μεταξύ των Παραρτημάτων της
Σύμβασης και της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, θα λαμβάνεται υπόψη η
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα
Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο
στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών
που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα
γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 18

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

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), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά
πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων
της Αναθέτουσας Αρχής 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 οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή
και στον 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 εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης,
εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά
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και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού
υπάρχει ρητή η υποχρέωση του Αναδόχου να ασκήσει κατά την έναρξη της
εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση, άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την
Αναθέτουσα Αρχή βάση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 19

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 στις σύγχρονες μεθόδους
ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά
που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
του Έργου, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει
Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών, όπως
περιγράφεται στο τεύχος Α’ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το λογισμικό νοείται σε
καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής
του. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του
παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των
εφαρμογών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός
αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν
σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή 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, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και
δαπάνη του Αναδόχου.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η
αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης,
το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία
(1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης.
Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να προσφέρει
τεχνική υποστήριξη και αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο μέρος Α’ της προκήρυξης.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου
Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και
κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση,
β)
τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του Έργου,
γ)

τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών,

δ)
οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού, συνεργατών, υπεργολάβων
του αναδόχου και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση
του έργου, που όφειλε να λάβει υπόψη του για την κατάρτιση της προσφοράς.
Η απαρίθμηση των παραπάνω δαπανών είναι ενδεικτική.
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.
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ΑΡΘΡΟ 21

ΤΙΜΗΜΑ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται
στο ποσό των «……………………» Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Για όλες την πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά –
δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους.
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και
αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί
για οποιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 22

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνει με την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων που
έχει αναλάβει ο ανάδοχος.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος
από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ και εφόσον προσκομιστούν τα
οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών &
Επιμορφωτικών Έργων παραστατικά και δικαιολογητικά:
1. Τιμολόγιο ή όποιο άλλο παραστατικό προβλέπεται από τον ΚΒΣ
2. Πρακτικό οριστικής παραλαβής από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για
το σκοπό αυτό
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
4. Απόδειξη είσπραξης
5. Εξουσιοδότηση
6. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το σύνολο της πληρωμής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων.
Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
των Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο
4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 0,10%,
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
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Η πληρωμή θα ενεργοποιηθεί εφόσον καταβληθεί ο προβλεπόμενος
προϋπολογισμός του Υποέργου 6 από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου
ξεπεράσει τα χρονικά όρια επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ (ολοκλήρωση οικονομικού και
φυσικού αντικείμενου 31/10/2015), ο δικαιούχος θα πρέπει να καλύψει τη
χρηματοδότηση που απαιτείται, είτε στο σύνολό της, με δικούς του πόρους.
Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει στα εξής στοιχεία:
TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ 12243
Α.Φ.Μ. 090077522 , Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210-53.85.174-187
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
‘’ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ’’,
ΥΠΟΕΡΓΟ 6, MIS 304191

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται
με έκδοση αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής «ΕΠΠΕ»), όπως ορίστηκε με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. Απόφαση ……/..-..-….. της Αναθέτουσας Αρχής, και πάντοτε
εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου. Η ως άνω ΕΠΠΕ συστάθηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με
το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ και έχει την ευθύνη για
την επίβλεψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο της Σύμβασης και την παραλαβή των
Παραδοτέων του Έργου.
Η ΕΠΠΕ, εάν διαπιστώσει ότι το εκάστοτε παραδοτέο του Έργου πληροί και
είναι σύμφωνο κατά σειρά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, της
Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου και της Σύμβασης, οφείλει να συντάξει
Πρωτόκολλο Παραλαβής για την οριστική παράδοση από τον Ανάδοχο και
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή στα εκάστοτε παραδοτέα Έργου, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία καταρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσής του.
Στην περίπτωση που η ΕΠΠΕ κατά την παραλαβή διαπιστώσει οποιοδήποτε
ελάττωμα, έλλειψη, παράλειψη ή αδυναμία στα εκάστοτε παραδοτέα του Έργου,
διατυπώνει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί εγγράφως στον
Ανάδοχο, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από την
ΕΠΠΕ να συμμορφωθεί και παραδώσει εκ νέου τα παραδοτέα σε προσήκουσα
μορφή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΠΕ μπορεί να επανέλθει και η παραπάνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι της οριστικής παραλαβής του ή μη.
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Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις
υποδείξεις της ΕΠΠΕ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί για το σκοπό αυτό, η
ΕΠΠΕ συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους
λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη βάση των
περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου
έκπτωτου ή και για την καταγγελία της παρούσας.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

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 αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές,

γ)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,
δ)
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)
εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του,
στ) εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του νόμιμου
εκπροσώπου του αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1
του ΠΔ 60/2007.
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.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση,
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
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β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,
όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και
να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ)
Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή
άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή
του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
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, με γνώμονα την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την
παροχή ολοκληρωμένου και λειτουργικού έργου, καθότι σε διαφορετική περίπτωση
εγείρεται ζήτημα επιλεξιμότητας δαπανών.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται
σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
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) ημερολογιακών
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20)
περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά,
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια
της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα
δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Τ.Ε.Ι. – Αθήνας

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δήμος Τριάντης
Καθηγητής

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνητικών
Προγραμμάτων

Ιφιγένεια Αναστασάκου

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου

Ιφιγένεια Φουντά
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