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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Εργοδότης – Κύριος του Έργου (ΚτΕ) – Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρεία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (“EOAE”) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. 
Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την διαδικασία να παρέχει 
την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας, όπως τροποποιηµένες ισχύουν σήµερα. Μπορεί να µεταβάλλεται µε νεότερες 
αποφάσεις, ακόµη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού 
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε 
αντίρρηση ή αξίωση.  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση Παρακολούθησης ΄Εργων της ΕΟΑΕ. Η ∆.Υ. 
µπορεί να αλλάζει µε αποφάσεις της Εταιρίας. 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 
Σύµβαση Αµοιβή του Προµηθευτή.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, και 
περιλαµβάνονται στα τεύχη της ανοικτής διαδικασίας, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο 
συµβαλλοµένων µερών. 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Προµηθευτή µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, 
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Νόµος: Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ, το Π.∆. 60/2007 και ο «Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή. Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους του 
τεύχους "∆ιακήρυξη" και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Συµβατικών Τευχών, 
όπως ακριβώς αναφέρονται στη “∆ιακήρυξη”. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την 
διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "∆ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο της 
Σύµβασης περιλαµβάνεται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”.  
 
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στη ∆ιακήρυξη, άρθρο 8.  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του Προµηθευτή είναι, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της σύµβασης, το 
γραφείο του ή και τα Κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θεσσαλονίκη όταν αυτό 
απαιτείται.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. Ο Προµηθευτής 
υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, ∆ιευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να 
συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και 
συµβουλές και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που είναι χρήσιµη στην Αναθέτουσα 
Αρχή για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει αυτή η σύµβαση. 
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2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον Προµηθευτή, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συµφωνητικό. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής αρµόδιο όργανο αυτής. 

 
2.1.3 Η συνολική διάρκεια της σύµβασης, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 13.3 της 

∆ιακήρυξης και αναγράφεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Η έναρξη της συνολικής και 
των τµηµατικών προθεσµιών (προθεσµίες παράδοσης/ολοκλήρωσης φάσεων της 
Προµήθειας) συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, από 
την εποµένη της υπογραφής αυτού. 
 

2.1.4 Το χρονοδιάγραµµα και οι φάσεις των υπηρεσιών της σύµβασης περιγράφονται στην 
παρ. Α.3.15 «Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου» του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας» 
 

2.1.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τη συνολική προθεσµία της σύµβασης, µε 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Σε περίπτωση απόφασης παράτασης της 
προθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Προµηθευτής δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη 
αµοιβή ή αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής. 

 
2.2 Εκπρόσωποι του Προµηθευτή 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Προµηθευτή, από τον ήδη 
εξουσιοδοτηµένο, κατά την ανοικτή διαδικασία, εκπρόσωπο του Προσφέροντα, ο 
οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

 
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, ο Προµηθευτής πρέπει να 

ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Ο εκπρόσωπος του 
Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της 
σύµβασης. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Προµηθευτή 
γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του τελευταίου στην Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο 
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Προµηθευτή ή των 
µελών του σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του Προµηθευτή υπόκειται στην έγκριση της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
µεταβολών.  

 
2.2.3 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει τον 

εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν 
κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 
σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της 
Σύµβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα πρόσωπα 
που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν τα υλικά και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, σύµφωνα 
και µε τα αναγραφόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας” και στα λοιπά Συµβατικά 
Τεύχη. 
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2.4 Υποβολή παραδοτέων από τον Προµηθευτή 

Οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή για την υποβολή παραδοτέων, αναφορών, εγχειριδίων 
λειτουργίας, λογισµικών κ.λ.π. αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Αντικείµενο 
Προµήθειας”. 
 
2.5 Περαίωση υπηρεσιών - Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας - Παραλαβές – 

Συντήρηση κατά την Περίοδο εγγύησης 

2.5.1 Βεβαίωση περαίωσης υπηρεσιών 
Όταν ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες της Προµήθειας, παραδοθεί και εγκατασταθεί ο 
εξοπλισµός και τεθεί το σύστηµα σε λειτουργία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, η ∆.Υ. εκδίδει τη βεβαίωση περαίωσης των 
υπηρεσιών, στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Προµηθευτή και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του 
χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η βεβαίωση περαίωσης δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή της Προµήθειας, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις 
παρακάτω παραγράφους. 

 
2.5.2 Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας διενεργούνται από 

Επιτροπές που θα συσταθούν µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για τις παραλαβές συντάσσονται πρωτόκολλα που υπογράφονται από όλα τα 
µέλη των επιτροπών, από τον επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά τους 
και από τον Προµηθευτή. 

 
2.5.3 Η Προσωρινή Παραλαβή της Προµήθειας θα γίνει µετά την πλήρη περαίωση των 

υπηρεσιών της και παράδοση των υλικών της και την εκπλήρωση όλων των σχετικών 
υποχρεώσεων του Προµηθευτή, όπως η ολοκλήρωση όλων των ελέγχων των 
συστηµάτων και των εφαρµογών σε παραγωγική λειτουργία, η ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΟΑΕ, η παράδοση όλων των εγχειριδίων χρήσης 
κ.λ.π., σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο 
Προµήθειας” και αφού έχει εκδοθεί η βεβαίωση περάτωσης των υπηρεσιών της 
σύµβασης. Με την Προσωρινή Παραλαβή της Προµήθειας ελέγχονται οι υπηρεσίες / 
εξοπλισµός ποσοτικά και ποιοτικά. Η προσωρινή παραλαβή της προµήθειας 
πιστοποιείται µε την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής εκδίδεται αφού προηγουµένως έχει κατατεθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας της παρ. 5.2 της 
παρούσας. 

 
2.5.4 Η Περίοδος Εγγύησης, κατά την οποία ο Προµηθευτής ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία και Συντήρησης/ Υποστήριξης του συστήµατος Γεωπύλη της Προµήθειας, 
ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει από την βεβαιωµένη περαίωση των 
υπηρεσιών της Προµήθειας. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Προµηθευτής ευθύνεται 
για την καλή λειτουργία του συνόλου της Προµήθειας. Επίσης κατά την ίδια περίοδο 
οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα 
όσα περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”. 

 
2.5.5 Συντήρηση/ υποστήριξη κατά την Περίοδο εγγύησης 

2.5.5.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να συντηρεί το σύστηµα Γεωπύλη, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Υπηρεσιών”, µέσα στην περίοδο εγγύησης 
και να εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, 
ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, 
ατελειών που τυχόν θα εµφανισθούν µέσα στην περίοδο εγγύησης, ώστε το σύστηµα 
της Προµήθειας να λειτουργεί σε άριστη κατάσταση. 

2.5.5.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα το σύστηµα Γεωπύλη κατά την περίοδο εγγύησης µε σκοπό την 
αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. 
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2.5.6 Μετά την πάροδο της Περιόδου εγγύησης/ υποχρεωτικής συντήρησης και εφόσον οι 

υπηρεσίες αυτής της περιόδου έχουν παρασχεθεί πλήρως, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας” γίνεται η Οριστική Παραλαβή του 
συνόλου της Προµήθειας, που πιστοποιείται µε την έδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.  
Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε 
δύο (2) µήνες από τότε που λήγει η περίοδος εγγύησης. Αν η Οριστική Παραλαβή δεν 
διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 
τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον Προµηθευτή σχετικής όχλησης για τη 
διενέργειά της.  
Κατά την Οριστική Παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση του συστήµατος 
Γεωπύλη. Μετά την οριστική παραλαβή της Προµήθειας ο Προµηθευτής ευθύνεται 
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής 
αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του Προµηθευτή από τη 
σύµβαση. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων 
διαφορές στις ποσότητες των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ο Προµηθευτής έχει 
υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί για τις υπηρεσίες 
αυτές. 

 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την 
εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Η εµπειρία και εν γένει τα 
προσόντα των µελών της οµάδας έργου / παροχής υπηρεσιών του Προµηθευτή τελούν 
υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Τεκµαίρεται ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη 
διαφωνία της. 

 
3.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την 

οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την 
αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η Αναθέτουσα Αρχή ερευνά τους 
λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο 
στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του Αναδόχου 
και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του Προµηθευτή 

Συµβατική αµοιβή του προµηθευτή είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς και 
αποτελεί την ανώτατη αµοιβή της Προµήθειας. H αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. 
Η τελική αµοιβή του Προµηθευτή για τα υλικά και τις υπηρεσίες της σύµβασης θα είναι αυτή 
που θα προκύψει από την εφαρµογή των προσφερθεισών εκπτώσεων επί των ποσών των 
επιµέρους υπηρεσιών του Προϋπολογισµού της Προµήθειας για τις υπηρεσίες/ υλικά που 
έχουν τελικά παρασχεθεί από τον Προµηθευτή, κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης, η 
οποία ελέγχεται από τον επιβλέποντα της σύµβασης και θεωρείται από τον Προϊστάµενο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Για τις υπόλοιπες, µη εκτελεσθείσες υπηρεσίες δεν καταβάλλεται 
αµοιβή στον Προµηθευτή. 

 
4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Προµηθευτή 

4.2.1 Ο Προµηθευτής αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, στις επιµέρους 
υπηρεσίες της Προµήθειας, όπως αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του 
Προσφορά. 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\2_SY_Geoportal_5144.doc 0000/5144/Β03 
Σελ. 8 

Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”. 
Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση 
Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει: 
I. Το είδος και η ποσότητα των υλικών που έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί και 

των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον Προµηθευτή.  
II. Πινάκιο αµοιβής στο οποίο θα υπολογίζεται η τρέχουσα αµοιβή σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό και την οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή. 
III. Πίνακα αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τα υλικά που 

παραδόθηκαν και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή 
και το άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών.  

IV. Το πληρωτέο ποσό  
V. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
Η Αίτηση Πληρωµής εγκρίνεται ή διορθώνεται από την ∆.Υ. Σε περίπτωση διόρθωσης, 
η Αίτηση Πληρωµής κοινοποιείται στον Προµηθευτή προκειµένου να την επανυποβάλει 
διορθωµένη. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους 
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό 
πρόσωπο. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ’ αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για 
την πληρωµή της απαίτησης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε 
τιµολογίου. 

 
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση της αίτησης 
πληρωµής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή 
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη 
του. 

  
4.2.2 Στην αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος και όλες 

οι δαπάνες που αφορούν στην υπόψη προµήθεια, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, 
προµηθειών υλικών, µεταφορών, µετακινήσεων, επίδειξης και εκπαίδευσης λειτουργίας 
των λογισµικών στον τόπο εγκατάστασης σε προσωπικό που θα υποδείξει η εταιρεία, 
τεχνικών εγχειριδίων χρήσης, το κόστος των υπηρεσιών της δωδεκάµηνης Περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
που προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη και µέχρι την ολοκλήρωση όλων των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και των συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο Προµηθευτής δεν 
µπορεί για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή, αποζηµίωση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στη Σύµβαση.  
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4.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών (π.χ. 
αλλαγές στη χρονική σειρά των παραδοτέων, µετατροπές/εξειδικεύσεις στα θέµατα των 
παραδοτέων που περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας” ή/και να µειώσει 
το συµβατικό αντικείµενο της σύµβασης, σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 
προς τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών αυτό θα 
γίνεται µε τρόπο ώστε να µη µεταβάλλεται ο όγκος υπηρεσιών οπότε και η αµοιβή του 
Προµηθευτή. Σε περίπτωση µείωσης του αντικειµένου της σύµβασης, η αµοιβή του 
Προµηθευτή θα µειωθεί αναλογικά κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων 
υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τα ποσά του τεύχους “Προϋπολογισµός 
Προµήθειας”, αφαιρουµένου του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της οικονοµικής 
προσφοράς του Προµηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε καταβολή 
οποιασδήποτε αποζηµίωσης προς τον Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. 

 
4.2.4 H κατάργηση υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στον προϋπολογισµό της Προµήθειας 

θα γίνεται µε την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, που θα αναφέρει αναλυτικά, κατά 
τρόπο συγκρίσιµο, τις καταβλητέες αµοιβές πριν και µετά απ΄ αυτόν και θα υποβάλλεται 
προς έγκριση στην Προϊσταµένη Αρχή. 

 
4.3 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή 

Τα τιµολόγια του Προµηθευτή για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα 
διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
4.4 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης 

Από την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ. ή από την 
ηµεροµηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.5 της παρούσας, η 
Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε 
εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
ως άνω ηµεροµηνία λήξης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, να δεσµεύουν και να 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 
 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της Προµήθειας, ο Προµηθευτής 
υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 10% επί του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν 
προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε δεν υπογράφεται το 
συµφωνητικό και η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της 
Σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε 
το Πρακτικό ΙΙ της Ε.∆.∆. 

 
5.1.2 Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙV του 

τεύχους της ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
5.1.3 Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σ.Υ., καταπέσει 

µέρος των Εγγυήσεων του παρόντος άρθρου, ο Προµηθευτής υποχρεούται στην 
άµεση ισόποση αύξηση του ποσού αυτού, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, 
άλλως επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.3 της παρούσας. Μετά την 
πάροδο ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Προµηθευτή από τη Σύµβαση. 
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5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την Προσωρινή 
Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας, την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου και 
την κατάθεση της Εγγύησης καλής λειτουργίας της επόµενης παρ. 5.2, µε την 
επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών, χρηµατικών κυρώσεων, αποζηµιώσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε 
βάρος του Προµηθευτή.  

 
5.1.5 Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παρ. 11.1 και 11.3 της 

παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί 
πρόωρα µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική 
ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, οι µέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης.  

 
5.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

5.2.1 Για να γίνει η Προσωρινή Παραλαβή της Προµήθειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.5 της παρούσας, ο Προµηθευτής υποβάλει εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα 
είναι ίση προς το 5% της συµβατικής αµοιβής. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν 
προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας, τότε δύναται η Αναθέτουσα 
Αρχή να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση. 

 
5.2.2 Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα V του 

τεύχους της ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
5.2.3 Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά τη λήξη της 

περιόδου Εγγύησης, την Οριστική Παραλαβή της Προµήθειας και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 
5.3 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

5.3.1 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 5.1 και 5.2 παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές, οι 
οποίες πρέπει απαραίτητα: 
5.3.2.1 να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
5.3.2.2 να αναγράφουν τα στοιχεία του Προµηθευτή, 
5.3.2.3 να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η 

εγγύηση,  
5.3.2.4 να αναφέρουν το ποσό,  
5.3.2.5 να αναφέρουν το χρόνο ισχύος,  
5.3.2.6 να περιλαµβάνουν ρητή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 

διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα 
σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης της ΕΟΑΕ. 

 
5.3.2 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορείου (Π.Ο.Ε.) και έχουν το δικαίωµα αυτό 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Τραπεζών εκτός 
Ελλάδος, οι εγγυητικές επιστολές θα συνοδεύονται από επίσηµη επικυρωµένη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης 
διατύπωσης. 

 
5.3.3 Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο 

σύνολό τους, η κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή 
όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων της Σύµβασης από τον Προµηθευτή και 
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κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι αυτού, η οποία προκύπτει από την 
εκτέλεση της Σύµβασης. Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
5.3.4 Οι εγγυήσεις καλύπτουν στο σύνολό τους, χωρίς καµιά διάκριση, την πιστή εφαρµογή 

από τον Προµηθευτή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά του Προµηθευτή, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου 
της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Συµβούλου.  

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου 
προς την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η 
Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον 
εγγυητή.  
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Προµηθευτή 
για αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτή έχει αξιώσεις ή 
υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Αν ο Προµηθευτής, µε υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
όπως προβλέπονται στη Σύµβαση, την παρούσα Σ.Υ. και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, 
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 11.1 της παρούσας, στον Προµηθευτή 
επιβάλλονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

 
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής 

προθεσµίας µέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 
10% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της κατά την 
προσφορά συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.) δια του συνολικού χρόνου 
εκτέλεσης της σύµβασης (αρχική συµβατική προθεσµία), υπολογιζοµένου σε 
ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% 
αυτής ή τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, 
ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής 
υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος, κατά την παρ. 11.1 της παρούσας. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο Προµηθευτής και αν υπερβεί πέραν του ½ τµηµατικής προθεσµίας. 

 
6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που 
επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο 
καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του. 

 
6.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, µετά 

από κατάπτωση µέρους αυτών, εντός της προθεσµίας του άρθρου 5.1.3 της 
παρούσας Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναµεί µε 
ποσοστό 1,5% επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων.  

 
6.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιούνται στον Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 
τις καταβάλει εντός είκοσι (20) ηµερών ή εισπράττονται µέσω του λογαριασµού που 
εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω ποινικές 
ρήτρες δεν εξοφληθούν εν όλω ή εν µέρει µε τον παραπάνω τρόπο από τον 
Προµηθευτή, το σύνολο ή το υπολειπόµενο ποσό κατά περίπτωση καταπίπτει από τις 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  
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6.5 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα 

µέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον.  

 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

7.1 Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε αµέλεια, πληµµέλεια, λάθος ή παράλειψη 
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης.  

 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή 

8.1.1 Ο Προµηθευτής υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”, στα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και 
επαγγελµατική κρίση. 
Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της Σύµβασης για βλάβες ή 
ελλείψεις των υλικών που προσφέρει. 
 

8.1.2 Αν ο Προµηθευτής κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ 
αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, τότε οφείλει να 
απευθυνθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτή. 

 
8.1.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να απασχολείται 
παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
8.1.5 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσαρµόζει το σύστηµα Γεωπύλη σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό 
απαιτείται από τη φύση των δεδοµένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

 
8.1.6 Ο Προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι 

την παραλαβή του. 
 
8.1.7 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της Προµήθειας. 

 
8.1.8 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 
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8.1.9 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα 
πλαίσια υλοποίησης της Σύµβασης. 

 
8.1.10 Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι όλα τα τµήµατα λογισµικού που θα παραδόσει/ 

αναπτύξει θα έχουν τις κατάλληλες άδειες χρήσης που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών της Σύµβασης. 

 
8.2 Ευθύνη του Προµηθευτή 

8.2.1 Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
Σύµβασης για κάθε λάθος, έλλειψη ή βλάβη που θα προκληθεί εξ αιτίας των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στον υπάρχοντα εξοπλισµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία αυτού από αποδεδειγµένη 
υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη ανόρθωση της 
ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
8.2.2 Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει 

αποκλειστικά τον Προµηθευτή. 
 
8.2.3 Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή 

προσωπικό, βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου τελευταία δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε αποζηµίωση σε 
περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο.  

 
8.2.4 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και να 

συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους, διατάγµατα, κανονισµούς, αστυνοµικές και 
λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και των αρµοδίων κρατικών 
Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού 
που απασχολεί. Επιπλέον, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση του προσωπικού του µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 

 
8.2.5 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το ∆.Σ, το Γενικό ∆ιευθυντή, µαζί µε 
τα ανώτερα στελέχη και τους συµβούλους και τους υπαλλήλους της.  

 
8.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος 

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη 
Σύµβαση, ο Προµηθευτής θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος», κατά την έννοια του 
άρθρου 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του 
προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του. 
 
Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του 
προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 
8.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 

8.4.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της ∆.Υ.  
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 Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα της 
Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση και, πέραν των λοιπών 
συνεπειών που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 να αξιώσει και την καταβολή 
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί από την αιτία αυτή. 

8.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική 
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 
8.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή 

8.5.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε 
µέρος ή και το σύνολο των υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός και αν η 
ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
σύµβασης.  
 

8.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν οι 
προσφερόµενες κατά τη Σύµβαση υπηρεσίες παρέχονται από τον ίδιο (το προσωπικό 
του) ή από τους αντισυµβαλλοµένους ή άλλους προστηθέντες του. 

 
8.6 Εµπιστευτικότητα 

8.6.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Προµηθευτής και οι προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη 
γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους, εκτός εάν η γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής 
υποχρέωσής του. 

 
8.6.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 

ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτής - να 
µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική 
της έγκριση. 

 
8.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή 

8.7.1 Όλα τα παραδοτέα, αποτελέσµατα εργασιών του προµηθευτή, λογισµικά, έγγραφα, o 
πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν 
αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική 
µορφή που θα παραδοθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Προµηθευτή (και τους 
προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατά το χρόνο που προβλέπεται στη Σύµβαση, ή αλλιώς, κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης και θα επιτρέπεται η διάθεσή τους σε οποιοδήποτε 
χρήστη µέσω διαδικτύου. Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα που 
αφορούν στην τεχνική, εµπορική, οικονοµική και διοικητική λειτουργία του Προµηθευτή 
και δεν συνδέονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης. 

Με την προσωρινή παραλαβή της Προµήθειας τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
µεταβιβάζονται από τον Προµηθευτή αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα 
είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί των παραδοτέων/ αποτελεσµάτων των 
υπηρεσιών του Προµηθευτή και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτά, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης 
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αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Προµηθευτή, η οποία σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης. 
 

8.7.2 Σε περίπτωση που τα συµβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Προµηθευτή 
να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, αυτός υποχρεούται να τα 
συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους, καθώς και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

 
8.7.3 Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει το δικαίωµα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής 

πνευµατικών δικαιωµάτων, να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού 
προβλήµατος, προϊόν ή διαδικασία, είτε πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι, που θα της 
παράσχει ο Προµηθευτής ή που θα διαµορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την 
εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης. 

 
8.7.4 Τα παραδοτέα γεωχωρικά δεδοµένα/µεταδεδοµένα και υπηρεσίες (όπως 

προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του Νόµου 3882/2010) των εργασιών του 
Προµηθευτή, θα είναι σύµµορφα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 22 και 32 του ίδιου 
Νόµου, καθώς και µε τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε 
εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE), ούτως ώστε να επιτρέπεται (α) η 
κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισµούς µεταξύ δηµοσίων αρχών, έτσι όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.3882/2010, και (β) η δωρεάν διάθεσή τους 
προς τους πολίτες, σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το 
νόµο στα αρ. 27 και 28 του ίδιου Νόµου. 

 
8.7.5 Το σύνολο των παραγόµενων ψηφιακών αρχείων από τις µελέτες θα πρέπει να είναι 

συµβατά µε την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) σύµφωνα µε το 
Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10), και να ακολουθούν του όρους της µε το Ν. 
3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωµένης σύµβασης Aarhus, το αρ. 27 του Ν. 
3731/2008/ (ΦΕΚ 263/Α΄) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεων για το Εθνικό Πλαίσιο 
∆ιαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νοµοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και 
δηµόσια δεδοµένα και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
Επιπρόσθετα, στην Αναθέτουσα θα πρέπει να δίδονται οι κατάλληλες άδειες ή να 
µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόµενων 
γεωχωρικών δεδοµένων, των σχετικών µεταδεδοµένων καθώς και επί οποιασδήποτε 
άλλης πληροφορίας, δεδοµένων ή έργου που ρυθµίζεται από την οικεία νοµοθεσία για 
την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη 
πρόσβαση στην περιβαλλοντική και δηµόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεση τους χωρίς κανέναν 
απολύτως περιορισµό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαµοιρασµό και περαιτέρω χρήση 
µεταξύ δηµοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες. 
Το σύνολο του περιοχοµένου, δεδοµένων και πληροφοριών θα πρέπει να 
παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή, αυτόµατα επεξεργάσιµη, χωρίς περιορισµούς 
τεχνικούς ή άλλους και βασιζόµενο σε ανοιχτό µορφότυπο και πρότυπα. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών 
στοιχείων, δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου 
σχετικού έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µε τέτοιες άδειες ή µε µεταβίβαση των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η Αναθέτουσα να µπορεί  
(α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα 
(β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό 
(γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 
(δ) να βελτίωνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε να 
αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά. 
Η αναθέτουσα θα πρέπει να µπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα µε την 
έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόµοια 
∆ιανοµή, τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται και στο αποθετήριο του Εθνικού 
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Τυπογραφείου, ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο 
αποθετήριο. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 
επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να µεταβιβάζει τα 
σχετικά δικαιώµατα στην Αναθέτουσα. 
Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι δεν θα 
ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των 
παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησιας, ιδίως πνευµατικής δικαιώµατα, σήµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 
προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες 
πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω 
παραδότεα σύµφωνα µε τους όρους της νοµοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδοµένα, την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και 
την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, την περαιτέρω χρήση της 
δήµοσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα: 
(α) στις δήµοσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς κανέναν 
περιορισµό για τη χρήση και τον περαιτέρω διαµοιρασµό µεταξύ δηµοσίων αρχών, 
προκειµένου να επιτελούν τη δηµόσια αποστολής τους. 
(β) σε τρίτους σύµφωνα µε κατάλληλη άδεια όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εθνική 
Επιτροπή Γεωπληροφορίας. 
Εφόσον αυτό επιτρέπεται από την άδεια διάθεσής τους, τα παραδοτέα θα πρέπει να 
κατατίθενται και στο αποθετήριο http://forge.osor.eu/, στο geodata.gov.gr ή σε 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο σε 
επεξεργάσιµη µορφή και µε ρητή αναφορά στους όρους διάθεσής τους όπως αυτοί 
προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 
8.8 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Προµηθευτή (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Προµηθευτή, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 
• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 
• την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασικές µεθόδους ή µε άλλα 
προγράµµατα. 

 
8.9 Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π.  

8.9.1 Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κλπ των υλικών της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε 
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας. 
 

8.9.2 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στον Εργοδότη η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού της 
προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 
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8.9.3 Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 
πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω και αν τυχόν 
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 
(ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. 
Επίσης ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, 
τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 
2366/53 (Φ.Ε.Κ. 83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (Φ.Ε.Κ. 
86 Α/28-4-79). 

 
8.10 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή 

8.10.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) 
υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  
• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 

και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 
• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
• την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση 

των λοιπών φορολογικών του υποχρεώσεων. 

8.10.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες 
ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.11 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το προσωπικό του 

8.11.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) 
υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη 
για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, κλπ.), για το προσωπικό του, το 
οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της 
σύµβασης. 

8.11.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχηµάτων, το 
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική 
υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

8.11.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως συνεργάτες ή προστηθέντες του 
Προµηθευτή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

8.11.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την εκπλήρωση των ανωτέρω 
υποχρεώσεων, ο δε Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά 
στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, ο Προµηθευτής 
οφείλει ιδίως να προσκοµίζει, ύστερα από σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής, 
Πρόγραµµα Ωρών Εργασίας µε µικτές αποδοχές, Αποσπάσµατα Ατοµικού 
Λογαριασµού Ασφάλισης ή ανάλογα νοµιµοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη), 
θεωρηµένα από τα αρµόδια Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων που 
απασχόλησε για την παροχή των συµβατικών υπηρεσιών, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστηµα εκτέλεσης των υπηρεσιών της Σύµβασης. 

8.11.5 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και 
µέχρι τη λήξη ή λύση αυτής. 
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8.12 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου 
ανακοινώσεις σχετικά µε τη Σύµβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
8.13 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι 
συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Προµηθευτή, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις 
παραδώσει. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Προµηθευτή 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις πληρωµές 
που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1  Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις 
αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα 
ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ. 
 
10.2  Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Προµηθευτή  

10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 
∆ιακήρυξης. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη 
των προσφερόντων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει 
µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι προσφέροντες για τη 
διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 
10.3 ∆ιαφορές / διαφωνίες σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή 

∆ιαφορές σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή όπως: 

• παροχή ανεπαρκών ή ατελών υπηρεσιών, 
• ανεπαρκής επαγγελµατισµός από κάποιο(-α) µέλος(-η) του προσωπικού, 
θα επιλύονται το ταχύτερο δυνατόν µε βάση όσα προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παραγράφου 10.1 της Σ.Υ.  
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10.4 Ανωτέρα βία 

10.4.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο 
στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται 
ειδικότερα από τη Σύµβαση. 

10.4.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω 
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 
περιστατικών.  

10.4.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου 
αυτόν. 

10.4.4 Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
10.5 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

 Ο Προµηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να 
διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή 
των προβλεπόµενων συµβατικών υπηρεσιών. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές 
που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία 
περίπτωση την εκ µέρους του Προµηθευτή άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν αυτό 
ρητώς προβλέπεται από τη Σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 11.1 της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 11 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή) 

11.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Σύµβουλος 
παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις της Σύµβασης, ο 
Σύµβουλος θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν: 
(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη ή  
(β) δεν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών ή δεν πραγµατοποιεί πρόοδο, θέτοντας 

µε τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύµβασης ή 
(γ) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει 

µε τη Σύµβαση ή 
(δ) δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές 

της Αναθέτουσας Αρχής,  
Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους ανωτέρω λόγους, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή, µε αποδεικτικό, να συµµορφωθεί 
αµέσως προς τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία 
θα έχει υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην 
πρόσκληση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται συγκεκριµένη διατύπωση των 
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παραβάσεων του Προµηθευτή, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης και ο χρόνος 
επανόρθωσης. 

Ανεξάρτητα από την ως άνω πρόσκληση και το χρόνο επανόρθωσης που τάσσει για 
την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή ενεργειών, ο Προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να συνεχίσει να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη. 

11.1.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει 
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η έγγραφη αιτιολόγηση της µη συµµόρφωσης 
του Προµηθευτή µε την πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε απόφαση της 
Π.Α., να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο από τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή 
και υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 11.1.3, οφείλεται στον Προµηθευτή µόνο η 
αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ενώ κάθε άλλη αξίωσή 
του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, ή για αποθετικές ζηµίες, ρητά 
αποκλείεται. 

11.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους 
αποζηµιώσεως από τον Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που 
προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση του Προµηθευτή και την 
παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

11.1.4 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και καταπίπτουν 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα. 
Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο, οφείλονται αθροιστικά. 

11.1.5 Οι κυρώσεις των παραγράφων 11.1.2 και 11.1.4 και οι αποζηµιώσεις της 
παραγράφου 11.1.3 επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις επιβληθείσες για τον ίδιο λόγο 
τις ποινικές ρήτρες άρθρου 6 της παρούσας Σ.Υ. και επιβάλλονται ή οφείλονται 
αθροιστικά προς αυτές. 

11.1.6 Η διαδικασία της έκπτωσης του Προµηθευτή κινείται ιδίως σε περίπτωση που: 

α) Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των 
εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, πέραν του ενός µηνός, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.3 της παρούσας Σ.Υ. 

β) Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια συνολική ή τµηµατική προθεσµία, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6.1.iii της παρούσας Σ.Υ. 

γ) Ο Προµηθευτής προβεί σε µερική ή ολική εκχώρηση σε τρίτους συµβατικών 
δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.4 της 
παρούσας Σ.Υ., ή αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους συµβατικά δικαιώµατα ή 
υποχρεώσεις του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.5 της παρούσας Σ.Υ. 

δ) Ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.5 της παρούσας Σ.Υ. 

 
11.2 ∆ιάλυση – Αναστολή της σύµβασης 

11.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται έως τη λήξη της Σύµβασης και σε οποιαδήποτε φάση 
ή στάδιο εκτέλεσής της να διαλύσει αζηµίως τη σύµβαση και ο Προµηθευτής θα 
δικαιούται µόνο την οφειλόµενη αµοιβή για τα υλικά και τις υπηρεσίες που έχει 
προσφέρει έως τη διάλυση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για υπηρεσίες που δεν έχουν 
παρασχεθεί, ρητά αποκλείεται. 

11.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Προµηθευτή, στην οποία θα 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία 
έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Προµηθευτής έχει 
δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση µόνο για θετικές ζηµίες που προκαλούνται από την 
άσκηση του ως άνω δικαιώµατος της Αναθέτουσας Αρχής. Το ύψος της αποζηµίωσης 
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θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από συζήτηση και ανάλυση σχετικής 
τεκµηριωµένης πρότασης του Προµηθευτή επί του κόστους που επισύρει η 
διατήρησή του σε κατάσταση αναµονής. 

11.2.3 Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής της προηγουµένης παραγράφου, ο 
Προµηθευτής απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή, οφείλει όµως να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αµέσως 
µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Προµηθευτή εγγράφως. 

11.2.4 Αµέσως µετά την παραλαβή της ειδοποίησης της προηγούµενης παραγράφου για την 
άρση της αναστολής, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επαναρχίσει την ανασταλείσα 
εκτέλεση των υπηρεσιών του, χωρίς καµία καθυστέρηση και χωρίς να δικαιούται να 
αξιώσει οιασδήποτε φύσεως πρόσθετες απαιτήσεις ή αποζηµιώσεις, πέραν αυτών 
που προβλέπονται στην παράγραφο 11.2.2 της παρούσας Σ.Υ. Ο χρόνος αναστολής 
δεν προσµετράται στις διάφορες προθεσµίες (τµηµατικές ή συνολική) περαίωσης των 
εργασιών. 

 
11.3 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη Σύµβαση, 
σε περίπτωση που ο Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω 
γεγονότων σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως 
συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή 
και έγκριση της Π.Α. της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
11.4 Λήξη της Σύµβασης  

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την οριστική παραλαβή της 
προµήθειας, σύµφωνα µε την παρ. 2.5 της παρούσας Σ.Υ. Ακολουθεί η εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Προµηθευτή, σύµφωνα µε την παρ. 5.2.3 
της παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 12 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

12.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και θα αφορά στην 
ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων των µερών και η οποία δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή 
συµβιβαστικά, θα επιλύεται ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

 
12.2 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, ότι τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο 

όσο και η όλη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση 
της Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή 
πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση 
τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας 
δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
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Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νοµοθεσία  

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  
 
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές (συµπεριλαµβανοµένων των 
παραδοτέων), µεταξύ του Προµηθευτή (συµπεριλαµβανοµένων των προστηθέντων 
του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα 
εξασφαλίζονται από τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\2_SY_Geoportal_5144.doc 0000/5144/Β03 
Σελ. 23 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2012 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 
Μελετών/ Υπηρεσιών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Βάια Τσανταρλιώτου  
Αναπληρώτρια 

∆ιευθύντρια Συµβάσεων  

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Κυριακή Παπαδοπούλου 
∆/ντρια 

Παρακολούθησης ΄Εργων 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 697/5/14.12.2011 απόφαση 

 του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Αλέξανδρος Μαραβάς 
Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και 
Παρακολούθησης Έργων και 

Χρηµατοδοτήσεων 
 
 
 
 

 
 

Για τον «Προµηθευτή» 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

_________________________ 

 


