ΤΕΙ Καβάλας

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στη Καβάλα, σήµερα την ............., ηµέρα ..................... µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα στον Άγιο Λουκά (ΤΚ 65404) µε
ΑΦΜ000000και ∆ΟΥ000και νόµιµα εκπροσωπείται από τον000000000000και στο εξής
θα
αναφέρεται
στην
παρούσα
σύµβαση
ως
«η
Αναθέτουσα
Αρχή»
και
αφετέρου
του/της0000000000000 που εδρεύει 0000000000 µε ΑΦΜ...................... και ∆ΟΥ00..,
και νόµιµα εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την00000.00000. και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύµβαση ως «η Ανάδοχος» συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω.
Σε συνέχεια του ανοικτού τακτικού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την
αρ. Πρωτοκόλλου 0./000.. διακήρυξη («η ∆ιακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ.
αρ.......................... Απόφαση ∆Σ κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), η οποία του ανακοινώθηκε
στις000000.ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου «Υποέργο 3: Ανάπτυξη Συστηµάτων
Προσοµοίωσης – Εξοµοίωσης» της Πράξης «ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», που εντάσσεται
στη Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή) σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Σύµβασης.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το Έργο «Υποέργο 3: Ανάπτυξη Συστηµάτων
Προσοµοίωσης – Εξοµοίωσης» της Πράξης «ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»,. To Yποέργο 3
αφορά σε:
Λειτουργική Ενότητα: Ανάπτυξη Εφαρµογών
•
«Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης»
•
«Ανάπτυξη εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου»
•
«Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης»
Λειτουργική Ενότητα: ∆ιατάξεις Εξοµοίωσης
•
«Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων εξοµοίωσης»
Λειτουργική Ενότητα: Ολοκλήρωση Συστηµάτων
•
«Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία»
Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
•
«Εκπαίδευση διαχειριστών»
•
«Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισµό ΤΠΕ»
Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας
•
«Εγκατάσταση εξοπλισµού ΤΠΕ»
1.2 Το Υποέργο 3 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους 1) της παρούσας Σύµβασης, 2) της αριθµ.
14/2012 ∆ιακήρυξης Ανοικτού Τακτικού ∆ιαγωνισµού ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας, 3) την υπ’ αριθµ. 0000000
απόφαση κατακύρωσης και 4) την Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ως παραρτήµατα: Α (∆ιακήρυξη), Β (Απόφαση Κατακύρωσης), Γ (ΤεχνικήΟικονοµική Προσφορά) αντίστοιχα.
2. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον
πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει
σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
2.2 Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει όλες τις επί µέρους υποχρεώσεις του, όπως αυτές
αναγράφονται στο κεφάλαιο Β5.8 του Β΄ Μέρους της ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα Α΄).
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3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
3.1 Η 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. Η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση – µεταβίβαση στην αρµόδια ∆ιαχειριστική
Αρχή. Επισηµαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώµατα των
συνυποψηφίων αναδόχων που µετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωµα στην ανάθεση της
σύµβασης µετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόµιµη αιτία που επιβάλλει την
υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριµένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση µε απορρόφηση. Μόνη η
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης στο πρόσωπο εκείνου που
υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά
κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο. Η εκχώρηση µπορεί επίσης να συντελεστεί και σε νοµίµως λειτουργούσα
Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Σ∆Σ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/1997).
3.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
4. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
4.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα.
4.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή.
4.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων του.
4.4 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 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.
4.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και
κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση
της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση αντικαταστάτη υπεργολάβου, σε εύλογο
κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηµα.
4.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
4.7 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
5. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
5.1 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.
6. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό
µε την εκτέλεση του Έργου, µετά από σχετικό προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου.
6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική
παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης.
7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους
που θα εγκατασταθούν οι εφαρµογές και τα συστήµατα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση
που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων ηµερών και
ωρών.
7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά
µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες
εφαρµογές και εξοπλισµό της που έχουν συνάφεια µε το Έργο.
8. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
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8.1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί
ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών
του.
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
9.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα
προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
9.2 Ειδικότερα οφείλει να εκτελεί τις υποχρεώσεις, όπως αυτές ρητά αναγράφονται στο κεφάλαιο Β5.6
του Β΄ Μέρους της ∆ιακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα Α΄).
10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – µελών, αυτό
το δικαίωµα.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
10.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ............... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας
................ ποσού ............... € που αντιστοιχεί στο 10% των .............. Ευρώ (0000ευρώ) της Συµβατικής
Τιµής χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
10.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την καλή λειτουργία του Έργου, µετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγµα C.1.4 της ∆ιακήρυξης), η αξία της οποίας
θα ανέρχεται σε ποσοστό 1% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση
Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης µεγαλύτερης της ζητούµενης, το παραπάνω ποσοστό (1%) 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 (ως
αναφέρεται στο Α.4.4 της ∆ιακήρυξης) του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται. Η Εγγύηση Καλής
Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
11.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους,
υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και
αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
11.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζηµιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
11.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µεριµνά όπως οι
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
12.1 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του
Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και
εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
12.2 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως
προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την
υλοποίηση του Έργου.
12.3 Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
13.1 Εντός δέκα (10) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιηµένο το πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης,
που υποβλήθηκε µε την Προσφορά του Αναδόχου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Παρούσας
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(Παράρτηµα Γ΄), στο οποίο θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης τους.
14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
14.1 Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης και
διαρκεί δεκατρείς (13) µήνες. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της Παρούσας (Παράρτηµα ∆΄), απεικονίζει την προθεσµία εκτέλεσης του Έργου και κάθε επί µέρους
τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των εποµένων άρθρων.
15. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του
Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει
ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα
Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης,
ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
15.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να
καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 10 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου
είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την
οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί
αµέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν
δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ.
15.3 Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της Σύµβασης είναι δυνατό να
εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους,
υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η µετάθεση της εκτέλεσης των
επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή
κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών
µε τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
16. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια
της Σύµβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσης τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε
τα οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση, στη ∆ιακήρυξη και στην Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του
Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Παρούσας (Παραρτήµατα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα).
16.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στην παρούσα Σύµβαση,
καθώς και στη ∆ιακήρυξη και στη Προσφορά του Αναδόχου (Παραρτήµατα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα), θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των
προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η
παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.
17. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17.1 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, που
µπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκµεταλλεύονται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν
σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.
17.2 Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας
Αρχής και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 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.
17.3 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, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί
του Έργου και θα φέρει 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 και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται
ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης.
17.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές
ή άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη
ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω
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αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας,
απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
17.5 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου µέσου από τρίτο κατά της Αναθέτουσας Αρχής για
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού, µετά την έναρξη της εκκρεµοδικίας ρητά
υποχρεούται ο Ανάδοχος να ασκήσει κύρια παρέµβαση στη δίκη, άλλως θα προσεπικληθεί νόµιµα από την
Αναθέτουσα Αρχή βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού
του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται
να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποχρεωθεί δικαστικώς η
τελευταία να καταβάλει από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
18. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
18.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που
ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων έργων, ότι θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύµβαση, ότι θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή
σχεδίαση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες, όπως αυτές
προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση
κατακύρωσης.
18.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία του συνόλου (ως αναφέρεται στο
Α.4.4 της ∆ιακήρυξης) του Έργου κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης κατά την ίδια περίοδο
οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος
που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.
18.3 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.
19. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η παρούσα σύµβαση δεν περιλαµβάνει υπηρεσίες συντήρησης πέραν αυτών που αφορούν στο
χρονικό διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως παραπάνω
20. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
20.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό
Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α) τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης, παράδοσης,
αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των
προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που
προβλέπονται στη Σύµβαση
γ) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
δ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών
ε) πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του κ.λ.π., καθώς και των
ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν
στ) πάσης φύσεως έξοδα συνδεόµενα µε την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε να λάβει υπόψη για την
κατάρτιση της Προσφοράς.
20.2 Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
20.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε την
Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο.
21. TIMHMA
21.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
0000. Ευρώ (000ευρώ).
21.2 Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί (0%), ο οποίος βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή, συνολικής αξίας 000..Ευρώ (000ευρώ)
21.3 Το συνολικό τίµηµα ανέρχεται στο ποσό των 0000..Ευρώ (000..ευρώ).
21.4 Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:
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παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% (για προµήθεια υλικών) ή 8% (για παροχή υπηρεσιών) βάσει
του νόµου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σε κάθε άλλη
προβλεπόµενη κράτηση.
22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
22.1 H πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000.
22.2 Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ο ανάδοχος του έργου βαρύνεται µε
τις κατά νόµο κρατήσεις.
23. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
23.1 Η παράδοση και η παραλαβή, του λογισµικού και των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆΄ της Παρούσας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση επιµέρους ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα
µε το κεφάλαιο Β5.5 του Β΄ Μέρους της ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα Α΄).
24. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
24.1 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστηµάτων που καθορίζονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη του Έργου
(Παράρτηµα Α΄) και στην Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτηµα Γ΄). Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται
µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή.
25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
25.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει πλήρως όλες τις υπό ανάπτυξη
εφαρµογές και συστήµατα, µαζί µε το κόστος αυτής της εγκατάστασης.
25.2 Αφού γίνει η εγκατάσταση των συστηµάτων από τον προµηθευτή, θα διεξαχθούν δοκιµές
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, τα δε ικανοποιητικά αποτελέσµατα τους θα αποδείξουν
κατά πόσο τα συστήµατα είναι κατάλληλα για να γίνουν αποδεκτά.
26. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
26.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις
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 τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του
στ) εκδίδεται αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του νοµίµου αντιπροσώπου του
Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π∆ 60/2007 ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα, εφόσον βέβαια
εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συνολικού συστήµατος.
26.2 Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας προ σαράντα πέντε (45) ηµερών. 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, όχι µικρότερη των σαράντα πέντε (45)
ηµερών, 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.
26.3 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, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το
ίδιο.
γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα το Έργο και βρίσκονται 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.
26.4 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 δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική
ζηµία που υπέστη, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης.
27. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
27.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
27.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε
γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά,
µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
28 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
28.1 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να
τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της ∆ιοίκησης µε την
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
29.1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο.
29.2 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.
29.3 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια Καβάλας, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα οποία κάθε
συµβαλλόµενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α00000000000000000000000.
Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ000000000000000..
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β0000000000000000000000..
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ000000000000000000.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ0000000000000000000000...
Η ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ00000
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆0000000000000000000000...
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ000000000

Τίτλος της Πράξης στο ΕΠ : Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282
«Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)»
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