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ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚ ΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΚΑ ΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ Υ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑ Σ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ ΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΛΤΑ)ΑΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ :4.470.031,60 €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΔ.Α’ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡ.22 ΚΕΦΑΛ. ΣΤ’
Ν.2859/2000 (Α’ 248))
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Π ΕΡΙΕΧ ΟΜ ΕΝΑ
ΣΧΕΔΙ Ο ΣΥΜ ΒΑΣ ΗΣ

Άρθρο 1

Σύμβαση και συμβατικά τεύχη

Άρθρο 2

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης-Υποχρεώσεις του
Αναδόχου

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Αναθέτο υσας Αρχής-Κοινές Υποχρεώσεις

Άρθρο 4

Επίβλεψη από την Αναθέτουσα Αρχή

Άρθρο 5

Προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 6

Διάρκεια της Σύμβασης

Άρθρο 7

Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 8

Συμβατικό Τίμημα

Άρθρο 9

Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Άρθρο 10

Τροπο ποίηση Σύμβασης

Άρθρο 11

Καταγγελία Σύμβασης

Άρθρο 12

Μη αποδυνάμωση-παραίτηση

Άρθρο 13

Εγγυήσεις

Άρθρο 14

Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 15

Ποινικές Ρήτρες-Αποζημιώσεις

Άρθρο 16

Πτώχευση

Άρθρο 17

Εκχώρηση-Μεταβίβαση-Υποκατάσταση

Άρθρο 18

Υπεργολαβία

Άρθρο 19

Εφαρμοστέο Δίκαιο -Δωσιδικία

Αρθρο 20

Ανωτέρα Βία

Άρθρο 21

Γλώσσα της Σύμβασης
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚ ΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΥΝΤΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑ Σ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»
Στην Αθήνα σήμερα την 10 η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΔΕ ΥΤΕΡΑ
μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων, ήτοι:
Αφενός
Της

Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, νομίμως
εκπροσωπούμενης από το Γενι κό Γραμματέα Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, κ. Ελευθέριο Κρέτσο, καλούμενης εφεξής στην παρούσα
σύμβαση «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
και αφετέρου

Της

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Ε ΛΤΑ) Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα,
στην οδό Απελλού 1, 101 88, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου
094026421, υπάγεται στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσ ωπείται νόμιμα
από τον κ. Κωνσταντίνο Μελαχροινό του Γεωργί ου, σύμφωνα με τις
12265/07.02.2013, 12367/26.06.2013 και 12499/16.01.2014 αποφάσεις
του
διοικητικού
της
συμβουλίου
[Φ.Ε.Κ.
ΔΗΜΟΣΙΕ ΥΣΕΩΣ
1868/26.02.2014 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

και λαμβάνοντας υπόψην:


Το
υπ’αριθμ.
6505/2014/4.4.2014
(ΑΔΑ:
ΒΙΗΦΟΞΘΩ-ΡΚΡΑΔΑΜ:14PROC001968419 2014-04-04) Τεύχος Προκήρυξης



Την από 21/5/2014 Προσφορά του Αναδόχου



Τα υπ’αριθμ. 1/27.5.2014, 2/20.6.2014, 3/11.7.2014, 1/2.9.2014,
2/4.9.2014, & τα από 19/11/2014 και 2/12/2014 Π ρακτικά του
Διαγωνισμού



Την υπ’αριθμ. 22690/2014/24.12.2014 (ΑΔΑ: Β2ΝΠ4650Υ1-6Η7)
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο
Διαγωνισμός για το Έ ργο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΣΤΟ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» στον Ανά δοχο
έναντι τιμήματος 4.470.031,60 € άνευ ΦΠΑ,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του
Έργου «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»
Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν:
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ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑ ΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
1.1. Η παρούσα Σύμβαση αφορά στους όρους που θα διέπου ν το έργ ο:
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥ
(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΤ Ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ »
1.2. Όλες
οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Συγγ ραφή
νοού νται σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται
ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες.
1.3. Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει
κάθε άλλου εγγράφου.
1.4. Η Σύμβαση αποτελείται από τα προσαρτώμε να σε αυτήν, ως
αναπόσπαστα τμήματα, συμβατικά τεύχη που αναφέ ρονται κατωτέρω,
τα οποία ενσωματώνονται πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο,
αναπόσπαστ ο και αδιαί ρετο μέλος της , ώστε η Σύμβαση και τα ως άνω
συμβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και συνολική
συμφωνία μεταξύ των Μερών:
1.4.1.

Η Σύμβαση

1.4.2.

Η Απόφαση περί Κατακύρωσης του Δι αγωνισμού

1.4.3.

Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού

1.4.4.

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

1.4.5.

Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου

1.5. Τα πιο πά νω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται, κατά την καλή πίστη
και αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό την α ρτιότερη και καλύτερη
εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλι ση του βέλτιστου αποτελέσματος
για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή
ασυμφωνίας μεταξύ τους εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά
προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται ανωτέρω.
1.6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη Σύμβαση, συμφωνείται
ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
1.7. Ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει και διαβ εβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι ήδη
με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ή/και την εν γένει διαδικασία
ανάθεσης που προηγήθηκε της υπογραφής της Σύμβασης, αποδέχθηκε
πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους που αποτυπώνονται στην
Προκήρυξη του Διαγωνι σμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
1.8. Σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται από τώρα ανεπι φύλακτα από κάθε
δικαίωμά του να προσβάλλει ή να αμφισβητήσει, με οποιοδήποτε
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τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε

διάταξη ή όρο

περιλαμβάνεται στα ανωτέρω κείμενα.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟ Υ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αποδέχεται και αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται
πιο κάτω στην πα ρούσα (Ά ρθρο 8), την εκτέλεση του Έργου
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΚΑ ΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ Υ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», που στο εξής θα
αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα:
α) με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης
β) την αριθμ. 6505/2014/4.4.2014 Προκήρυξη του Έργου
γ) την υποβληθείσα ηλεκτρονικά Οικονομική και Τεχνική Π ροσφορά
του Αναδόχου
2. Τα πιο πάνω κείμενα αποτελούν την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ
των μερών , ερμηνεύονται δε σύμφωνα με την καλή πίστη, με σκοπό
την καλύτερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου
αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την ειδική
ικανότητα, εμπειρία και τεχνογνωσί α και εγγυάται την έγκαιρη ,
πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου.
4. Σε περίπτ ωση ύπαρξης αποκλίσεων μεταξύ Προσφοράς του Αναδόχου
και της Παρούσας , ρητώς συμφωνείται ότι υπερισχύ ουν οι διατάξεις
της παρούσας Σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα , ρητά και ανεπιφύλακτα, από
κάθε δικαίωμά του να προσβάλει ή να αμφισβητήσει τις διατάξεις ή
τους όρους των ανωτέρω κειμένων.
6. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέ πει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες
των προς διακίνηση εντύπων, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και
των ιδι οκτητών εντύπων σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομι κών
υπηρεσιών.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς και αδιάπτωτα την
ισότιμη μεταχείριση όλων των Χρηστών των υπηρεσι ών που
περιγ ράφονται στη Σύμβαση.
8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να
παραδώσει το έργ ο εκτελώντας όλες τι ς επί μέρους ε ργασίες που αυτό
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περιλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους

της Σύμβασης, την Απόφαση
Κατακύρωσης, τους όρους της Προκή ρυξης και την Οικονομική και
Τεχνική Προσφορά του, και διαφορετικά θα κληθεί να αποζημιώσει
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

9. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέ πει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες
των προς διακίνηση εντύπων, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του και να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και με επισημάνσεις ή
παρατηρήσεις των Χρηστών σχετικά με την εκτέλεση των
ταχυδρομι κών υπηρεσιών.
10.Μονα διαία ταχυδρομικά τέλη που ισχύουν από
10/8/2015 έως
9/8/2016 σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της αριθμ. 16682/2011
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2032/Β/13.9.2011):

Κλιμάκια
Βάρους σε
gr

Ημερήσιες
Εφημερίδες
(τιμή
μονάδος
€)

Εβδομαδιαίες Λοιπές
Εφημερίδες
ΕφημερίδεςΠεριοδικά
(τιμή

σε μονάδος
€)

σε

(τιμή
μονάδος
€)

σε

0-20

0,407

0,317

0,226

21-100

0,742

0,634

0,299

101-250

1,059

0,905

0,453

251-500

1,566

1,222

0,588

501-1000

2,715

2,715

1,267

1001-2000

3,349

3,168

2,715

11.Οι συνολικές διαφορές μεταξύ των ως άνω τελών και τ ου Ειδικού
Τιμολογί ου όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. 16682/2011 (ΦΕΚ
2032/Β/13.9.2011) Κοινή Υπουργ ική Απόφαση , θα υποβάλλονται
προς καταβολή
από τον Ανά δοχο στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κάθε μήνα, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπει το Δημόσιο Λ ογιστικό, βάσει ειδικής,
αναλυτικής, ηλεκτρονικά μηχανογρα φημένης κατάστασης στοιχείων
χρέωσης η οποία θα ακολουθεί την κωδικοποίηση εντύπων που έχει
υιοθετηθεί από την Α ναθέτουσα Αρχή και στην οποία φαίνονται ανά
ειδική τιμολογιακή κατηγορία τα παρακάτω:

6

15SYMV003039192 2015-09-11
-ο τίτλος του εντύπου
-ο τετραψήφιος κωδικός
Αναθέτουσα Αρχή

αριθμός

που

του

έχει

δοθεί

από

την

-ο αριθμός κάθε τεύχους που ταχυδρομήθηκε με την χρήση του ειδικού
τιμολογί ου
- η ημερομηνία ταχυδρόμησής του
-η επίσημη περιοδικότητα του εντύπου
-ο αριθμός των φύλλων που ταχυδρομούνται ανά τεύχος
-το βάρος ανά φύλλο
-η κατηγορία ειδικού τιμολογίου στην οποία εμπί πτει
-το ποσό πίστωσης του εντύπου
-το ποσό πίστωσης της Αναθέτουσας Αρχής
12.Ένθετα που δεν εμπίπτουν αυτόνομα στο ειδικό τιμολόγιο δεν
δικαιούνται μειωμέ νων χρεώσεων και ζυγίζονται ξεχωρι στά από το
λοιπό σώμα του εντύπου. Το ίδιο ισχύε ι και για άλλα τυχόν
διαφημιστικά φυλλάδια ή αντικείμενα που διανέμονται μαζί με το
έντυπο.
13.Η παροχή των ανωτέρω (ηλεκτρονικών) στοιχείων χρέωσης οδηγεί σε
διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο
των ανωτέρω διαλαμβανομέ νων. Ο έλεγχος αυτός δύναται να
ολοκληρώνεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογί ου εκ μέρους του
Αναδόχου εάν διαπιστωθεί, από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι έγινε
ταχυδρόμηση, με τη χρήση του συμβα τικού τιμολογίου, εντύπων που
δεν δι καιούνται αυτή τη μεταχείριση ή που έχουν απολέσει το εν
λόγω δικαίωμα λόγω μη τήρησης των όρων. Στην περί πτωση αυτή, η
χρέωση δεν θα αναγνωρί ζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ο
ανάδοχος θα πρέπει να χρεώνει το σύ νολο του εν λόγ ω ποσού στον
αντίστοιχο εκδότη.
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14.Το μοναδιαίο ποσό χρέ ωσης της Αναθ έτουσας Αρχής που ισχύει από
10/8/2015 έως 9/8/2016, ανά κατηγορία εντύπου σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση
της
αριθμ.
16682/2011
ΚΥΑ
(ΦΕΚ
2032/Β/13.9.2011):

Κλιμάκια
Βάρους σε
gr

Ημερήσιες
Εφημερίδες
(τιμή

Εβδομαδιαίες Λοιπές
Εφημερίδες
ΕφημερίδεςΠεριοδικά
(τιμή

μονάδος σε €) μονάδος σε €) (τιμή
μονάδος
€)

σε

0-20

0,352

0,255

0,164

21-100

0,659

0,539

0,204

101-250

0,925

0,741

0,285

251-500

1,312

0,909

0,258

501-1000

2,191

2,068

0,516

1001-2000

2,368

1,923

1,179

15.Η επίδοση των εντύπων στους παραλήπτες θα γίνεται: α) την ίδια
ημέρα με εκείνη της κατάθεσής τους (αυθημερόν) για τα ημερήσια
έντυπα τα οποία διακινού νται εντός των ορί ων τ ου νομού και β)
εντός της επομένης εργάσι μης ημέρας από την ημέ ρα κατάθεσής τους
για όλους τους πέρα ν του νομού παρα λήπτες ημερησίων εντύπων και
με την προϋ πόθεση ότι τα προς διακίνηση έντυπα έχου ν κατατεθεί
μέχρι την 12:00 μ.μ (μεσημβρι νή) της ημερομη νίας κατάθεσης, γ)
μετά από έως τρείς εργάσι μες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής
τους για τα εβδομαδιαία έντυπα και με την προϋ πόθεση ότι τα προς
διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12:00 μ.μ (μεσημβρι νή)
της ημερομηνίας
κατάθεσης. Στην περίπτωση
δυσπρόσιτων και
νησιωτικών πε ριοχών, η επίδοση θα γίνεται μετά από τρείς έως πέντε
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους . Για έντυπα
μεγαλύτερης περιοδικότητας , η παράδοση θα πρέπει να χωρεί έως
και επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παρά δοσης αυτών
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου κα ι με την προϋ πόθεση ότι τα
προς διακίνηση έ ντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12:00 μ.μ
(μεσημβρινή) της ημερομηνίας κατάθεσης. Για την εξυπηρέτηση των
αναγκών
διακί νησης
των
εντύπων
και
την
τήρηση
των
προβλεπομέ νων χρόνων επί δοσης δύναται να συμφωνείται μεταξύ
των Ι διοκτητών και του Ανα δόχου χρόνος πα ραλαβής άλλος από το
8
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κανονι κό ωράρι ο λειτου ργίας του καταστήματος, υποκαταστήματος ή
σημείου πρόσβασης του Αναδόχου.
16.Ο Ανά δοχος θα διακινεί τα ως άνω έ ντυπα στο εσωτε ρικό με απλή
επίδοση, ήτοι με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβ ώτιο ή
υποκατάστατό του στην διεύθυνση του παραλήπτη.
17.Διευκρινί ζεται ότι τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΕΝΤΥΠΑ θα
ΑΤΕΛΩΣ.

επιστρέφονται

18.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διανέμει τα έντυπα (εφημερίδες
και περιοδικά) στην διεύθυνση που έχουν ορίσει οι συνδρομητές τους
σε οποι οδήποτε σημείο της χώρας, συμπεριλαμβανομέ νων και των
απομακρυσμέ νων και δυσπρόσιτ ων πε ριοχών.
19.Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει άρι στη γνώση του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει την ταχυδρομική διακίνηση εφημερί δων και
περιοδικών και να φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του κατά την
παραλαβή και αποστολή εντύπων.
20.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των εντύπων
που ταχυδρομού νται ώστε να δια σφαλίζεται ότι πληρού ν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι:
-είναι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που προβλέπονται από
την παράγραφο 1 του άρθρ. 2 του Ν. 3548/2007
-είναι λοιπές εφημερίδες και περιοδι κά , οι ιδι οκτήτες των οποίων
είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ι διοκτητών Περι οδικού
Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) ή άλλες εφημερίδες και περι οδικά , οι ι διοκτήτες
των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ε.Δ.Ι.Π.Τ. και ειδικότερα,
εφημερίδες
και
περιοδικά
που
εκδίδονται
τουλάχιστον σε
εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο πε ριοδικότητας το
μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά και
κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μία δεκαετία , εφόσον οι
ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη
δημοσι ογ ραφική ιδιότητα
και περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες καταλόγους των
εντύπων που δικαιούνται ει δικού τ ιμολογί ου, οι οποίοι θα του
κοινοποιούνται ενημερωμέ νοι από την Αναθέτουσα Αρχή.
21.Ο Ανά δοχος οφείλει να κάνει δεκτά τα ημερήσια έντυπα εντός δύο
(2) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους , τα εβδομαδιαία και
δισεβδομαδιαία εντός της επομένης εβδομά δας της έκδοσής τους, τα
δεκαπενθήμερα εντός του μήνα έκδοσής τους
και τα μηνιαίαδιμηνιαία-τριμηνιαία εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της
περιοδικότητάς τους.
22.Τα έντυπα θα παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη στον Ανά δοχο κατά
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους καθώς και κατά
τρόπο ώστε να μην υπά ρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη έτερα
συναποστελλόμενα έντυπα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης
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και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε

περίπτωση, ο Ανά δοχος
υποχρεούται να φροντίζει για την α σφάλεια της παράδοσής τους
στους παραλήπτες στην κατάσταση που πα ρελήφθησαν από τον
ιδιοκτήτη.

23.Επί του εντύπου θα αναγράφονται ή θα επικολλούνται εκτυπωμένα
πλήρη στ οιχεία παραλήπτη : ονομασί α ή τίτλος νομικού προσώπουή
Δημόσιας Υπη ρεσίας , ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός),
Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού.
24.Ο
Ανάδοχος
υποχρεούται
να
παρίσταται
σε
υπηρεσιακές
συνεδριάσεις
(τακτικές ή/και
έκτακτες) παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία και όποια άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου γ ια την επίλυση προβλημάτων
και τη λήψη αποφάσεων.
25.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποια δήποτε
εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργ ου που θα παράσχου ν
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.
26. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.
27.Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποι ουδήποτε όρου της
Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση
να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το ελληνικό Δημόσι ο
για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την
παράβαση εξ οποιασδήποτε αιτίας και εάν προέρχεται και έως του
ύψους του ποσού της Σύμβασης.
28.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Σε περί πτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
ιδιοκτήτη εντύπου ή σε τ ρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας
αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.
29.Σε περί πτωση α νωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’
ολοκ λήρου τον Α νάδοχο, ο οποί ος υποχρε ούται μέσα σε δέκα πέντε
(15) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνι στούν
την ανωτέρα βία σύμφωνα και με το άρθρο 20, να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομί σει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
30.Ο Ανά δοχος είναι α ποκλειστικά υ πεύθυνος για την φθορά ή την
καταστροφή των ε ντύπων από την πα ραλαβή τους και μέχρι και την
επίδοσή τους.
31.Ο Ανάδοχος ορί ζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό
πληρεξούσι ο να υπογ ράψει τη Σύμβαση , να τον εκπροσωπεί έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν και για
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λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα

που

σχετίζονται

με

τη

Σύμβαση.
32.Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει α πό προσωπικό του Ανα δόχου,
κατάλληλα
εκπαιδευμένο
και
έμπειρο.
Ο
Ανάδοχος
είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
προσωπικού του.
33.Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την
υλοποίηση του Έργ ου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα,
ώστε να ανταποκριθ ούν πλή ρως στ ις απαιτήσεις της Σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επι δεικνύου ν πνεύμα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδι οκτήτες
των προς διακίνηση εντύπων. Σε αντί θετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας
Έργου οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπει ρίας και προσόντων. Αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Ανα δόχου, κατόπι ν αιτήματός του,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά
από έγκρι ση της Αναθέτουσας Αρχή ς και μόνο με άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Α νάδοχος υποχρεούται να
ειδοποιήσει το Φορέα , τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες πρι ν από την αντικατάσταση. Σε περί πτωση μη συμμόρφωσης
του Αναδόχου με τα ανωτέρω , η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
επιβάλλει ποινι κές ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
ΣΤ.5.5. της Προκήρυξης ή ακόμα και να καταγγείλει της Σύμβαση.
34.Σε περί πτωση που μέλη της Ομά δας Έργου αποχωρήσουν ή λύ σουν τη
συνεργασία με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό δι άστημα μέχρι την αποχώρησή
τους θα συνεχίσου ν να παρέχουν κανονικά τις υ πηρεσίες τους και
αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τον/τ ους αποχωρήσα ντα/ες με
άλλον/ους ανάλογης εμπει ρίας και προσόντων μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
35.Ο Ανά δοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την
υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπη ρεσιών καθώς και
οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδι ο
υπουργ ό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή .
36.Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την
εκτέλεση του Έργου.
37.Ο Ανά δοχος οφείλει να ενε ργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδί ζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχου ν
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αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον

της Αναθέτουσας Αρχής και
των ιδι οκτητών των διακι νούμενων εντ ύπων.

37. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτ ο,
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση
που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβής του, την
οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του.
38. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται
απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι
δυνατόν να προσδιορίζεται εκ των προ τέρων δεδομέ νης της
διακύμανσης της ποσότητας και περιοδικότητας της ανά μήνα
διακίνησης εντύπων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη ν
Υπου ργική Απόφαση αριθμ.11387/Ε3/2158/19.5.2003 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται
μετά την παροχ ή των υπηρεσιών του, μετά την ολοκλήρωση της
θεώρησης των ηλεκτρονικών στοιχεί ων χρέωσης από την αρμόδι α
Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά την έκδοση τυχό ν
πιστωτικών τιμολογί ων, αφού ο λοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες
που προβλέπο νται από το εκάστοτε ισχύον Δημόσιο Λογιστικό.
39. Πέραν των ανωτέρω , ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά
της Αναθέτουσας Αρχ ής και των ιδιοκτητών διακινουμένων εντύπων
για δαπάνες τις οποίες πραγματο ποίησε κατά την εκτέλεση του Έργο υ
ή εξ αφο ρμής αυ τού . Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της
Σύμβασης θεωρώντας την Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη και εύλογ η
για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνο λική
έρευνα που θα έχει πραγματοποι ήσει πριν την κατάθεση της
Προσφοράς του. Στην Συμβατική τιμή περι λαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοι βές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για
την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής ή των ιδιοκτητών των προς διακίνηση εντύπων.
40.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των
ταχυδρομι κών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέ ωση
καταβολής αποζημίωσης για υπε ρωριακή απασχόληση ή οποια δήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

41.

Σε περί πτωση λύσης, πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης του
Αναδόχου, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος
του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή άλλου προσώπου στο
οποί ο έχει ανατεθεί από τον Α νάδοχο ή διαχείριση των υποθέσεών
του , για τα αδικήματα:
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α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβ ουλίου
β) δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλί ου της 26 η ς Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
γ)απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντ ων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
δ)νομιμοποίησης εσόδων από παρά νομες δραστηρι ότητες, όπως
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβ ουλίου,
της 10 η ς Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστ ωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από τις
παράνομες δραστηρι ότητες
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηρι ότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπί ας και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ
64/Α/16.3.2007),
ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε όλες τις παραπάνω πε ριπτώσεις καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης , η δε Σύμβαση λύεται
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγ ονότων υπό την
προϋπόθεση τήρησης των όσων αναφέ ρονται στο Ά ρθρο 11 παρ. 2 & 6
της παρούσας σύμβασης.

42.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική δι αχείριση , η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημερομηνία επέλε υσης των ανωτέρω γεγονότων.
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.

43.

Ο Ανά δοχος υ ποχρεούται καθ’ όλη τ η διάρκεια της Σύμβασης να
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον
Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

44.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρί σταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις
(τακτικές ή/και
έκτακτες) παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία και όποια άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων.
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45.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως

και αποκλειστικά μόνος
υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με
οποια δήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργ ου που θα
παράσχου ν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.

46.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποι ουδήποτε
όρου της Σύμβασης ή της Π ροκήρυ ξης ή της Προσφοράς του, έχει
υποχρέωση να αποζημιώσει το ελληνικό Δημόσι ο για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οποιασδήποτε αιτίας και εάν προέρχε ται και έως του ύψους του ποσού
της Σύμβασης.

47.

Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του κα ι τον εξουσι οδοτεί
με ειδικό πλη ρεξούσιο να υπογ ράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’εντολήν και για
λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.

48.

Ο Ανάδοχος υ ποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο
μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών
και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη των
αποστελλόμενων εφημερίδων και περιοδικών, του προσωπικού του ή
τρίτων καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών
υπηρεσιών από τ ον Α νάδοχο, εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή
παράλειψη αυτών.

49.

Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των ταχυδρομι κών
υπηρεσιών δε δημιουργείται καμία έννομη σχέση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου, που
απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές.

50.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί
ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς
οργανι σμούς κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
51.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην απασχολεί ανήλικου ς
κάτω των 15 ετών.

52.

Ο Α νάδοχος οφείλει να λάβει όλα τ α αναγκαία μέτρα
προκειμένου
να
διασφαλίσει
ότι
και
οι
υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργ ολάβοι
του
γνωρίζου ν
και
συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

53.

Ο Ανά δοχος θα εκτελέσει το Έργ ο και θα εκπληρώσει
όλες τις κύριες και παρε πόμενες υ ποχρεώσεις του που απορρέουν από
τη Σύμβαση και την όλη έννομη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή
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με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου
επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.
54.

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
πληρότητα και αρτιότητα του Έργου του και των εργασιών του
δεδομένου ότι κατά δήλωσή του δι αθέτει την σχετική εμπειρία ,
καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, το αναγκαίο δίκτυο και υπο δομή,
την απαιτούμενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπι νο δυναμικό και
χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη , πλήρη, προσήκουσα
και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύμβασης.

55.

Ο Ανά δοχος θα ασκήσει τη μέγι στη ικανότητα, προσοχή
και επιμέλεια κατά την εκτέλεση του Έργου και θα εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές αρχές και
πρότυπα.
Θα
εκτελεί
επίσης
τις
σχετικές
εργασίες
κατά
επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο προκειμένου να επιτύχει τους
όρους της Σύμβασης.

56.

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει το ανά έτος
ανανεούμενο πι στοποιητικό συστήματος διαχεί ρισης ποιότητας βάσει
διεθνούς προτύπου ΕΝ 9001: (2008) σε υπηρεσίες της καθολικής
ταχυδρομι κής υπηρεσίας ή άλλο ισοδύ ναμου αποτελέσματος το οποίο
παρέχεται
από
ανεξάρτητο
πιστ οποιημένο
φορέα
για
τις
συγκεκριμένες
μετρήσεις.
Αναγνωρίζονται
επίσης
ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη
καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
εξασφάλισης της ποιότητας τα οποία ο Ανάδοχος θα προσκομίσει.

ΑΡΘΡΟ
3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΗΣ-ΚΟ ΙΝΕΣ

3.1. Υ ΠΟΧ ΡΕΏ Σ ΕΙΣ Α ΝΑΘΈΤ ΟΥ Σ ΑΣ Α ΡΧ ΉΣ
1.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή θα εξασφαλίζει την απαρα ίτητη συνεργασία όλων τ ων
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Επιτροπών της , ώστε να
αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του
χρονοδιαγράμματος του Έργ ου.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιεί στον ανάδοχο τους εκάστοτε
ενημερωμένους καταλόγους ε ντύπων (εφημερίδων και περι οδι κών)
που δικαιού νται ειδικού τιμολογί ου δι ακίνησης.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα στο προσωπι κό (συμπεριλαμβ ανομένων των συνε ργατών) του
Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλειά του
κατά την εκτέλεση του Έργου.
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3.2. Κ ΟΙΝΈΣ Υ ΠΟΧ ΡΕΏ Σ ΕΙΣ
1.

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές κλπ) πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά, ταχυδρομι κά, τηλετυπικά, τηλεομοιοτυπικά ή και
ιδιοχείρως.

2.

Όποτε στη σύμβαση γίνεται λόγ ος για ειδοποίηση, κοι νοποίηση,
ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και
εφόσον δε ν προβλέ πεται άλλως , η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση,
ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα
είναι γραπτή ή ηλεκτρονική εφόσον το κείμενο φέ ρει ψηφιακή
υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο κατά λόγο αρμοδι ότητας.

3.

Ο μέγιστος χρόνος απόκρι σης των συμβαλλομένων σε κάθε ως άνω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση της Α ναθέτουσας Αρχής ορίζεται στις δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες από την κοι νοποίησή της εκτός αν άλλως
ορίζεται στη Σύμβαση . Σε περί πτωση κατά την οποία δε ν υπά ρχει
απάντηση, το περιεχόμενο της ειδοποί ησης θεωρείται αποδεκτό.

4.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα
χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν
τα ακόλουθα:

o

Η γλώσσα συ νεργασίας των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.

o

Για την τυπική, ηλεκτρονική και έγγραφη αλληλογραφία (συνοδευτικά
παραστατικών, νομι κά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η
Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με
τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Μέσων Ε νημέρωσης της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

2.

Τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής (Διευθύνσεις, Επιτροπή
παραλαβής κλπ) δύνανται να απευθύνονται στους Χρήστες,
προφορικώς και γραπτώς, προκειμένου να μετρούν, καταγράφουν,
διευκολύνουν και διασφαλί ζουν την υλοποίηση του έργου και την
πληρωμή του Αναδόχου.

3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή για
τα σχετικά με τη Σύμβαση ζητήματα.
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4.
Καθ’όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης

του Έργου απαιτείται
αποτελεσματική
συνεργασία
μεταξύ
του
Αναδόχου
και
της
Αναθέτουσας Αρχής. Η συνεργασία αυτή δύναται να υλοποιείται και
με περιοδικές συναντήσεις των δύο με ρών. Στις συναντήσεις αυτές , ο
Ανάδοχος θα ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την εξέλιξη
του Έργου και θα συζητά , σχετικά με την αντιμετώπιση ή τον χειρισμό
τυχόν προβλημάτων ή θεμάτων τ ου Έργου παρουσιάζοντας και
αναλύοντας προτάσεις τις οποίες προτείνει. Οι συ ναντήσεις θα
καθορίζονται και θα οργανώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε
συμφωνία με τον Α νάδοχο και θα πραγματοποι ούνται στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής ή σε άλλο χώρο που τυχόν ορισθεί από αυτή.
Οι συναντήσεις αυτές δύνανται να είναι τακτικές ή/και έκτακτες.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως στα ερωτήματα που
τίθενται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένων των δια ηλεκτρονικού
ταχυδρομεί ου υποβαλλόμενων όταν α υτά φέρουν ψηφιακή υπογ ραφή)
από την Αναθέτουσα Αρχή εντός του χρονοδιαγ ράμματος που
αναφέρεται στην παρούσα και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών . Η απάντηση, όταν φέρει ψηφιακή υπογ ραφή
κατά λόγο α ρμοδιότητας, δύναται να δίνεται και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομεί ο,
το
οποίο
λαμβάνει
αριθμό
πρωτ οκόλλου
της
Αναθέτουσας Αρχής.

6.

Η Αναθέτουσα Αρχή, δια των αρμοδί ων οργάνων της, δικαιούται να
απευθύνει στον Ανάδοχο εύλογες εντ ολές για την εκτέλεση του Έργου ,
με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ.
Οι εντολές προς τον Ανάδοχο θα δίνονται πάντοτε εγγράφως ή
ηλεκτρονικά υπό τον όρο το σχετικό έγγραφο να φέρει ψηφιακή
υπογραφή κατά λόγο αρμοδιότητας, από το αρμόδιο υπη ρεσιακό
όργανο.

7.

Ο Ανά δοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή της Αναθέτουσας
Αρχής και να συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν εκτός εάν
προσκρούει σε όρο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αξιολογεί το περιεχόμενο των εντ ολών που δέχεται από την
Αναθέτουσα Αρχή και εάν το κρίνει σκόπι μο ή αναγκαίο, να
διατυπώνει απόψεις επ’ αυτών.

8.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό
περιεχόμε νο των εντολών αυτών υποχρεούται να διατυπώσει αμελλητί
και εγγράφως τις αντι ρρήσεις του αυτές , χωρίς όμως να απαλλάσσεται
από την υποχρέ ωση συμμόρφωσης.

9.

Σε περίπτωση που ο Α νάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί
προς τις ως άνω εντ ολές της Αναθέτουσας Αρχής , αυτή δικαιούται είτε
να θεωρήσει ότι υπάρχει παράβαση όρου εκ μέρους του Αναδόχου και
να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, είτε εάν είναι πραγματικά
εφικτό και υπό τον όρο ότι κατά τα λοιπά εξασφαλίζεται η ομαλή και
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές
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εργασίες , καταλογίζοντας το αντίστοιχο

κόστος ή δαπάνη στον

Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
(Εργοδότη) για τις πράξεις και πα ραλείψεις του προσωπικού του και ε ν
γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα ο
Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το
προσωπικό του, τους τυχόν υπεργ ολάβους και το προσωπικό τους, την
Ομάδα έργου, τους υπαλλήλους , εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε
σχέση με οποι οδή ποτε ζήτημα προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Σύμβαση ,
συμπεριλαμβανομένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από
πταίσμα του προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του προστήσαντος) του
Αστικού Κώδικα καθώς και για όλες τις πράξεις, δραστηριότητες,
παραλείψεις, λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται
αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο.
2.
Το πάσης φύσεως προσωπι κό του Α να δόχου συνδέεται συμβατικά
μόνο με τον τελευταίο , ο οποί ος υ ποχρεούται να τηρεί αυστηρά την
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζομένους
στους οικεί ους οργανι σμούς κοι νωνικής ασφάλισης , να εξασφαλίζει την
έκδοση τυχόν απαιτούμενων α δειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό
απαιτείται κλπ. Σε κάθε περίπτ ωση , ο Ανά δοχος βα ρύνεται με το σύ νολο
των υποχρεώσεων που απορρέ ουν από την έννομη σχέση του με το
προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γ ένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι
των αρχών, ασφαλιστικών οργανι σμών κλπ.
3.
Ο Ανά δοχος έχει ήδη εκτιμήσει τις α νάγκες του έργ ου και προς
τούτο οφείλει να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα κατάλληλα
μεταφορικά μέσα, προκειμένου να εκπληρώσει πλήρως και προσηκόντως τ ο
σύνολο του Έργου.
4.
Σε περί πτωση που απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για
λόγους τήρησης των τεχνικών προδι αγραφών του Έ ργου, η αύξηση του
προσωπικού που απασχολείται στο Έργο ή/και των μεταφορικών μέσων
που έχουν διατεθεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλα τα ανωτέρω
όπως του ζητούνται .
5.
Ο Ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει στελέχη της Ομάδας
Έργου μόνο για σπου δαίο λόγ ο και μετά από έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που
περιγ ράφονται στην Προκή ρυξη του Έργου.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση
οποι ουδήποτε στελέχους περι λαμβάνεται στην Ομάδα Έργ ου για σπου δαίο
λόγο κατά τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που πε ριγράφονται στην
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Προκήρυξη του Έ ργ ου. Ως σπου δαίος λόγ ος

στην πε ρίπτωση αυτή
θεωρείται μεταξύ άλλων η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή
ακαταλληλότητα ή ανάρμοστη συμπε ριφορά ορισμένου προσώπου. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υ ποχρεούται να αντικαταστήσει το
στέλεχος αυτό με άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων μετά από έγκρι ση
της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
Προκήρυξη του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ

1.

Η Σύμβαση θα είναι ετήσια, δηλαδή θα έχει διάρκεια δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογ ραφής της. Μετά τη λήξη της
Σύμβασης ή σε πε ρίπτωση που η συ νολική ετήσια δαπάνη για την
διακίνηση, στο εσωτερικό της χώρας, των εντύπων που δικαι ούνται
μειωμένου τιμολογίου, ήτοι το συνολικό ποσό σύμβασης, δεν
επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για
ένα (1) έτος, λόγ ω της συνδρομής εκτάκτων ή μη προβλέψιμων λόγ ων,
η Αναθέτουσα Αρχή δύ ναται να αναθέσει στον Α νάδοχο της αρχικής
Σύμβασης νέες παρόμοιες με τις περιγ ραφόμενες στην παρούσα
υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας
νομοθεσίας.

2.

Το Έργ ο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι
υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως απορρέουν από την παρούσα.

3.

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα από την
ημερομηνία υπογ ραφής της .

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Η εκτέλεση της Σύμβασης (παρακολούθηση, συγκρότηση Επιτροπών
Παραλαβής, παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων, ποινι κών
ρητρών κ.λ.π.) θα εξασφαλίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω των
αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεών της. Για τον σκοπό αυτό, η
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διαπιστώσει την υλοποίηση του
Έργου, δύναται να απευθύνεται στους ιδι οκτήτες εφημερίδων και
περιοδικών, τα έντυπα των οποίων θα διακινεί ο Ανάδοχος.

2.

Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια
Επιτροπή .
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3.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί

όταν παραδοθεί οριστικά
το σύνολο του
ΕΡΓΟΥ, γί νει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυ ρώσεις,
ποινικές ρήτρες ή εκπτώσεις και ε κπληρωθούν οι τυχόν λοιπές
συμβατικές
υποχρε ώσεις
από
τα
συμβαλλόμενα
μέ ρη
και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη
ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

1. Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙ ΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσι ών
ΕΡΓΟΥ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗ Σ σε Ευρώ δεν μπορεί να υπερβεί το
ποσόν
των
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΩΝ ή 4.470.031,60 € .
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗ Σ θεωρώντας
το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την
εκτέλεση
του
αντικειμένου
της
παρούσας.
Στο
τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι
δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρί ς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
3.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πρι ν την
κάλυψη του συνολικού τιμήματος του οποί ου η ανώτερη τιμή έχει
ορισθεί στην παρ.1 του άρθρ. 8 της παρούσας, ο Ανάδοχος απεκδύεται
κάθε δικαιώματος για το υπόλοιπο ποσό.

4.

Η αμοιβή του Ανάδοχου από το εν λόγω Έργ ο, στο πλαίσι ο των
διαλαμβανομένων στην πα ρ. 1 του άρθρ. 8 της παρούσας, αποτελεί το
μόνο και συνολικό, ε ργολαβικό αντάλλαγμα που δικαιούται να λάβει
ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.

5.

Η ως ά νω αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Α νάδοχος
για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου καθώς
και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των
υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του σύμφωνα με τις διατάξεις,
προδιαγ ραφές και όρους της παρούσας Σύμβασης.

6.

Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογι σμού και των
υπολογι σμών του , βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για
το Έργο και συμφωνήθηκε η κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ. 8
παρ. 1 αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει
αναπροσαρμογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναπροσαρμογής της αμοιβής:
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o
Η αύξηση του κόστους του Έργου, των

εξόδων του Αναδόχου, του

κόστους απασχόλησης κλπ
o

Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου
απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί
πόροι (ανθρώπινο
δυναμικό, χρόνος απασχόλησης , υ ποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση
με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος

o

Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου

o

Κάθε άλλη συναφής περίσταση

7.

Οι ως άνω μεταβολές και κίνδυνοι έχουν ληφθεί υπόψην από τον
Ανάδοχο , κατά την σύνταξη της προσφοράς του και έχουν ήδη
ενσωματωθεί στην αμοιβή, δεδομέ νης της εμπειρίας του Αναδόχου
στην εκτέλεση παρόμοιων Έργων και στον υπολογισμό των σχετικών
κινδύ νων του Έργου.
Σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος πα ραιτείται, εκ των προτέ ρων ρητά
και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαί ωμά του που απορρέει από τις
διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1
Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται ανά μήνα
σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πλη ρωμής στο όνομα του δικαιούχου,
μετά την έκδοση Πρακτικού εκ μέρους της αρμόδιας επιτ ροπής
παραλαβής, με την απαραίτητη , εντός το αργ ότερο τ ριάντα (30) ημερών
από τη λήξη του μήνα αναφοράς, προσκόμιση , από τον Ανά δοχο, όλων
των νομίμων δι καιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, της ηλεκτρονικής κατάστασης χρεώσε ων διακίνησης εντύπων
της παρ. 13 του άρθ ρ. 2 της παρούσας σύμβασης καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
που διενεργ ούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδι κασία για έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος τ ου Προϋ πολογισμού
Εξόδων, στον ειδικό φορέα και Κ.Α.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής. Η
πληρωμή του Α ναδόχου θα γί νεται εντός των χρονικών ορίων που
ορίζονται με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5. της παρ. Ζ του
άρθρ. πρώτ ου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013). αφότου, με την
ολοκλήρωση της δια δικασίας θεώρησης των μηχανογραφημένων
στοιχείων χρέωσης , εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.
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2.
Από την πληρωμή παρακρατούνται

οι τυχόν ποι νικές ρήτρεςεκπτώσεις του άρθρου 15 της παρούσας και φόρος 8% για υπηρεσίες.

3.

Επίσης κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κράτηση
0,10% επί του συνολικού καθαρού συμβατικού τιμήματος υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των
διατάξεων του άρθρ. 1 του Ν. 4013/2011 ( ΦΕΚ Α 204) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Τέλος, κατά την πρώτη πληρωμή του
Αναδόχου θα γίνει κράτηση του ποσού των δημοσιεύ σεων της
προκήρυξης του διεθνούς ανοικτο ύ δημόσιου διαγωνισμού που
διενεργήθηκε, στον Ελληνικό Τύπο, (τρεις οικονομικές εφημερίδες
και μία τοπική), βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.
3548/2007 όπως έχει τροποποι ηθεί με το άρθρ. 46 του Ν. 3801/2009
και ισχύει.

4.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε
άλλη τροποποίηση /συμπλή ρωση τυχόν διατάξεων , οι όροι της
παρούσας Σύμβασης συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

5.

Το σύνολο των δώδεκα (12) τμηματικών πληρωμών του Αναδόχου δεν
μπορεί να υπε ρβεί το ανώτατο ύψος ( maximum) της πα ρούσας ετήσιας
Σύμβασης.

6.

Η
Αναθέτουσα
αρχή
επιφυλάσσεται
των
αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

7.

Σε περί πτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής
προσωπικότητας , τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έ ργου
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγ ραφεί στην
Προσφορά της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και με αναφορά σε αυτήν.

δικαιωμάτων

που

8. Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία
απαίτηση κατά των Φορέων για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε
κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού.
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ

1.Τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί να γίνει ύστερα από
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου κατόπι ν
έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών , σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περι πτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρ.24 του Π.Δ. 118/2007 και πάντοτε στο πλαίσιο που δεν
προσκρούει σε ουσιώδεις όρους της Προκήρυξης, του Κανονισμού
Προμηθειών τ ου Δημοσίου και του ι σχύοντ ος θεσμικού κοι νοτικού
πλαισίου
δημοσί ων
συμβάσεων.
Στην
περί πτωση
αυτή,
οι
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τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν θα

αλλοιώνουν την φύση
αντικειμένου του έργου (είδος, ποσότητα, τιμή, παραδοτέα).

του

2. Μονομερής τροποποίηση των όρων της Σύμβασης εκ μέρους του
Ελληνικού Δημοσί ου είναι δυνατόν να γίνει για λόγους Δημοσί ου
Συμφέροντος όπως εάν μειωθεί η/οι τιμή-ές με την οποία ο Α νάδοχος
πληρώνεται για την παροχή των υπηρεσιών του.
ΑΡΘΡΟ 11-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η καταγγελία της Σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει:
(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των
συμβατικών τους υποχρεώσεων ή,
(β) από την Αναθέτουσα Αρχή οποτεδή ποτε, χωρίς αποζημίωση, για λόγους
Δημοσί ου Συμφέροντος. Στην εν λόγ ω περίπτωση η καταγγελία γίνεται
εγγράφως, με πλήρη αιτιολογία, τα αποτελέσματα της οποίας
άρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοι νοποίησή
της στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι
λόγοι που ε πέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι
διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.
2.

Η Αναθέτουσα Αρχή δι καιούται να καταγγείλει
οποια δήποτε από τις ακόλουθες περιπτ ώσεις:








τη

Σύμβαση

σε

Ο Ανά δοχος δεν υλοποιεί τ ο Έργ ο με τ ον τ ρόπο που ορίζεται στη
Σύμβαση , παρά τις προς τούτο επανειλημμένες έγγραφες
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
Ο Ανά δοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό α ναγκαστική διαχείρι ση ή
εκκαθάριση , λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του , στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των πε ριουσιακών τ ου στοι χείων
σύμφωνα και με το Άρθρο 16 της παρούσας σύμβασης.
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του
Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους
αναφερόμενους λόγους του άρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007.

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Α νάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση
στον Α νάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης
καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανά δοχο αποδεικνύεται
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με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα

Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσει ς
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 Ανά δοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
4. Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της
Σύμβασης, ο Ανά δοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής:
i. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς τ ου που πηγάζει από
τη Σύμβαση.
ii. 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.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που
δικαιολογού ν
την
καταγγελία
της
Σύμβασης,
την
καταβολή
οποι ουδήποτε ποσού πλη ρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς το ν
Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαι ούται να απαιτήσει πρόσθετα από τ ον
Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου
ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοι χεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δε μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
7. Σε περί πτωση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία αναστέλλεται η
ισχύς των διατάξεων περί διακίνησης Τύπου, ήτοι καταργείται το
αντικείμενο της ταχυδρομικής διακί νησης του Τύπου, η παροχή της
ταχυδρομι κής υπηρεσίας παύει από την έναρξη ισχύος του νόμου χωρί ς
οποια δήποτε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
1.

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή μη επιδίωξη
των δικαιωμάτων της ,
δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή
παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει άσκησή
της στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη
Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή θα
μπορεί παράλληλα να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που
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προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία , από τα οποία με κανέναν
τρόπο δεν πα ραιτείται.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. GRH122989/4.8.2015 εγγυητική
επιστολή της Τ ράπεζας «Alpha Bank » συνολικού ποσού ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΩΝ Ευρώ και ΔΕΚΑ ΕΞΙ λεπτών
[447.003,16 €] που αντιπροσωπεύ ει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. για την καλή και εμπρόθεσμη
εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗ Σ με χρόνο ι σχύος μεγαλύτερο κατά δύο
(2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλή ρωσης του ΕΡΓΟΥ.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να
προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο κατά περίπτωση τέλος χαρτοσήμου. Στις ί διες
επιβαρύνσεις οφείλεται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβ ολής
προστίμου.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται αφού
προηγουμένως ενημερώσου ν γ ραπτώς οι Φορείς την Α ναθέτουσα Αρχή γ ια
την πλήρη και κανονική εκτέλεση του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ αυτών και του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.

Καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λύση ή λήξη
αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανά δοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρή σει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγ ραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής , οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που δύνανται να περιέ λθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το
σύνολο του Έ ργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγ ούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Όλα τα στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) των
ιδιοκτητών και παραληπτών καθώς και των διακινουμένων
εφημερίδων και περι οδικών που θα περιέλθουν στην α ντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται
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εμπιστευτικά
και
δεν
επιτρέ πεται

να
γνωστοποιηθούν
ή
δημοσι οποιηθούν. Ο Α νάδοχος
και η Αναθέτουσα Αρχή κρατούν
μυστική κάθε πληροφορία που περιέ ρχεται στην αντίληψή τους από
την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.

3.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η, για σκοπούς διαφορετικούς από
την εκτέλεση της Σύμβασης, χρήση ή ε κμετάλλευση των πλη ροφορι ών,
οι οποίες εί ναι εμπιστευτικές και περιέχ ονται σε κάθε είδου ς
πληροφορίες που θα παραδοθού ν στον Ανάδοχο.

4.

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δε ν είναι
γνωστά στους τρίτους ακόμα και εάν δεν έχουν χαρακτηρι σθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανά δοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις
και το νομοθετικό πλαίσι ο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό τ ου Οργα νισμό
και για τις δικές του πληροφορίες εμπι στευτικού χαρακτήρα.

5.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα
έντυπα στους χώρους του και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το
Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα
άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανά δοχος υποχρεούται να ενημερώνει
την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση
αυτή.

6.

Σε περί πτωση που υπά ρξει διαρροή πληροφορι ών, η οποία οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη τ ου Ανα δόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά
περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της
Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου ή να απαιτήσει
ποινική ρήτρα . Στο ίδι ο ως άνω πλαίσιο, οι Χρήστες έχουν δι καίωμα
να ενημερώσου ν την Αναθέτουσα Αρχή όταν συντρέχουν λόγ οι για
την καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.

7.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι /συνεργάτες/υπε ργολάβοι του
γνωρίζου ν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

8.

Ο Ανά δοχος υποχρεούται να αποφεύ γει οποιαδήποτε εμπλοκή των
συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής , να
παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία , έγγραφα κλπ
που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Α ναθέτουσα Αρχή , να
τηρεί μία πλήρη σειρά των αρχεί ων και εγγράφων και του λοιπού
υλικού που αφορά στην διοί κηση και υλοποίηση τ ου Έργ ου καθώς και
στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργ ου από αυτόν.
Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρί σιμα από άλλα αρχεία
του Αναδόχου που δεν αφορού ν του Έργο.
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9.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕ ΙΣ
1.

Σε περί πτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης με
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται, κατ’ αναλογία για το πεδίο
παροχής υπηρεσιών, οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο
Κεφάλαιο
Γ
«Εκτέλεση
Προμηθ ειών»
του
Π.Δ.
118/2007
συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης του Αναδόχου.

2.

Οι ποινι κές ρήτρες και η έκπτωση δε ν επιβάλλονται αν ο Ανά δοχος
αποδείξει ότι η μη προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
οφείλεται σε ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορι ζόμενα σε
επόμενο άρθ ρο της παρούσας Σύμβασης, ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΤΩΧΕΥΣΗ
1. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε
αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντ ολή κατάσχεσης εναντίον του ή
συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή
συγχώνευση και συ νέχιση των εργα σιών τ ου, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑ ΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της
προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς
οποι οδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑ ΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ

1.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε ν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη
ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέ ρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση
απορρέει από αυτήν σε οποιοδήποτε τ ρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ακόμη και αν πρόκειται για συνδεδεμένη προς τον Ανά δοχο
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρ. 42 ε κ.ν. 2190/1920 ή επιχείρηση
που τελεί υπό κοινό έλεγχο με τον Ανά δοχο.
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2.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από
τις πληρωμές, που απορρέου ν από τ η ΣΥΜΒΑ ΣΗ, σε Τράπεζα της
επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1.

Σε περίπτωση που ο Ανά δοχος αποφασίσει να αναθέσει σε
Υπεργ ολάβο την εκτέλεση τμήματος του Έργου σύμφωνα με την
προσφορά του , οφείλει πρι ν την ανάθεση αυτή , να ενημερώσει
εγγράφως την Α ναθέτουσα Αρχή και να λάβει έγγραφη έγκριση από
αυτή.
Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία καθώς και η ταυτότητα
του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με
έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να
προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρί νεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσα ν για την ανάθεση της Σύμβασης, χωρί ς
το γεγονός αυτό να επηρεάζει την έκτ αση της ευθύνης του Υποψήφιου
Αναδόχου.

2.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποια δήποτε συμβατική σχέση με την
Αναθέτουσα Αρχή.

3.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους , όπως
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

4.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και
άλλον μόνο εφόσον ο νέος υπε ργολάβος ανταποκρί νεται στα
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ί σχυσαν για την ανάθεση της
Σύμβασης.

5.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργ ολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να
έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία
καλύπτει η υπεργολαβία καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου
κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Α ρχή μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση
του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύ πτει ότι ο υπε ργολάβος
ανταποκρί νεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για
την ανάθεση της Σύμβασης.

6.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο
αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσι κού προσώπου εμπλεκομένου στην
εκτέλεση του Έργου , που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση
της, δεν ανταποκρί νεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής , στο χρονικό διά στημα που ορίζεται στην πε ρ. 3
της παρ. 3.2 του Αρθρου 3 της παρούσας .
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7.
Σε κάθε περί πτωση , την πλή ρη ευθύνη για την ολοκλή ρωση του Έ ργου
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος .
8. Σε περίπτωση αποδε δειγμένης δια κοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπε ργολάβο/υπεργ ολά βους , ο οποί ος ή οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου, ο Ανάδοχος
οφείλει:
i.

Να γνωστοποιήσει
Αναθέτουσα Αρχή

άμεσα

τη

διακοπή

συ νεργασίας

στην

ii.

Να συνεχίσει την εκτέλεση του Έργ ου με ίδια μέσα ή καινούρια
συνεργασία/υπε ργολαβία με σκοπό τ ην πλήρη υλοποίηση του
Έργου
μετά
από
προηγούμενη
σύμφωνη
γνώμη
της
Αναθέτουσας Αρχής.

iii.

Προς τούτο , ο Ανάδοχος θα πρέπε ι να αποδείξει ότι στο
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχου ν όλες οι
προϋποθέσεις καταλληλότητας για τις οποίες ο αρχικός
υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στ ην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή
γενικά στις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών που δημιου ργού νται από
τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια
Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψου ν σχετικά με την
ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογ ή της Σύμβασης , η Αναθέτουσα
Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την
εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Ο

Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια
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ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος που
πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να ελαχι στοποιήσει τις επι πτώσεις του
γεγονότος ανωτέ ρας βίας. Σαν ανωτέ ρα βία εννοείται κάθε γεγονός
απρόβλεπτ ο και αναπότρε πτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την
εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων στ ο μέτρο που αυτή οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βία. Η απόδειξη της συ νδρομής των
προϋποθέσεων επέλευσης ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την
επικαλείται. Ως περιπτώσεις α νωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά:
α) η γενική ή μερική απε ργία, β) πλη μμύρα, γ) σεισμός, δ) πόλεμος
κλπ.
3. Σε περίπτωση συνδρομής α νωτέρας βί ας που έχει ως α ποτέλεσμα την
αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσε ων του Α ναδόχου, η απόδειξη
αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλή ρου τον Α νάδοχο, ο οποίος υ ποχρεούται,
μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέ ρες μέρε ς από τότε που συ νέβησαν τα
περιστατικά που συνι στούν την ανωτέ ρα βία και δεδομέ νου ότι εντός
αυτών των 15 ημερών κατέβαλε όλες τι ς απαραίτητες προσπάθειες να
αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά
αποδε δειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απα ντήσει εντός δέκα (10) ημερών

από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Σε περί πτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου.
5. Σε περί πτωση που ο Α νάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δε ν
αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα
αποδεικτικά στοι χεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 21. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ

1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
2. Σε

περί πτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με
ευθύνη και έξοδά του την επί σημη μετάφραση του Ελληνικού
κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογ ραφούν αυθεντικό
θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποί ο και κατισχύει σε κάθε
περίπτωση.
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3. Η παρού σα ΣΥΜΒΑ ΣΗ διαβάστηκε,

βεβαιώθηκε και υπογράφηκε
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα
τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή,
και ένα (1) στον ΑΝΑΔΟΧΟ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΚΑΙ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑ ΧΡΟΙΝ ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ
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