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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το έργο:  

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΤΗ2ORAX - ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ’» [Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : ________]» 

Στην Αθήνα, σήμερα, την …./…./…………. ημέρα ………….., μεταξύ των: 

Α. Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 14, τκ 115 27 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα 

Έρευνας και Καινοτομίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΥΡΙΑΖΗ (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή), 

Β. Της ………………………………………. που εδρεύει στην ……………………,επί της οδού …………………….………………, 

με ΑΦΜ …………………. και Δ.Ο.Υ. ………………... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από ………………………………………, με ΑΔΤ ………………, ΑΦΜ ………….. και ΔΟΥ ………………., βάσει 

του από ………………. ………………………………………, που θα καλείται στο εξής «ο Ανάδοχος»,  

και έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 60/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 133). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2010 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Δημόσιας διοίκησης» (A’ 133). 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει (Α΄147). 

4. Το Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Α’ 59). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει (A’ 258). 

6. Τον Ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος  των 
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’194).  

7. Το Π.Δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄ 98). 

8. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

9. Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α’ 121). 
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10. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 

11. Το Π.Δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

12. Το Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3). 

13. Την υπ’ αριθμ. 48/18-07-2019 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100). 

14. Την με αρ. πρωτ. 80327/01-08-2019 Απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511). 

15. Τη με αρ. 123476/29-11-3019 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Β’ 4452). 

16. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 

17. Τον Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις». (Α' 85). 

18. Το Π.Δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 

19. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135). 

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

22. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

23. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

24. Την υπ’ αριθμ. 13247/08-02-2022/ 2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ: Ψ44Ρ46ΜΤΛΠ-ΠΩΕ), με την οποία η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΓΕΚ) και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ’ Κλάδος) 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ορίσθηκαν από κοινού Φορείς Υλοποίησης του Έργου. 

25. Την υπ’ αριθμ. 105796 ΕΞ 2022/22.07.2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΝΣΗ-Τ47) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Έργου «ΤΗ2ORAX - Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό 
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Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180833) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

26. Τη με αρ. πρωτ. ΓΓΕΚ ___________ (ΑΔΑΜ ______) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών 
για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
‘ΤΗ2ORAX - ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ’» [Α/Α 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : ________] 

27. Το με αρ. πρωτ. ΓΓΕΚ ___________________ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο η 

παραπάνω Πρόσκληση απευθύνθηκε προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί για τον σκοπό 

της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σύμφωνα 

με την υπ’ αρ.πρ.:542-31/03/2017 (ΑΔΑ: ΩΙ6Μ4653ΠΣ-7ΝΣ) Απόφαση, και οι οποίοι 

ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 

28. Τη με αρ. 105796/22.07.2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΝΣΗ-Τ47) Απόφαση Ένταξης με MIS 5180833 στο ΠΔΕ, στη 

ΣΑΤΑ 019, με ενάριθμο 2022ΤΑ01900012 

29. Τους φακέλους προσφορών των υποψηφίων και τα Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών  σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και την αξιολόγηση των τεχνικών προσοφρών, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη ως 

Προσωρινού Αναδόχου του υποψηφίου που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

30. Τη με αρ. ……………………………………….. (ΑΔΑ ………………………………..) Απόφαση συγκρότησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

31. Τη με αρ. ………………………………………… (αρ. πρ. ΓΓΕΚ ………………………..) προσφορά ………………….. για 

το έργο. 

32. Τη με αρ. ………………………………. (ΑΔΑΜ ……………………….) Απόφαση για την ανάδειξη προσωρινού 

Αναδόχου της παρούσας σύμβασης.  

33. Τη με αρ. ………………………………. (ΑΔΑΜ ……………………….) Απόφαση Ανάθεσης / Κατακύρωσης της 

σλύμβασης. 

34. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας 

της ΓΓΕΚ. 

συμφωνήθηκαν κι έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών προετοιμασίας της 

δημοπράτησης του Έργου με τίτλο «ΤΗ2ORAX - ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», προκειμένου να διασφαλιστεί: 

• Μέγιστη δυνατή εμπροσθοβαρής προετοιμασία επί τεχνικών θεμάτων, ώστε να μειωθεί ο 

χρόνος και το κόστος συμμετοχής στη διαδικασία και να επιτευχθεί το καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του Έργου. 

• Σαφής καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων, με βάση τα οποία 

θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης του Έργου, με έμφαση στην εκτίμηση των 

υφιστάμενων τεχνολογικών δεδομένων του Φορέα Υλοποίησης και Φορέα Λειτουργίας και 

Συντήρησης του Έργου, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν 

να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Έργου, ώστε να αποφευχθούν 

ασάφειες και σημεία αοριστίας που ενδέχεται να επιφέρουν προβλήματα και καθυστερήσεις 

στην ομαλή πρόοδο της διαδικασίας 

• Τήρηση των γενικών αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και η εφαρμογή κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που εξασφαλίζουν ισότιμη και χωρίς 

διακρίσεις αντιμετώπιση των οικονομικών φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την αναθέτουσα αρχή και τους φορείς 

υλοποίησης του Έργου με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των 

υπολογιστικών συστημάτων του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, τον 

προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων και των σχετικών 

αναγκαίων υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτών 

και τον ακριβή υπολογισμό του οικονομικού αντικειμένου του Έργου σε συνάρτηση με τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.  

Τα παραπάνω αποτελούν προαπαιτούμενο για τη συγγραφή του τεχνικού μέρους των τευχών 

δημοπράτησης του Έργου, η οποία επίσης εντάσσεται στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης. Τέλος, ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά το 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του Έργου, σε τεχνικά θέματα που ενδεχομένως θα 

προκύψουν από την πλευρά των συμμετεχόντων, υπό τη μορφή διευκρινιστικών ερωτημάτων 

στα οποία θα κληθεί να απαντήσει η αναθέτουσα αρχή. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων CPV: 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών», 

CPV 72000000 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού». 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση αμοιβαία συνομολογείται ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η διάρκειά της 

ορίζεται σε επτά (7) μήνες και άρχεται από την κοινοποίηση της ειδικής έγγραφης πρόσκλησης 

για την υπογραφή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.7.3 της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς.  

Εφόσον για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης απαιτηθεί παράταση της διάρκειας 

της παρούσας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος υποβαλλόμενου εκ μέρους ενός εκ των 

συμβαλλομένων, αυτή μπορεί να δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία διατηρεί μονομερώς 

το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας του έργου χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, δύναται να γίνει μόνο με την έγγραφη 

συναίνεση και των δυο μερών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής (ΕΠΠ), που ορίσθηκε με την ……………………………………….. (ΑΔΑ 

………………………………..) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και, σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΠ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 

της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/16. 

2. Η παραλαβή των παραδοτέων θα πραγματοποιείται από την ως άνω ΕΠΠ, η οποία είναι 

αποκλειστικά αρμόδια για τον απαιτούμενο έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και 

την παραλαβή των παραδοτέων και των υπηρεσιών του Αναδόχου. Κατά τη διαδικασία του 

ελέγχου δύναται να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η ΕΠΠ: 

α)  Είτε πιστοποιεί ότι τα παραδοτέα του αναδόχου είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της, και εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής με το οποίο 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου που κατά τη 

σύμβαση αντιστοιχεί. 
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β) Είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παραδοτέων και εκδίδει αντίστοιχα Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ή Πρωτόκολλο μη 

Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

Με τη λήξη της σύμβασης, η ΕΠΠ εκδίδει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του αντικειμένου 

της σύμβασης, εφόσον έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Παραλαβής για το σύνολο των παραδοτέων 

της σύμβασης, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την εξόφληση της αμοιβής του 

Αναδόχου. 

Η παρούσα σύμβαση θα θεωρείται εκτελεσθείσα πλήρως όταν όλο το συμβατικό αντικείμενο θα 

έχει εκτελεσθεί πλήρως κατά τους όρους αυτής, ποιοτικά και ποσοτικά, και θα έχει γίνει 

αποπληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος στην Ανάδοχο. 

4. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής εκδίδονται από την ΕΠΠ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

εμπρόθεσμη υποβολή ενός εκάστου εκ των παραδοτέων του άρθρου 5 της παρούσας. 

Η ΕΠΠ, εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, θα προβεί στην 

προσωρινή παραλαβή αυτού, εντός της ως άνω προθεσμίας, συντάσσοντας Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της, 

σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 2 του ν.4412/2016. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και 

Παραλαβής, ανακοινώνεται άμεσα ηλεκτρονικά (με email) στον Ανάδοχο.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής του, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και 

επανυποβάλλοντας το παραδοτέο, αφού ενσωματώσει τις υποδειχθείσες από την Επιτροπή 

παρατηρήσεις.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφ’ όσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, 

παραλείψεις ή αδυναμίες του έργου, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός πέντε (5) ημερών 

στην παραλαβή του παραδοτέου, συντάσσοντας και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις έγγραφες 

υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να συντάξει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, 

αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τη 

βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου 

και την καταγγελία της Σύμβασης.  

6. Σε κάθε Πρωτόκολλο, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης 

του μέρους ή ολόκληρου του έργου, κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή κάθε Πρωτόκολλο αμέσως μετά τη σύνταξή του. 

Το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής έκαστου παραδοτέου καθώς και της συμμορφώσεως του 

Αναδόχου προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, κρίνεται αποκλειστικά από τον χρόνο 

ολοκλήρωσης του παραδοτέου ή των βελτιώσεων αυτού. Ο χρόνος παράδοσης, τόσο ο αρχικός 

όσο και ο τυχόν αναμορφωθείς, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησης 

των παραδοτέων του αναδόχου ως εισερχομένων στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΚ/ΥΠΑΝ. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επιμεληθεί της καταχωρήσεως αυτής. 
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7. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων 

και των υπηρεσιών του Αναδόχου, ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στα άρθρα 216 και 219 του ν. 

4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου θα έχει ο Ανάδοχος, με βάση την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την προσφορά του και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι τα γραφεία του Αναδόχου. Οι Φορείς Υλοποίησης δύνανται 

να ζητήσουν από τον ανάδοχο να μεταβεί στην έδρα τους καθώς σε οποιοδήποτε σημείο κριθεί 

απαραίτητο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας και των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τέσσερα (4) 

Παραδοτέα, στους χρόνους που καθορίζονται παρακάτω για κάθε ένα από αυτά, όπως 

ακολούθως: 

Π1. Έκθεση παράθεσης και καταγραφής των υφιστάμενων συστημάτων, τα οποία 

σχετίζονται ή/και αλληλοσυνδέονται με το σύστημα που θα δημιουργηθεί και θα εγκατασταθεί 

με το Έργο, καθώς και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας που προκρίνεται από τον Ανάδοχο ως 

προσφορότερη για τη βέλτιστη παροχή της ανατεθείσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σημείο Γ.1 του Παραρτήματος Ι. 

Παράδοση: έως 15 ημέρες από την έναρξη της σύμβασης. 

Π2. Έκθεση που θα περιλαμβάνει προσδιορισμό και αναλυτική περιγραφή του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.2.του 

Παραρτήματος Ι. 

Παράδοση: έως 39 ημέρες από την έναρξη της σύμβασης. 

Π3. Απόσπασμα του Τεύχους Δημοπράτησης του Έργου, κατά το μέρος που θα 

περιλαμβάνει συνολικά τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου και την κοστολόγηση των προς 

προμήθεια ειδών και των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 

Γ.3. του Παραρτήματος Ι. 

Παράδοση: έως 69 ημέρες από την έναρξη της σύμβασης 

Π4. Απολογιστική Έκθεση παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, κατά τη 

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας του Έργου, ήτοι από τη δημοσίευση της διακήρυξης και 

μέχρι την ολοκλήρωση του σταδίου υποβολής των προφορών από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, σε τυχόν διαδικαστικές ενέργειες που θα απαιτηθούν,  σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο στο σημείο Γ.4 του Παραρτήματος Ι. 

Παράδοση: με τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή (3 αντίτυπα) και 

ψηφιακή μορφή, τόσο σε επεξεργάσιμη όσο και σε μορφή .pdf. Το ίδιο θα ισχύει και για 

ο,τιδήποτε άλλο παραδίδει, το οποίο ήθελε ζητηθεί. 
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Ο Ανάδοχος με τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει επιπλέον όλα τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε κατά την εκτέλεση του της παρούσας σύμβασης, τα στοιχεία που προέκυψαν από 

την επεξεργασία αυτών, καθώς και κάθε πρόσθετη τεκμηρίωση που έλαβε υπόψη κατά την 

παροχή υπηρεσιών του. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………….……. ευρώ (……………..€), εκ των οποίων ποσό …………………………………… 

ευρώ (………………………€) για αμοιβή των υπηρεσιών του και ποσό 

……………………………………………………….. ευρώ (…………………€) για Φ.Π.Α. (24%). Δεν είναι δυνατή η 

με οποιονδήποτε τρόπο αύξηση ή αναπροσαρμογή του ποσού αυτού. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην Οικονομική του Προσφορά και μετά την πιστοποίηση και 

την παραλαβή των Παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 

4 της παρούσας, ως εξής: 

α) Ποσοστό 15 % επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι το ποσό των  …………… ευρώ (……,00€) προ 

ΦΠΑ, μετά την πιστοποίηση και παραλαβή του Παραδοτέου Π1 και αφού εκδοθεί το Πρωτόκολλο 

Παραλαβής του Παραδοτέου Π1. 

β) Ποσοστό 30% επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι το ποσό των  …………… ευρώ (……,00€) προ 

ΦΠΑ, μετά την πιστοποίηση και παραλαβή του Παραδοτέου Π2 και αφού εκδοθεί το Πρωτόκολλο 

Παραλαβής του Παραδοτέου Π2. 

γ) Ποσοστό 45% επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι το ποσό των  …………… ευρώ (……,00€) προ 

ΦΠΑ, μετά την πιστοποίηση και παραλαβή του Παραδοτέου Π3 και αφού εκδοθεί το Πρωτόκολλο 

Παραλαβής του Παραδοτέου Π3. 

δ) Ποσοστό 10% επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι το ποσό των  …………… ευρώ (……,00€) προ 

ΦΠΑ, μετά την πιστοποίηση και παραλαβή του Παραδοτέου Π4 και αφού εκδοθεί το Πρωτόκολλο 

Παραλαβής του Παραδοτέου Π4. 

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνονται τα γενικά ή ειδικά για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε 

τρίτου, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω συνολικής 

αμοιβής. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016 ήτοι: 
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α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου  

β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται μετά την προσκόμιση από τον 

ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΠΔΕ στον 

λογαριασμό του Αναδόχου στην  ………………. Τράπεζα με αρ. IBAN 

……………………………………………………. και σύμφωνα με τις διαδικασίες της με αρ. 

134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2573)», όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος συμφωνεί, ότι η καταβολή τη 

αμοιβής του θα γίνεται μετά τη χορήγηση από το αρμόδιο Υπουργείο των σχετικών πιστώσεων. 

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δε δαπάνη 

του θα βαρύνει τον ενάριθμο _________ της ΣΑΕ ______ του ΠΔΕ. 

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 

της Σύμβασης με ημερομηνία έκδοσης …………………………… της ………………….., ποσού 

……………………………. ευρώ (………………..€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της 

αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την 

οριστική παραλαβή του Έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων των οποίων λαμβάνει 

γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με 

την Αναθέτουσα Αρχή, τους Φορείς Υλοποίησης, τους υπαλλήλους των, ή τις υπηρεσίες που 

παρέχει.  
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρήσει την εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιήσει ή ανακοινώσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης πληροφοριών από 

άλλους πλην της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων Υλοποίησης ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος οφείλει να χειρίζεται τις πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων 

Υλοποίησης τουλάχιστον με το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με αυτό που εφαρμόζεται από 

αυτούς, εφαρμόζοντας κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας οι οποίοι θα έχουν υποδειχθεί 

προκαταβολικά στην αναθέτουσα αρχή και θα έχουν γίνει αποδεκτοί.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της 

παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 

εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 

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

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

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

να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 

Άρθρο 10 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». 

Άρθρο 11 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

α) Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης εκάστου των παραδοτέων, 

αρχικού ή αναμορφωθέντος κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, υπαναχώρησης του 

Αναδόχου ή μη τήρησης των όρων της παρούσας, ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής αυτών, 

ρητά συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ημερήσια ποινική ρήτρα εκατό ευρώ 

(100,00 €) και για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ημέρες. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη 

δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της 

αξιώσεως για μείωση αυτής ως δυσανάλογης. 
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Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί και δεν συμμορφωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε κηρύσσεται 

έκπτωτος, και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της 

Αναθέτουσας Αρχής από την πλημμελή ή μη εκτέλεση της σύμβασης.  

β) Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι  συμφωνείται 

μεταξύ των μερών, ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, και να απαιτήσει απ’ αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 

ζημίας της. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια όταν παρέλθει ο συμβατικός χρόνος διάρκειας, ή όταν 

ολοκληρωθεί το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου. 

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους 

όρους της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαμαρτυρηθεί εγγράφως, 

καλώντας τον να συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής 

διαμαρτυρίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως 

κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται μετά από 

αιτιολογημένη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον 

Ανάδοχο εντός 20 ημερών από τη λήψη της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέλθουν 

ευθύς μόλις αυτή κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα 

με το ανωτέρω άρθρο, η Αναθέτουσα Αρχή δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση. Σε αυτήν την 

περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 

υποβαλλόμενου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, δεν οφείλεται αποζημίωση στον Ανάδοχο, 

εφόσον έχει τηρηθεί προθεσμία έγγραφης ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών προς αυτόν. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου της και την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 

δικαιώματός ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει 

κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η παραβίαση 

αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το 

Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση έγγραφης 

δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση είκοσι 

(20) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε 

όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου. 
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Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: 

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη 

διάθεσή του. 

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες 

που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της 

παρούσας και μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων 

αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα 

με τους Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του 

εύλογου ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, οι χρόνοι εκτελέσεως που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για 

χρονική περίοδο ίση προς τον χρόνο που παρήλθε ως αποτέλεσμα της παραπάνω 

δικαιολογημένης καθυστέρησης. Το συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το 

περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως στο έτερο συμβαλλόμενο 

μέρος, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν την επέλευση του περιστατικού αυτού, καθώς και 

την παύση της κατάστασης ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή 

έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 
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Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, η ποινή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη Σύμβαση 

δικαιώματα ή υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων και των εισπρακτέων δικαιωμάτων 

αυτού, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής, που παρέχεται μόνο εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και με την 

έγγραφη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών, χωρίς να αλλοιώνεται το 

προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

APΘPO 18 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά 

ισχύος τα ακόλουθα: 

1) Η παρούσα σύμβαση 

2) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματα αυτής  

3) Η Απόφαση Ανάθεσης / Κατακύρωσης 

4) Η Προσφορά του Αναδόχου  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους αυτά ισχύουν με τη σειρά που παρατίθενται. Η 

υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την 

παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε καλόπιστη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά 

ήθη εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν ως εξίσου και αμοιβαία δεσμευτικούς όλους τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης. 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, αρμόδια 
ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνει ένα (1) ο Ανάδοχος και 
δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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…………………………………………….. 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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