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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός σύμβασης: 1054
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στην Λαμία σήμερα, εννιά (09), του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ:
αφενός
Της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που
εδρεύει στην Λαμία, οδός Υψηλάντη 12 και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη (στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται
«Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή»)
και αφετέρου
της εταιρείας με επωνυμία «ΑSESYNERGYANΩNYΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (δ.τ. ASESYNERGYCONSULTINGA.E.), που εδρεύει στην
Αθήνα, στην οδό Εμμ. Μπενάκη 8, 105 64 με ΑΦΜ 999607627, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που
συμβάλλεται στην παρούσα, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από τον κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται
«Ανάδοχος»
και έχοντας υπόψη:
την υπ’ αρ. πρωτ. 746/18-2-2015 (ΑΔΑ: 684Λ7ΛΗ-9Κ1) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κου Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη με την οποία ανατίθεται στον «Ανάδοχο» το έργο
με τίτλο: «Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Σελίδα 1 από 18

15SYMV002632012 2015-03-11
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Άρθρο 1
Εισαγωγικά
Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο με τίτλο :
«Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υποστήριξη του ΦΟΔΣΑ και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και η εκπόνηση σχεδίου μελέτης για την επικαιροποίηση – αναθεώρηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ώστε
να εξασφαλίζεται υψηλή περιβαλλοντική προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχία
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως ορίζεται από την Ε.Ε. (πρόληψη, ανακύκλωση,
αξιοποίηση, διάθεση), τα δρομολογημένα/υφιστάμενα έργα, τις ανάγκες των πολιτών και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί. Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, και
αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάπτυξης στον τομέα
διαχείρισης των αποβλήτων.
Η μελέτη αφορά την προσαρμογή του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας στις διατάξεις της οδηγίας
2008/98 ΕΚ και του εφαρμοστικού νόμου 4042/2012. Η μελέτη θα λάβει υπόψη της τις
αιρεσιμότητες που θέτει το ΣΕΣ 2014-2020, τα κείμενα που συνοδεύουν το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και όλη την σχετική νομοθεσία περί διαχείρισης
αποβλήτων. Η μελέτη επίσης θα περιλαμβάνει την προαπαιτούμενη διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), που αφορά την εκπόνηση, διαβούλευση και έγκριση ΣΜΠΕ
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Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποστηρίξει τον ΦΟΔΣΑ και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα παρακάτω:
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Εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ

Ενσωμάτωση παρατηρήσεων από Φορείς γνωμοδότησης επί της μελέτης αναθεώρησης
/ επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ
Εκπόνηση ΣΜΠΕ
Διαδικασία διαβούλευσης και έγκρισης ΣΜΠΕ
Σύνταξη του τελικού σχεδίου ΠΕΣΔΑ – Εισήγηση για το περιφερειακό Συμβούλιο
Υποστήριξη ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας και ΦοΔΣΑ μέχρι την τελική έγκριση του ΠΕΣΔΑ

Άρθρο 3
Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και καθορίζεται
σε πέντε (5) μήνες.
Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, είναι
δυνατόν να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αδυναμία
τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Το
αίτημα απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, που αποφασίζει επ’ αυτού σε εύλογο χρονικό
διάστημα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την παράταση του συμβατικού χρόνου, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή εφ όσον αυτό εξυπηρετεί του σκοπούς του έργου.
Η λήξη του συμβατικού χρόνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεταγενέστερη τις 3112-2015, ημέρα λήξης της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Τα παραδοτέα της πράξης με τίτλο «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τα οποία ο Ανάδοχος,
στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και θα κοινοποιεί
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι:




Σχέδιο Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Σχέδιο Μελέτης αναθεώρησης / επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Πιο συγκεκριμένα:
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα συντάξει το
παραδοτέο «Σχέδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης».
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Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα συντάξει το
παραδοτέο «Σχέδιο Μελέτης για την
Αναθεώρηση του
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Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης

Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της έγκρισης της ΣΜΠΕ θα την ενσωματώσει στον
ΠΕΣΔΑ
Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης ο Ανάδοχος καταθέτει το
τελικό σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να υποβληθούν σε επτά (7) αντίγραφα, καθώς και σε
ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.
Ο Σύμβουλος μπορεί να υποβάλλει ειδικές - έκτακτες Εκθέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες
μπορούν να προέρχονται είτε από εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, είτε από πρωτοβουλία του
Συμβούλου.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
4.1. Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε
παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συσταθεί με την
με υπ’ αριθμό πρωτ. 962/5-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΟΣ7ΛΗ-21Θ-2) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα:

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο

Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και με αυτά που θα του υποδείξει
η Επιτροπή, εφ’ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την εκτέλεση της σύμβασης.
4.2. Η Επιτροπή:
Α) θα παρέχει κατευθύνσεις στον Ανάδοχο,
Β) θα επιβλέπει το έργο του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
Γ) θα διατυπώνει παρατηρήσεις και ενστάσεις, θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του
έργου με τη σύνταξη των Πρωτοκόλλων Παραλαβής των παραδοτέων και Οριστικής
Παραλαβής του έργου και θα προτείνει προς τα αρμόδια όργανα την έκδοση εντολής
πληρωμής προς τον Ανάδοχο
4.3. Ειδικότερα για την των παραδοτέων του άρθρου 3 της παρούσας, η Επιτροπή εξετάζει τα
εξής:
α. το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής τους
β. τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του σχετικά με τον τύπο και το
περιεχόμενο αυτών, όπως εγκρίθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή
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4.4. Ο Ανάδοχος ή η ορισθείσα Ομάδα
Έργου του Αναδόχου οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια του
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Έργου να ανταποκρίνεται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός της τασόμενης κάθε φορά

προθεσμίας, στις κλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και
παραλαβής του Έργου για συναντήσεις, συσκέψεις και διαβουλεύσεις, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
4.5. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου οφείλει να εκτελεί τις εργασίες και να παρέχει
τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα τίθενται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Η παρακολούθηση του Έργου από την Επιτροπή
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αναμορφώσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν
κατά την εξέλιξή του.
Άρθρο 5
Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων
5.1. Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων,
οφείλει να συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής κάθε φορά που ο Ανάδοχος υποβάλλει έκαστο
εκ των παραδοτέων του Έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία κατ’ αρχήν δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου συντάσσεται από
την Επιτροπή με την υλοποίηση και ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και εφόσον δεν εκκρεμούν οικονομικά ή άλλα ζητήματα.
5.2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κατά την παραλαβή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή
αδυναμίες του παραδοτέου έργου ή μέρους αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
αιτημάτων προς τον Ανάδοχο, διατυπώνει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί
στον Ανάδοχο, εντός ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού παραδοτέου του Έργου ή
μέρους αυτού.
5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από την Επιτροπή και η
οποία δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
παραλαβής των παρατηρήσεων της, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της και να προβεί
στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις, παραδίδοντας εκ νέου το παραδοτέο. Στην
περίπτωση που οι απαντήσεις του Αναδόχου στις παρατηρήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η
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Επιτροπή μπορεί να επανέλθει και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι της
παραλαβής του ή μη.
15SYMV002632012
2015-03-11
5.4. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις
της Επιτροπής εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή συντάσσει
Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το
Πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας
Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου ή και για την καταγγελία της παρούσας.
Άρθρο 6
Τόπος παροχής Υπηρεσιών
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνει επιτόπου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
ή/και στην έδρα του Αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 7
Αμοιβή Αναδόχου
7.1.Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα
εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (39.200,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σαράντα οκτώ
χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ (48.216,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
7.2.Η αμοιβή του Αναδόχου προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 056/8 του
Προγράμματος

Δημοσίων

Επενδύσεων

και

ειδικότερα

από

το

έργο

με

κωδικό

2014ΕΠ056800003.
7.3. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές
των συνεργατών του, οι αμοιβές του επιστημονικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο
θα απασχοληθεί στο έργο, τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και
τυχόν συγγενικά δικαιώματα, τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση παντός είδους
έξοδα και δαπάνες του σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
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Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου ή προστηθέντος και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που
απαιτείται ή επιβαρύνει τη διεξαγωγή
του έργου, όπως
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τυχόν δαπάνες υπερωριών ή

απασχόλησης Κυριακές ή αργίες, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση
που προβλέπεται από τη Νομοθεσία.
7.4. Η ως άνω αμοιβή αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες και τα παραδοτέα των άρθρων 2 και 3
της παρούσας.
7.5. Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω
συνολικής αμοιβής που αντιστοιχεί στις ανθρωποώρες που θα αναλωθούν. Η αναπροσαρμογή
της αμοιβής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άνω απαγορεύεται.
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής

8.1.Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή
εκτέλεση κάθε παραδοτέου,.
8.2.Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε
τέσσερις (4) δόσεις:
1. Η πρώτη δόση ύψους τριάντα (30%) του τιμήματος με την οριστική παραλαβή από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του «Σχεδίου Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)»
2. Η δεύτερη δόση ύψους τριάντα (30%) του τιμήματος με την οριστική παραλαβή από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του «Σχεδίου Μελέτης αναθεώρησης /
επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)»
3. Η Τρίτη δόση ύψους τριάντα (30%) του τιμήματος με την οριστική παραλαβή από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του τελικού σχεδίου ΠΕΣΔΑ, όπως αυτό
προκύπτει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης
4. Η Τέταρτη δόση ύψους δέκα (10%) του τιμήματος με την οριστική παραλαβή του έργου
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και όχι αργότερα από τις 31-122015.
8.3.Για την καταβολή του τιμήματος, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή
αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια και τα
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νόμιμα παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
σε ισχύ. Ο Ανάδοχος
15SYMV002632012
2015-03-11

βαρύνεται με κάθε φόρο,

παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον Νόμο είναι υπόχρεος.
8.4.Η καταβολή των πληρωμών μπορεί να γίνεται και σε νομίμως εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους του Αναδόχου, σύμφωνα με τα εκδιδόμενα παραστατικά.

Άρθρο 9
Εγγυητική Επιστολή
9.1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμό
2850565280/26-2-2015 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς ποσού
τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι Ευρώ (3.920,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
αμοιβής του, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά την
αποπληρωμή και Οριστική Παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων
υποχρεώσεών του.
9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει και σε ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε
περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της
οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
Άρθρο 10
Εκχώρηση Εισπρακτέων Δικαιωμάτων
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από
τη σύμβαση, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα.
Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον
εγγράφως.

Σελίδα 8 από 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΡΩΝ
15SYMV002632012ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2015-03-11
Άρθρο 11
Πνευματικά Δικαιώματα
11.1. Ο Ανάδοχος μεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά δικαιώματα από την
εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα να κάνει
οποιαδήποτε χρήση του Έργου όσον αφορά στο χρόνο, χώρο και περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά
την άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τη
μετάδοση, την παρουσίαση (γραφική απεικόνιση και μεταβίβαση σε πληροφοριακούς τομείς
software) ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά
δικαιώματα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία νομοθεσία περί
πνευματικής ιδιοκτησίας.
11.2. Οι κάθε είδους εφαρμογές και ο πηγαίος κώδικας αυτών, όλο το σχετικό υλικό
παραγωγής, οι εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, υπομνήματα, ενημερώσεις, λοιπά στοιχεία, που θα
συνταχθούν από τον Ανάδοχο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του
αρχείου, που θα σχηματιστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα αποτελούν αποκλειστική
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει κάθε
σχετική απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά και με τη λήξη της Σύμβασης να
της τα παραδώσει.
11.3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Έργου του, συμπεριλαμβανομένων των
δημοσιεύσεων, στο όνομά του, σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε
συνέδρια, παρά μόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
11.4. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ’
οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που
παρήγαγε στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και των δεδομένων των Πληροφοριακών
Συστημάτων που έλαβε γνώση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
Άρθρο 12
Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
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12.1. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, όλα τα
έγγραφα, παραστατικά και κάθε επικοινωνία
μεταξύ των
15SYMV002632012
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μερών και του πάσης φύσεως

προσωπικού τους αναφορικά με το παρόν Έργο, όλα τα αντικείμενα εργασιών, οι υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν, καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο της
εκτέλεσης του Έργου (συνολικά «εμπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Γι’
αυτό ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με το αντικείμενο της
Σύμβασης, καθώς και να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της
υποχρέωσης εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Αποζημίωση της Αναθέτουσας
Αρχής εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται.
12.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και
υλικό οποιασδήποτε μορφής περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από την
Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης κατά την εκτέλεση αυτής,
αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την
παρούσα, απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών. Ο Ανάδοχος
ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.
12.3. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει

εμπιστευτικές

Πληροφοριακών

Συστημάτων

πληροφορίες,

εμπιστευτικά

της Αναθέτουσας

στοιχεία

Αρχής κλπ)

(π.χ.

και

δεδομένα

έγγραφα

που

των
του

κοινοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και την αποκατάσταση τυχόν ζημίας
της υπό τους όρους και τον περιορισμό ευθύνης του Αναδόχου που καθορίζονται στα άρθρα 15
και 16 της παρούσης.
12.4. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παρούσα
σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανέναν τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
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12.5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
καθώς και όλα τα εξουσιοδοτημένα 2015-03-11
από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην
15SYMV002632012

ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης της
παρούσης σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
Άρθρο 13
Υπεργολαβία - Αντικατάσταση
13.1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με την προσφορά του είχε προσδιορίσει υπεργολάβο, τότε
για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει
στην προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν
οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον εργοδότη. 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.
13.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως τον εργοδότη, κοινοποιώντας την
ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη
τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την
ανάθεση της σύμβασης.
13.3. 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 του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του εργοδότη, σε
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
13.4. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, ο Εργοδότης δικαιούται,
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
– ΛΥΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Άρθρο 14
Ποινικές Ρήτρες
14.1. Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του έργου, αρχικού ή
του αναμορφωθέντος κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον
Εργοδότη ημερησίως ποινική ρήτρα εκατό (100,00) Ευρώ και για χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερών.
Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογος και ως εκ τούτου
παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση ως δυσαναλόγου.
Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη και υποχρεούται να αποκαταστήσει
κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτού από τη μη εκπόνηση του έργου.
14.2. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας
συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας
του.
Άρθρο 15
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
15.1. Στην περίπτωση που οι προθεσμίες της παρούσας σύμβασης παρέλθουν άπρακτες ή
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Επιτροπής του
άρθρου 4 της παρούσας, με απόφαση της η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο. Η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή της αμοιβής περιορίζεται στο
ποσό που αντιστοιχεί στις μέχρι την ημέρα της καταγγελίας πραγματοποιηθείσες από τον
Ανάδοχο εργασίες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση για κάθε θετική ζημία που θα υποστεί η
Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπαναχώρησης του Αναδόχου από την παρούσα Σύμβαση.
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15.2. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός είκοσι (20)
ημερών από τη λήψη της. Με την έκπτωση
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
15SYMV002632012
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υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

15.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα
σύμβαση, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, εάν
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αυτός κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του ή ανάλογο καθεστώς. Σε
αυτή την περίπτωση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής.
15.4. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η
παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της ή/και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
να αποκατασταθεί, ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας
βίας, η σύμβαση καταγγέλλεται με την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής
προς τον Ανάδοχο. Στην πρώτη περίπτωση καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
15.5. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπράξει σοβαρή
παράβαση ορισμένου ουσιώδους όρου της σύμβασης και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω
παράβαση μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής
ειδοποίησης του Αναδόχου.
15.6. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο του Έργου
που παρήχθη έως του χρονικού σημείου αυτού και όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο της αμοιβής του για τις
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους
όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι τη γνωστοποίηση της λύσης ή καταγγελίας
της σύμβασης χρονικό διάστημα.
Άρθρο 16
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών
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16.1. H παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται
σύμφωνα με αυτό.
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16.2. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των
μερών, από την εφαρμογή της παρούσας και αφορά στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής
και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Λαμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Ανωτέρα Βία
17.1. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» νοείται ότι περιλαμβάνει ενδεικτικά τις
περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι οποίες
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτικά ήθη και συνήθειες,
συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, δεν μπορούν να
προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την
υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου.
17.2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία.
17.3. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή
καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση,
αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της
Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα
Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης.
Άρθρο 18
Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου
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18.1. Το κάθε μέρος οφείλει να υποβάλει
εγγράφως τα ενδεχόμενα ερωτήματά του στο άλλο
15SYMV002632012
2015-03-11

μέρος. Όταν συντρέχουν λόγοι επείγοντος, επιτρέπεται η υποβολή ερωτημάτων και με
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Μόλις εκλείψουν οι εξαιρετικοί λόγοι, υποβάλλεται και
εγγράφως το ερώτημα.
18.2. Τα ερωτήματα που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια
και ακρίβεια, η δε Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε σχετική διευκρίνιση
που αυτός κρίνει απαραίτητη, να παρέχει σε αυτόν όλα τα στοιχεία που ζητά και να θέτει στη
διάθεσή του κάθε σχετικό έγγραφο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στοιχείο συνδέεται εκάστοτε
με το τεθέν ερώτημα. Ο Ανάδοχος απαντά στα τεθέντα ερωτήματα εγγράφως, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, όπου λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα του ερωτήματος είναι δυνατόν να απαντήσει προφορικά, εφόσον η φύση
του ερωτήματος προσφέρεται για προφορική και άμεση απάντηση.
18.3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικότερων ρυθμίσεων, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή
επικοινωνία μεταξύ των μερών θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι δόθηκε ή
πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, εφ’ όσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με
συστημένη επιστολή ή υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας, στη διεύθυνση
που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο, ή στάλθηκε με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (επιβεβαιώθηκε η παραλαβή της).
18.4. Όλα τα έγγραφα του Αναδόχου μεταξύ των οποίων και τα παραδοτέα που απευθύνονται
στην Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Υψηλάντη 12, Τ.Κ.: 351 00, Πόλη: Λαμία
Τηλ.: 22313 50900, Φαξ: 22310 52864, e-mail: stereaellada@mou.gr
Άρθρο 19
Εκπροσώπηση του Αναδόχου

19.1. Ως εκπρόσωπος και αντίκλητος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ο
Μιχαλόπουλος Ευάγγελος.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Εμ. Μπενάκη 8, Τ.Κ.105 64 Πόλη: Αθήνα
Τηλ.: 210 9855425
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Φαξ: 210 9859382
e-mail: info@asesynergy.gr
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19.2. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτώς στην
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.
19.3. Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να
αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και να διευθετεί για
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας
όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 20
Τροποποίηση της Σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να αφορά μόνο σε μη
ουσιώδη όρο αυτής με την προϋπόθεση τήρησης του άρθρου 3 της παρούσας, ενώ μπορεί να
γίνει μόνο εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτάται ως
παράρτημα στην παρούσα.
Άρθρο 21
Συμβατικά Έγγραφα
Τα κατωτέρω συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και
την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε
περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη σειρά
προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω:
α) η Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με αρ. πρωτ. 746/18-2-2015
(ΑΔΑ: 684Λ7ΛΗ-9Κ1),
β) η παρούσα σύμβαση,
γ) η με αρ. πρωτ.432/29-1-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΕΥ7ΛΗ-2ΘΨ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013 μέσω του καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων
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υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις
προδιαγραφές του Έργου και την παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’
ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 22
Γλώσσα

22.1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
22.2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν στην εκτέλεσή της συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη εγγράφων που
αφορούν στο αντικείμενο της Σύμβασης να γίνει κατ’ εξαίρεση απευθείας στην αγγλική ή άλλη
ξένη γλώσσα, εφόσον κατά την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής η σύνταξη του κειμένου στην
αγγλική ή σε άλλη ξένη γλώσσα είναι απαραίτητη για τις ανάγκες άμεσης επικοινωνίας με τα
αρμόδια όργανα.
22.3 Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων
Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 23
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να
περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να
προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό τα
Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους, σύμφωνα με την
καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με
καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν
διενέξεις ή διαφορές.
Άρθρο 24
Παραίτηση Δικαιώματος
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Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση
να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου
μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο
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μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.
Άρθρο 25
Τίτλοι και επικεφαλίδες
Οι τίτλοι και επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο
για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν στο ελάχιστο την έννοια ή
ερμηνεία των όρων.
Άρθρο 26
Προηγούμενες Συμφωνίες
Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των
μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη
και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμααντικείμενο της Σύμβασης.
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπεγράφη από κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,
ενεργώντας εκ μέρους της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας, και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία
πρωτότυπα.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Ευάγγελος Μιχαλόπουλος
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