
ΣΥΜΒΑΣΗ  

«για την αναβάθμιση – υποστήριξη – επέκταση αδειών χρήσης 

λογισμικού ArcGIS» 

 

Στο Λαγκαδά, σήμερα την 07/10/2015, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ, αφενός, του Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών Κορώνειας Βόλβης, που εδρεύει στο Λαγκαδά, Σ. Τσακάλη 21 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από την κα Μπόμπορη Δήμητρα, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Δ.Σ., το οποίο στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, της εταιρίας MDS 

Marathon Data Systems - Άδωνις Κοντός και ΣΙΑ Ε.Ε., με ΑΦΜ 093289026, που εδρεύει στην οδό 

Λεωφ. Κηφισίας 38, ΤΚ 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττική,  και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Άδωνι Κοντό σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 17444/08 τροποποιητικό καταστατικό Ε.Ε, η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 
Έχοντας υπόψη  

α) Τις σχετικές διατάξεις της 50550/15-11-2004 (ΦΕΚ/Β/1879/20-12-2004) απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη 
συμβάσεων  προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών 
Κορώνειας Βόλβης». 

β) Την υπ’ αριθ. 4594/14-6-2010 Απόφαση της Γεν. Γραμματέα της ΠΚΜ περί. Ένταξης του 
Έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και την 
εγγραφή του Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010,  Συλλογική 
Απόφαση ΣΑΕΠ 008/8, με κωδικό 2010ΕΠ00880015 καθώς επίσης τις με αριθμό 2860/24-5-
2011, 3449/21-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης για την 1

η
 και 2

η
 τροποποίηση του έργου, την με αριθμό 8787/6-11-2012 

απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την 3
η
 τροποποίηση του 

έργου, την υπ΄ αριθμό 8272/10-9-2013 και την υπ΄ αριθμό 6641/1-9-2015 έγκριση της 4
ης

 και 
5

ης
 τροποποίησης της απόφασης επιχορήγησης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης του 1
ου

 υποέργου της ως άνω πράξης. 

γ) Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749(ΦΕΚ Β/540/27-3-2008) Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

δ) Την αριθμ. 245/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Την από 1935/23-9-2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της αναβάθμισης – 

υποστήριξης – επέκτασης αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS. 

ζ) Την από 1979/28-09-2015 προσφορά του Αναδόχου. 

η)Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2014/29-9-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον 

Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση της αναβάθμισης – υποστήριξης – επέκτασης 

αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS.  

θ) Την απόφαση 284/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (η) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση της αναβάθμισης 

– υποστήριξης – επέκτασης αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS. 

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 
άρθρο: 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Υπηρεσίες: οι παρεχόμενες στο Φορέα Διαχείρισης υπηρεσίες αναβάθμισης – υποστήριξης – 
επέκτασης αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS. 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 
Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 
εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προκήρυξη: Η από 1935/23-9-2015 προκήρυξη διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την 
ανάθεση της αναβάθμισης – υποστήριξης – επέκτασης αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS. 

Προσφορά: Η από 1979/28-09-2015 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
τις Υπηρεσίες, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης φαίνεται αναλυτικά παρακάτω: 

Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

 Την επανεγκατάσταση του λογισμικού σε Η/Υ του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 
Βόλβης, καθώς και το ετήσιο συμβόλαιο για την καθημερινή λειτουργία της τεχνολογίας 
ArcGIS. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα παρέχει: 

 Συνεχή υποστήριξη μέσω τηλεφώνου email στα καθημερινά ερωτήματα ή 
προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού. 

 Συνεχή ανανέωση του λογισμικού με όποια νέα έκδοση ανακοινώνεται από την 
κατασκευάστρια εταιρία.  

 Δυνατότητα αξιολόγησης υπαρχόντων ή νέων λογισμικών που διατίθενται από την 
κατασκευάστρια εταιρία. 

 

 

 

 

 



Περιγραφή Παραδοτέου Αριθμός Αδειών 

ArcGIS 10.1 for Desktop Basic (ArcView) Concurrent, 

περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 

(extensions)Q 

 ArcScan 

 Maplex 

 Μια θέση ArcGIS for Windows Mobile 

Μία (1) άδεια 

χρήσης 

ArcGIS 10.1 3D Analyst for Desktop 
Μία (1) άδεια 

χρήσης 

ArcGIS 10.1 Spatial Analyst for Desktop 
Μία (1) άδεια 

χρήσης 

 

 

Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και 
υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, 
συστάσεις) που τα συνοδεύει, ενώ, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, 
απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, 
αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο. 

 

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για την παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης των 
Υπηρεσιών στον Ανάδοχο, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη, με την 
αναφερόμενη σειρά ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της Σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του 
Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 5 - Τόπος και Τρόπος παροχής των Υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας - 
Βόλβης.  

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με σύμβαση έργου.   

 

Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 



ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται 
ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά [ή/και ιδιοχείρως] (μπορεί να περιληφθεί εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο) ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης  

Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, τηλ. 2394024553, fax 2394026160, e-mail: foreaskv@otenet.gr 

Για τον Ανάδοχο:  

MDS Marathon Data Systems, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Κηφισίας 38, ΤΚ 15125, 
Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττική 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

 

Άρθρο 7 - Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την 
παροχή των Υπηρεσιών να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό 
ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/07. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τις Υπηρεσίες 
χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. 

 

Άρθρο 7 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της 
οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο 
τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.  

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή 
εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία 
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση 
της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό 
ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/07. 

 

Άρθρο 8 - Τροποποίηση  



Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με 
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποκλειστικά και μόνο γραπτά. 

 

Άρθρο 9 - Εκτέλεση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 5 της παρούσας 
και την Προκήρυξη.  

β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα στοιχεία που παραδόθηκαν. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη Σύμβαση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Άρθρο 10 - Διάθεση Προσωπικού 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της 
στελεχιακό δυναμικό με στόχους: 

 Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου 

 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των 
ενεργειών από πλευράς της, που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή 
εκτέλεση του Έργου 

 Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της τόσο για την υποστήριξη αλλά και 
για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον 
Ανάδοχο στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις 
ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

 

Άρθρο 11 - Παροχή Εγγράφων & Πληροφοριών 

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 παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο 
αίτημα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την 
οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 12 - Παροχή Πρόσβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του Αναδόχου και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, ιδίως δε 



ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
παρέχονται οι Υπηρεσίες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 
εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με  τις Υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 13 -  Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 

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 του υποχρεώσεων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 14 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

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, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και 
της σχετικής νομοθεσίας, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, κάθε 
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες 
μεταξύ των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 15 - Αποζημίωση 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την παροχή 
των Υπηρεσιών, 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 στην Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται 
με αυτόν για την παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. 

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, ή την 
εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Άρθρο 16 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Εντός επτά (7) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της 
Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και οι 
πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης της Σύμβασης που εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης και περιέχει, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους παραδοτέα 
ή να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, 
συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων <παράδοσης/υλοποίησης>, 



(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 
Παραδοτέων, 

(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση 
μεταξύ των επιμέρους παραδοτέων/δραστηριοτήτων, 

(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η 
έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το 
αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

 

Άρθρο 17 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
(Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης) και διαρκεί ένα (1) μήνα 
συμπεριλαμβανομένου. Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της 
Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης και κάθε επιμέρους τμήματός 
της, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων. 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να παρατείνεται. 

 

Άρθρο 18 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
παροχής των Υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των 
προθεσμιών τυχόν χορηγηθεί.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης των Υπηρεσιών ή του συνόλου 
αυτών από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή 
μετάθεση χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για 
εκπρόθεσμη παράδοση του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε 
αντίθεση με το Π.Δ. 60/07. 

Λόγω της σπουδαιότητας των Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το αντικείμενο των Υπηρεσιών 
δεν παραδοθεί και αρχίσει να λειτουργεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
περιλαμβανομένης της τυχόν παράτασης ή μετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, 
τότε, πέραν των κυρώσεων που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ο Ανάδοχος θα 
υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του 
συστήματος ποσοστού 0,5% επί του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Οι κυρώσεις αυτές 
θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
παροχής των Υπηρεσιών που έχει καθορίσει στην Προσφορά του ο Ανάδοχος, 
συμπεριλαμβανομένων και των τμηματικών προθεσμιών παροχής των Υπηρεσιών, δηλαδή οι 
κυρώσεις θα εφαρμόζονται για όλες τις επιμέρους φάσεις παροχής των Υπηρεσιών.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
Υπηρεσιών και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής (εφόσον έχει δοθεί), αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες 
καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν οι Υπηρεσίες περατωθούν μέσα στη 
συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής  

Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με 
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/07.  



Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση 
χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν μέρος του 
Συμβατικού Τιμήματος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 19 - Ποιότητα Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο 
τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα 
οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της 
Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην 
αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

 

 

Άρθρο 20 - Εγγυητική Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν 
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται 
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή 
εφαρμογή κλπ.) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα 
και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Άρθρο 21 - Γενικές Διατάξεις 

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 εκτέλεση της 
Σύμβασης έξοδα. 

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. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος, πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη 
Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, 
δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 



Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

 

Άρθρο 22 - Συμβατικό Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 
Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν ογδόντα 
δύο ευρώ (4.182,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθόλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης που 
αναλογούν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο λυθεί προτού ολοκληρωθεί το χρονικό 
διάστημα των δεκαπέντε μηνών, η αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 
αναλογικά. 

 

 
Άρθρο 23 - Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά το τέλος της αναβάθμισης 
– υποστήριξης – επέκτασης αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS, ήτοι με την πάροδο του ενός 
μήνα που αναφέρεται στη σύμβαση για το χρονικό διάστημα της υλοποίησής της. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά 
/δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα πριν τη διενέργεια των τμηματικών πληρωμών. Η ομαλή ροή της 
χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από την ομαλή ροή των πιστώσεων από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007-2013. 

Οι δαπάνες του έργου που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, θα καλυφθούν από το έργο 
με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΒΛΗΣ ΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ» που εντάχθηκε στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 και 
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης., με κωδικό εγγραφής 
295442 και σύμφωνα με την απόφαση Υφυπουργού οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και 
ναυτιλίας 26967/ΔΕ3091/22-6-2010 έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
Συλλογική Απόφαση ΕΠ0088 με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΕΠ00880015. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -  ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Άρθρο 24 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής   

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 
166/2014 όπως τροποποιήθηκε με την 171/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλαμβάνει τα 
επιμέρους παραδοτέα κάθε τμήματος των Υπηρεσιών αλλά και το σύνολο κάθε τμήματος των 
Υπηρεσιών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, μετά από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

.  

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -  ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 25 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

(β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, 
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 
ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται 
για τη διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

(β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια 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 τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  
τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 
δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος των Υπηρεσιών που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με 
διάλυση της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των Υπηρεσιών. Για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. 

Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07, όπως 
αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/07. 

 

 



Άρθρο 26 - Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των 
μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη 
άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα 
περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 -  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 27 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
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