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Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο – Ορισµοί : 

1.1. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους όρους που θα διέπουν 
τη Σύµβαση για το έργο: ∆ιεξαγωγή της 1ης µετρητικής εκστρατείας δεικτών 
ποιότητας συστηµάτων κινητών επικοινωνιών σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 
621/011 (ΦΕΚ 2417/Β’/2011) και ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Συγγραφής.  
 

1.2. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω, όπου συναντώνται στο εξής στο παρόν 
συµβατικό κείµενο, θα έχουν την έννοια που, αντίστοιχα, παρατίθεται εδώ : 
 

η Συγγραφή Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

η Προκήρυξη 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο: 
«∆ιεξαγωγή της 1ης µετρητικής εκστρατείας δεικτών 
ποιότητας συστηµάτων κινητών επικοινωνιών 
σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 621/011 (ΦΕΚ 
2417/Β’/2011)». 

η Απόφαση 

Η Α.Π. 727/3/17.7.2014 Απόφαση της Ολοµέλειας της 
Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά µε την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για 
το έργο: «∆ιεξαγωγή της 1ης µετρητικής εκστρατείας 
δεικτών ποιότητας συστηµάτων κινητών επικοινωνιών 
σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 621/011 (ΦΕΚ 
2417/Β’/2011)». 

η Ε.Ε.Τ.Τ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

Ο Ανάδοχος 

Το Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση 
Προσώπων, στο οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού που προκηρύχθηκε, δυνάµει της 
∆ιακήρυξης.  

Η Σύµβαση 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί, µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
του Αναδόχου, για το έργο «∆ιεξαγωγή της 1ης 
µετρητικής εκστρατείας δεικτών ποιότητας 
συστηµάτων κινητών επικοινωνιών σύµφωνα µε την 
απόφαση της ΕΕΤΤ 621/011 (ΦΕΚ 2417/Β’/2011)». 

Τα Μέρη 
Τα εδώ συµβαλλόµενα Μέρη, όταν αναφέρονται από 
κοινού. 

Το Έργο 

Το αποτέλεσµα της εργασίας του Αναδόχου, το οποίο 
θα παραγάγει, δυνάµει της Σύµβασης και θα 
παραδώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ., όπως περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, την παρούσα Συγγραφή και τη Σύµβαση. 

Ο Επιβλέπων 
Το Φυσικό Πρόσωπο ή η οµάδα Φυσικών Προσώπων ή 
το Νοµικό Πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα 
Επιβλέποντος, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας.  
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Ο Κανονισµός 

Ο Κανονισµός Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 
Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ Τεύχος 
Β’, 1750/31.12.2001), όπως ισχύει, τροποποιηθείς, 
µε την ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 383/17/13.04.2006 (ΦΕΚ 
647/Β/24.05.2006), καθώς και την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 
469/024/22.02.2008 (ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008)  

Η Αµοιβή 
Το ποσόν που θα λάβει ο Ανάδοχος, ως µόνη και 
συνολική αµοιβή του, για την εκτέλεση του Έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας Συγγραφής. 

 

1.3. Όλες οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα Συγγραφή, νοούνται σε 
ηµερολογιακές ηµέρες, µήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για 
εργάσιµες ηµέρες. 

 

1.4. Όπου στην παρούσα Συγγραφή γίνεται παραποµπή σε αριθµό άρθρου ή 
παραγράφου άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισµό, νοούνται τα άρθρα αυτής της 
Συγγραφής.  

 

Άρθρο 2ο 

Το έργο : 

 

2.1. Τα Μέρη, συµπράττουν στο πλαίσιο της παρούσας, που διέπεται από τους όρους 
της παρούσας Συγγραφής, τη Σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,  
αποσκοπώντας να παράσχει ο Ανάδοχος στην Ε.Ε.Τ.Τ. ορισµένο αποτέλεσµα 
εργασίας, δυνάµει της Σύµβασης. 

 

2.2. Το έργο το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Σύµβασης και ανατίθεται, υπό τους 
όρους της παρούσας, στον Ανάδοχο, προσδιορίζεται, κατά γενική περιγραφή, στο 
Τεύχος ∆ιακήρυξης και ειδικότερα στο Παράρτηµα Ι αυτού, µε τίτλο «Αναλυτική 
Περιγραφή του Αντικειµένου του Έργου». 

 

2.3. Τα παραδοτέα του Έργου αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Αναλυτικής 
∆ιακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης.  

 

2.4. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύµβαση, στο Έργο περιλαµβάνονται 
και:  

2.4.1. Όλες οι συµπληρωµατικές ή παρεπόµενες εργασίες που, κατ’ αντικείµενο, 
σχετίζονται µε το Έργο ή που, κατ’ εύλογη κρίση, απαιτούνται ή είναι σκόπιµο να 
εκτελεστούν, για την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε 
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την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύµφωνα µε τις ειδικές περιστάσεις 
που σχετίζονται µε την εκτέλεση του Έργου.  

2.4.2. Όλες οι συµπληρωµατικές ή παρεπόµενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
αντιµετώπιση όλων των θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την 
εκτέλεση του Έργου ή εξαιτίας αυτού, ιδίως, υποστήριξη των αποτελεσµάτων των 
µετρήσεων που αποτελεί αντικείµενο του Έργου, ενώπιον δικαστικής αρχής, εφόσον 
κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο µετά την εκτέλεση του Έργου και επ’ ευκαιρίας αυτού. 

 

Άρθρο 3ο 

Ανάθεση του Έργου : 

 

3.1. Με τη Σύµβαση, η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και 
αναλαµβάνει, την εκτέλεση του Έργου που ορίζεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της Σύµβασης που θα υπογραφεί και της παρούσας Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

 

3.2. Ο Ανάδοχος, δηλώνει, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι έχει την ειδική ικανότητα, 
εµπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση 
του ανατιθέµενου Έργου. 

 

3.3. Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει, λεπτοµερώς, γνώση της φύσης και των 
απαιτήσεων του Έργου.  

 

Άρθρο 4ο 

Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών 

 

4.1. Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης ανέρχεται σε εννέα (9) µήνες, ωστόσο, το έργο 
δεν θεωρείται ολοκληρωµένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του 
Αναδόχου, όπως απορρέουν από την παρούσα Συγγραφή και τη Σύµβαση που θα 
υπογραφεί.  

 

4.2. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ και παράγει έννοµα αποτελέσµατα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της, λήγει δε µε την έκδοση Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης 
από τον Επιβλέποντα. 

 

4.3. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στις περιοχές σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV 
της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης, 
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καθώς και στην έδρα του Αναδόχου, µε περιοδική παρουσία αυτού στα γραφεία της 
Ε.Ε.Τ.Τ.. 

 

Άρθρο 5ο   

Σύµβαση και Συµβατικά Τεύχη : 

 

5.1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα 
τµήµατα, συµβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωµατώνονται 
πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο µέρος της, ώστε 
η Σύµβαση και τα ως άνω συµβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και 
συνολική συµφωνία µεταξύ των Μερών: 

 

5.1.1. Η Σύµβαση, µε τα παραρτήµατα αυτής, 

5.1.2. Η Απόφαση περί Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, 

5.1.3. Η Αναλυτική ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού,  

5.1.4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5.1.5. Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 

5.1.6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

5.2. Τα πιο πάνω συµβατικά στοιχεία ερµηνεύονται, κατά την καλή πίστη και 
αλληλοσυµπληρώνονται, µε σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του Έργου 
και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος για τ Ε.Ε.Τ.Τ.. Ωστόσο, σε 
περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε τη 
σειρά προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται ανωτέρω. 

 

5.3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά από τη Σύµβαση και την παρούσα 
Συγγραφή, συµφωνείται, ότι εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα.  

 

5.4. Ο Ανάδοχος, επαναλαµβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι ήδη µε τη 
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό ή/και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που 
προηγήθηκε της υπογραφής της Σύµβασης, αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα : 

5.4.1. τους όρους που αποτυπώνονται στην Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν, 

5.4.2. τις διατάξεις και τους όρους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό.  
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5.5. Σε κάθε δε περίπτωση, παραιτείται, από τώρα, ανεπιφύλακτα, από κάθε 
δικαίωµά του να προσβάλει ή να αµφισβητήσει, µε οποιοδήποτε τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε διάταξη ή όρο περιλαµβάνεται στα ανωτέρω 
κείµενα. 

 

Άρθρο 6ο 

Σχέσεις των Μερών : 

 

6.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε 
το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό και, κατά συνέπεια, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν 
αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των 
προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, 
µε την εκτέλεση του Έργου. 

 

6.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
γενικά να τη δεσµεύει, έναντι τρίτων, µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή 
πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το 
Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται, 
αποκλειστικά και µόνον, µε έγγραφο αρµοδίου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Τ. που έχει τη 
νόµιµη εξουσία εκπροσώπησής του. 

 

6.3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά, ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε την Ε.Ε.Τ.Τ. 
µε σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο 
Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε, µε τρόπο που να του 
δηµιουργηθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις του Αναδόχου : 

 

7.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και 
παρεπόµενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση και την όλη έννοµη 
σχέση του µε την Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης 
µε την απαιτούµενη φροντίδα, ικανότητα και επιµέλεια ειδικευµένου επαγγελµατία, 
κατά τα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα. Επιπλέον ο Ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση του Έργου υποχρεούται να ενεργεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης αµεροληψία κατά τη σύνταξη των παραδοτέων ως προς τα 
εξαγόµενα συµπεράσµατα.  
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7.2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα 
και αρτιότητα του Έργου και των εργασιών του, δεδοµένου, άλλωστε, ότι, κατά 
δήλωσή του, διαθέτει τη σχετική εµπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον 
αναγκαίο εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναµικό και 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη 
εκτέλεση της Σύµβασης. 

7.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται, απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
πταίσµατός του ή µη, ότι το Έργο και τα παραδοτέα του : 

7.3.1. Θα έχουν τις συµφωνηµένες ιδιότητες που απορρέουν από τη Σύµβαση.  

7.3.2. Θα είναι απαλλαγµένα από κάθε νοµικό ελάττωµα. Ως τέτοιο νοείται, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η ύπαρξη δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας τρίτων, οι περιορισµοί στη χρήση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο 
κ.τ.λ. 

7.4. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη µέγιστη επιστηµονική και τεχνική ικανότητα, 
προσοχή και επιµέλεια, κατά την εκτέλεση του Έργου, και θα εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε κοινώς παραδεκτές επιστηµονικές, τεχνικές και 
επαγγελµατικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί, επίσης, τις σχετικές εργασίες, κατά 
επαγγελµατικό και πρακτικό τρόπο, προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της 
Σύµβασης. 

 

Άρθρο 8ο 

Επίβλεψη από την Ε.Ε.Τ.Τ. – Παραλαβή παραδοτέων : 

 

(i)   Γενικά : 

8.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της 
Ε.Ε.Τ.Τ.  

8.2. Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης 
(Επιβλέπων) του έργου και παραλαβής των παραδοτέων.   

8.3. Ο Επιβλέπων διορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικό δε πληροφοριακό έγγραφο 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, αµελλητί. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να παύσει ή να 
αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα, ανά πάσα στιγµή, ειδοποιώντας σχετικά τον 
Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει/ελλείπει ο Επιβλέπων, οι σχετικές εξουσίες 
και αρµοδιότητες ασκούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ., όπως εκπροσωπείται νόµιµα. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ασκήσει η ίδια, απ’ ευθείας, τις εξουσίες και 
αρµοδιότητες του Επιβλέποντα. 

8.4. Το γενικό δικαίωµα επίβλεψης της Ε.Ε.Τ.Τ., εξειδικεύεται στα επιµέρους 
δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που γεννώνται για τον Ανάδοχο, όπως 
αυτά τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο Επιβλέπων, 
επιπλέον των όσων προβλέπονται από τον Κανονισµό, θα έχει τις εξουσίες και 
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 8, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
απευθύνεται προς αυτόν για τα σχετικά ζητήµατα. 
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ii) Συναντήσεις Ε.Ε.Τ.Τ. – Αναδόχου : 

   

8.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απαιτείται αποτελεσµατική 
συνεργασία, µεταξύ του Αναδόχου και της Ε.Ε.Τ.Τ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται, 
ιδίως, µε περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου µε τον Επιβλέποντα. Στις 
συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, θα ενηµερώνει την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά 
µε την εξέλιξη του έργου και θα συζητά, σχετικά µε την αντιµετώπιση ή το χειρισµό 
τυχόν προβληµάτων ή θεµάτων του έργου παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις 
διάφορες προτάσεις ή/και µεθόδους µετρήσεων και επεξεργασία των αποτελεσµάτων, 
τις οποίες επιλέγει ή προτείνει. Οι συναντήσεις θα καθορίζονται και οργανώνονται από 
την Ε.Ε.Τ.Τ., µέσω του Επιβλέποντος, σε συµφωνία µε τον Ανάδοχο και θα 
πραγµατοποιούνται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή σε άλλο χώρο που τυχόν θα ορισθεί 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να καλεί και έκτακτες συναντήσεις , όταν το 
κρίνει αναγκαίο. 

8.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρεσίες υποστήριξης σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο του υπό 
ανάθεση έργου. Ιδίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετάσχει σε συναντήσεις, 
µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ειδικής Οµάδας (Άρθρο 13 της απόφαση της ΕΕΤΤ 
621/011 (ΦΕΚ 2417/Β’/2011)), σε προγραµµατισµένο τόπο και χρόνο, εφόσον κληθεί 
σχετικά από την Ε.Ε.Τ.Τ.  

 

(iii) ∆ικαίωµα πληροφόρησης : 

 

8.7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την 
εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε αυτήν. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

8.7.1. Να καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών και να τις υποβάλει στον 
Επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8.8. - 8.9. του παρόντος. 

8.7.2. Να καταρτίζει τις εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου και να τις 
υποβάλει στον Επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8.10 – 8.11. του 
παρόντος. 

8.7.3. Να απαντά, εγγράφως, στα ερωτήµατα που του τίθενται, εγγράφως 
(συµπεριλαµβανοµένων των ερωτηµάτων που του απευθύνονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου), από τον Επιβλέποντα, εντός του χρονοδιαγράµµατος που ορίζεται 
στο σχετικό ερώτηµα, και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο, εντός τριών (3) ηµερών. Η 
απάντηση του Αναδόχου δύναται να δίδεται, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το 
οποίο λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου Ε.Ε.Τ.Τ., εκτός αν άλλως ορίζεται στο 
υποβληθέν ερώτηµα, ή στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

(iv)  Περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών : 
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8.8. Σε περίπτωση που ζητηθεί, εγγράφως, από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος, µέσα στο 
πρώτο δεκαήµερο κάθε ηµερολογιακού µήνα, θα υποβάλει στον Επιβλέποντα 
περιοδική έκθεση προόδου εργασιών, η οποία θα αναφέρεται στον προηγούµενο 
ηµερολογιακό µήνα. 

8.9. Η ως άνω περιοδική έκθεση, περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής : 

8.9.1.  Τις  εργασίες που εκτελέστηκαν, κατά το χρονικό διάστηµα, στο οποίο αφορά 
η υποβαλλόµενη περιοδική έκθεση. 

8.9.2. Τις εργασίες που προγραµµατίζεται να εκτελεστούν, κατά το χρονικό διάστηµα 
που θα αφορά η επόµενη περιοδική έκθεση. 

8.9.3. Το προσωπικό που απασχολήθηκε, κατά το χρονικό διάστηµα, στο οποίο 
αφορά η υποβαλλόµενη περιοδική έκθεση (κατ’ όνοµα και ειδικότητα για το 
επιστηµονικό προσωπικό, αριθµητικά για το βοηθητικό προσωπικό), σε 
ανθρωποηµέρες και ανά δραστηριότητα. 

8.9.4. Τυχόν αποκλίσεις από το χρονικό προγραµµατισµό του Αναδόχου και 
πρόβλεψη για τυχόν επίδρασή τους στην τήρηση του συµφωνηθέντος 
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του Έργου. 

 

8.9.5. Καταγραφή προβληµάτων που ανέκυψαν, συµπεριλαµβανοµένων 
καθυστερήσεων / αρνήσεων υποβολής στοιχείων από την υπό έλεγχο εταιρεία (ΟΤΕ 
ΑΕ), ιδίως αν είναι πιθανόν να επηρεάσουν την πρόοδο των εργασιών και προτάσεις 
αντιµετώπισης. 

 

(v)  Εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου : 

 

8.10. Ταυτόχρονα µε την υποβολή του συνόλου ή µέρους των παραδοτέων του 
Έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Τεύχους, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στον Επιβλέποντα, αντίστοιχη έκθεση υποβολής παραδοτέων του Έργου.  

8.11. Η ως άνω έκθεση, θα περιλαµβάνει αναλυτικά  οποιαδήποτε πληροφορία που ο 
Ανάδοχος κρίνει ότι είναι  σκόπιµο ή αναγκαίο να παρασχεθεί, προκειµένου να 
τεκµηριωθεί ότι το οικείο τµήµα του Έργου εκτελέσθηκε, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της Σύµβασης. 

 

(vi) Εντολές προς τον Ανάδοχο : 

 

8.12. Πέραν των ανωτέρω, ο Επιβλέπων δικαιούται να απευθύνει, εγγράφως, στον 
Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, µε τη µορφή οδηγιών, 
υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κ.τ.λ.  

8.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή του Επιβλέποντα και να 
συµµορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της Σύµβασης. Ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόµενο των εντολών που δέχεται από 
τον Επιβλέποντα και, αν το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’ 
αυτών.  

8.14. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισµένης εντολής του Επιβλέποντα 
συνεπάγεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, χρονική καθυστέρηση ή οικονοµική 
επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει σχετικά, εγγράφως, την Ε.Ε.Τ.Τ., εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών, από τη λήψη της εντολής του 
Επιβλέποντα, θα υλοποιεί δε την εντολή, µόνον µετά από έγγραφη έγκριση του 
τελευταίου. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει, εντός της ως άνω προθεσµίας, 
τεκµαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής θα γίνει, χωρίς πρόσθετο κόστος και εντός 
του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. 

8.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόµενο 
των εντολών αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσµα των 
εργασιών του και την ποιότητα ή τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να 
διατυπώσει, αµελλητί και εγγράφως, τις αντιρρήσεις του αυτές, χωρίς, όµως, να 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση συµµόρφωσης. 

8.16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συµµορφωθεί προς τις 
ως άνω εντολές του Επιβλέποντα, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : 

8.16.1. Να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω 
παράβασης όρου της Σύµβασης εκ µέρους του Αναδόχου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 19 της παρούσας. 

8.16.2. Εναλλακτικά, εφ’ όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγµατικά εφικτό και 
υπό τον όρο ότι, κατά τα λοιπά, εξασφαλίζεται η οµαλή και προσήκουσα εκτέλεση 
του Έργου, να εκτελέσει η ίδια Ε.Ε.Τ.Τ. ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, 
καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο. 

 

(iv) Ευθύνη του Αναδόχου : 

 

8.17. Η επίβλεψη από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η συνεργασία του µε τον Ανάδοχο, στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων 
και παρεποµένων συµβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως δε από την ευθύνη που 
απορρέει από το άρθρο 7 («Υποχρεώσεις και ευθύνη του Αναδόχου») της παρούσας. 

8.18. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται µόνον από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την 
εφαρµογή εντολών του Επιβλέποντα, για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8.15 της παρούσας. 

8.19. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.14, η διαδικασία της επίβλεψης που 
περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών προς τον Ανάδοχο, δεν δικαιολογεί 
τροποποίηση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου (τµηµατικών ή συνολικής) και εν 
γένει του χρονοδιαγράµµατος, ούτε µεταβολή της Αµοιβής.  
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8.20. Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε τόσα αντίγραφα όσα και τα µέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η 
παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

8.20.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το Παραδοτέο, εντός του οριζοµένου, στο 
Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης, χρονοδιαγράµµατος. 

8.20.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., δια του Επιβλέποντος, είτε εγκρίνει και παραλαµβάνει το 
παραδοτέο, είτε κοινοποιεί στον Ανάδοχο, εγγράφως, τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχοµένου του Παραδοτέου, εντός χρονικού διαστήµατος που θα ορίζεται στη 
Σύµβαση. 

8.20.3. Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, χωρίς 
η Ε.Ε.Τ.Τ., δια του Επιβλέποντος, να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί 
του συγκεκριµένου Παραδοτέου, σε καµία περίπτωση επιφέρει, ούτε δύναται να 
θεωρηθεί, ως σιωπηρή Παραλαβή του από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

8.20.4. Οι παρατηρήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., επί του παραδοτέου, είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνουν:  

8.20.4.1. Καταγραφή ελλείψεων, λαθών κ.τ.λ. στο περιεχόµενό του, σε σχέση προς 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του τεύχους προκήρυξης, της παρούσας και της τελικής 
Σύµβασης, 

8.20.4.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την εκπόνηση των υπολοίπων Παραδοτέων 
του έργου. 

8.20.5. Στην περίπτωση της παραγράφου 8.20.4.1., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επανυποβάλει το Παραδοτέο µε συµπληρωµένες της διαπιστωθείσες ελλείψεις ή 
διορθωµένα τα διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών, 
από την ηµεροµηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων του Επιβλέποντος. 

8.20.6. Στην περίπτωση που το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι, 
κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του 
Επιβλέποντος, και εφόσον ο Ανάδοχος ενηµερωθεί, σχετικά, από τον Επιβλέποντα, 
εγγράφως, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ηµερών από την επανυποβολή 
στην Ε.Ε.Τ.Τ. του σχετικού Παραδοτέου, τότε, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να κινήσει τις 
διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου, ως εκπτώτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούµενη προθεσµία των τριών (3) ηµερών, ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει 
το τµήµα της αµοιβής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο Παραδοτέο.  

8.20.7. Μόνο ρητή Παραλαβή του Παραδοτέου από την Ε.Ε.Τ.Τ., δια του 
Επιβλέποντος, δίδει στον Ανάδοχο το δικαίωµα να εισπράξει το τµήµα της αµοιβής 
του, που αντιστοιχεί στο Παραδοτέο αυτό.  

 

   Άρθρο 9ο 

Προσωπικό Αναδόχου : 

 

9.1. Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, συναρτάται ευθέως µε το 
στελεχιακό δυναµικό και το εν γένει προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο 
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Ανάδοχος θα δεσµευτεί, εγγράφως, για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που 
θα διαθέσει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.  

9.2. Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιµήσει τις ανάγκες του Έργου και εγγυάται, ότι το ως 
άνω προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του Έργου, διαθέτει τα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια  
εκτέλεση του Έργου.  

9.3. Το ως άνω προσωπικό του Αναδόχου, θεωρούµενο από την άποψη του αριθµού 
και της ποιοτικής σύνθεσής του, νοείται, ως το δυναµικό που, κατ’ ελάχιστον, θα 
διατεθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, 
µετά από προηγούµενη έγκριση/αίτηση της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος είναι σε θέση να 
διαθέσει πρόσθετο προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα, προκειµένου να εκπληρώσει, 
πλήρως και προσηκόντως, το σύνολο των νόµιµων και συµβατικών του 
υποχρεώσεων, µε το οποίο θα βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση ή / και θα αυξάνεται ο 
αριθµός των απασχολουµένων στο Έργο. 

9.4. Ο Ανάδοχος, δύναται να διαφοροποιήσει, ποιοτικά ή αριθµητικά, το διατιθέµενο 
ανθρώπινο δυναµικό ή να αντικαταστήσει στελέχη µε άλλα πρόσωπα αναλόγων 
προσόντων, µόνο για εύλογη αιτία και µετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί Υπεύθυνος(οι) Έργου ή επικεφαλής 
στελέχη, τότε αυτά θα αντικαθίστανται µε άλλα πρόσωπα αναλόγων προσόντων, 
µόνο µε τη συνδροµή σπουδαίου λόγου και µετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 

9.5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους 
περιλαµβάνεται στο ως άνω ανθρώπινο δυναµικό του Αναδόχου, για σπουδαίο λόγο. 
Ως σπουδαίος λόγος στην περίπτωση αυτή, θεωρείται, µεταξύ άλλων, η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα ή ανάρµοστη συµπεριφορά 
ορισµένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει το στέλεχος αυτό µε άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων, µετά από 
έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. 

9.6. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συµβατικά µόνο µε τον 
τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική 
νοµοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζοµένους στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτουµένων αδειών παραµονής και 
εργασίας, όταν αυτό απαιτείται κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται µε 
το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννοµη σχέση του µε το 
προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των 
αρχών, ασφαλιστικών οργανισµών κ.τ.λ. 

9.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. για τις πράξεις και 
παραλείψεις του προσωπικού του, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και 
προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, 
υπεύθυνος για όλο το προσωπικό του, τους τυχόν υπεργολάβους (και το προσωπικό 
τους), υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση µε οποιοδήποτε 
ζήτηµα προκύπτει από ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης, επίσης, 
της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσµα του προστηθέντος) και 922 
(Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, 
δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αµέλειες των ως άνω προσώπων που 
συνδέονται αιτιωδώς µε την πρόκληση ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο. 
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9.8. Ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος και υπόχρεος για 
όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή 
άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. κ.τ.λ., 
καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και 
επαγγελµατικές ενώσεις, που αφορούν στο προσωπικό του, και εν γένει τους 
υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 

 

 

 

Άρθρο 10ο 

Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής – Τρόπος Χρηµατοδότησης :  

 

10.1. Ο προεκτιµώµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000€) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος, όπου απαιτείται, 
βαρύνει την Ε.Ε.Τ.Τ.,  

10.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει συµπληρωµατικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 εδ. Β΄στοιχ. (vi) ή/και 
(vii) του Κανονισµού της Ε.Ε.Τ.Τ. 

10.3. Για νέες παρόµοιες ή συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον 
Ανάδοχο, η αµοιβή του θα υπολογισθεί, µε βάση τις τιµές µονάδας που προβλέπονται 
στην οικονοµική του προσφορά. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, συµφωνούνται από τα 
Μέρη.  

10.4. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος για το 
υπόλοιπο. 

10.6. Η ως άνω Αµοιβή, αποτελεί, το µόνο και συνολικό, εργολαβικό αντάλλαγµα 
που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου. 

10.7. Η ως άνω Αµοιβή αποτελεί την πληρωµή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την 
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και 
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεποµένων υποχρεώσεων, 
ευθυνών και εγγυήσεών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της 
Σύµβασης. 

10.8. Εκτός από την ως άνω Αµοιβή, η µοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν, στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, θα είναι 
ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων του Αναδόχου που θα 
εκδοθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 

10.9. Στην Αµοιβή, µε εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που, άµεσα ή έµµεσα, πηγάζουν από ή 
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σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του 
Έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά:  

10.9.1. Οι κάθε είδους φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα 
τέλη χαρτοσήµου, καθώς και κάθε νόµιµη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν, κατά την 
ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης, 

10.9.2. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, µετακινήσεων, παραµονής και 
διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κ.τ.λ.), δαπάνες γραφείων, 
µεταφράσεων, οχηµάτων, έξοδα προβολής και προώθησης του Έργου (έντυπα, 
ηµερίδες κτ.λ.), πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, 
προστηθέντες, εξειδικευµένους συµβούλους κ.τ.λ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του 
Έργου,  

10.9.3. Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, 
ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 

10.9.4. Το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου.  

10.10. Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στην παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην υπογραφησοµένη Σύµβαση, περιλαµβάνονται στην 
Αµοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι, συνολικά και 
αποκλειστικά, υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση ή διακανονισµό 
όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη.  

10.11. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των 
υπολογισµών του, βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και 
συµφωνήθηκε η Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να ζητήσει 
αναπροσαρµογή της Αµοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αµοιβής : 

10.11.1. Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του 
κόστους απασχόλησης, η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή γενικότερα η 
ανατίµηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση 
του Έργου,  

10.11.2. Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται 
περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, χρόνος απασχόλησης, 
υποδοµές, εξοπλισµός), σε σύγκριση µε τα δεδοµένα στα οποία στήριξε την 
προσφορά του ο Ανάδοχος, 

10.11.3. Η εν γένει µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,  

10.11.4. Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 

10.12. Γίνεται µνεία, ότι το ενδεχόµενο µεταβολών, όπως οι παραπάνω και οι 
κίνδυνοι που αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο, κατά 
τη σύνταξη της προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην Αµοιβή, δεδοµένης 
της εµπειρίας του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόµοιων έργων και στον υπολογισµό 
των σχετικών κινδύνων του Έργου. Σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, 
εκ των προτέρων ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόµου. 
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10.13. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η Αµοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση στις 
ακόλουθες αποκλειστικά αναφερόµενες περιπτώσεις : 

10.13.1. Σε περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου παραταθεί, για χρονικό 
διάστηµα που αθροιστικά υπερβαίνει τις ογδόντα (80) ηµέρες, για λόγους που 
ανάγονται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. (υπερηµερία στην εκπλήρωση υποχρεώσεών 
του που τυχόν συνεπάγεται παράταση των προθεσµιών που προβλέπονται στο 
χρονοδιάγραµµα) ή σε άσκηση δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. (αναστολή εργασιών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας). Στην περίπτωση αυτή : 

10.13.1.1. Αναπροσαρµόζεται το µέρος της Αµοιβής που αντιστοιχεί στο τµήµα του 
Έργου που παραµένει ανεκτέλεστο, κατά την πάροδο της 80ής ηµέρας των ως άνω 
παρατάσεων.  

10.13.1.2. Η αναπροσαρµογή του ως άνω µέρους της Αµοιβής γίνεται, κατ’ εύλογη 
κρίση µετά από συµφωνία των Μερών, κατά ποσοστό που, όµως, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα της 
αναπροσαρµογής, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή 
δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος.  

10.13.1.3. Το ανεκτέλεστο τµήµα του Έργου, θα καθορίζεται από τις περιοδικές 
εκθέσεις προόδου εργασιών (άρθρο 8.8 της παρούσας), µετά από σχετική συµφωνία 
των Μερών.  

10.13.2. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση 
συµπληρωµατικών εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας, µε το οποίο, 
επίσης, καθορίζεται το πρόσθετο εργολαβικό αντάλλαγµα που θα δοθεί στον 
Ανάδοχο. 

10.14. Όλες οι τµηµατικές πληρωµές θα θεωρούνται, ως προκαταβολές, µε την 
έννοια ότι ο οριστικός απολογισµός και διακανονισµός όλων των λογαριασµών, θα 
πραγµατοποιηθεί, µόνον κατά την οριστική παραλαβή του Έργου, από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

10.15. Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αµοιβής, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα 
παρακρατεί κάθε ποσό που προβλέπεται από τη φορολογική νοµοθεσία, ανάλογα µε 
την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήµατος, φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών και λοιπές 
κρατήσεις. 

10.16. Για να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωµή του Αναδόχου, πρέπει να 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ακόλουθα έγγραφα και 
παραστατικά: 

10.16.1. Τα δελτία / τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, 

10.16.2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

10.16.3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, 

10.16.4. Κάθε νόµιµα προβλεπόµενο παραστατικό, βεβαίωση ή πιστοποιητικό, 
καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που εύλογα θα ζητήσει η Ε.Ε.Τ.Τ., έστω και αν δεν 
προβλέπεται ρητά στα συµβατικά τεύχη. 
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10.17. Το εκάστοτε καταβλητέο ποσό προς τον Ανάδοχο, µετά από τις τυχόν 
νόµιµες παρακρατήσεις ή συµψηφισµούς, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα, από την εκ µέρους του πλήρη υποβολή των στοιχείων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10.16. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την 
πληρωµή του Αναδόχου, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα καταβάλει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µη 
αµφισβητούµενο τµήµα της τιµολογηθείσας αµοιβής του Αναδόχου, το δε ποσόν που 
τυχόν υπολείπεται, αµέσως µετά την επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρούσα Συγγραφή. 

10.18.  Σε περίπτωση υπερηµερίας της Ε.Ε.Τ.Τ., πλέον των εξήντα (60) ηµερών σε 
οποιαδήποτε καταβολή προς τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 18, οπότε επέρχονται και οι εκεί αναφερόµενες 
συνέπειες.  

10.19. Ο Ανάδοχος, πριν από την τελική πληρωµή του για το Έργο σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Τ., δεόντως θεωρηµένες, 
τις εξοφλήσεις των σχετικών µηνιαίων καταστάσεων ΙΚΑ. 

10.20.  Γενική Απαλλαγή της Ε.Ε.Τ.Τ. - Παραίτηση του Αναδόχου: Η αποδοχή από 
τον Ανάδοχο της τελικής πληρωµής του για το Έργο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
αποτελεί αµάχητο τεκµήριο και συνεπάγεται τη γενική απαλλαγή της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή του κατά της 
Ε.Ε.Τ.Τ. και της περιουσίας της, καθώς και κατά των νοµίµων εκπροσώπων και του 
προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ., προερχόµενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόµενη µε 
τη Σύµβαση και το Έργο. 

 

 

Άρθρο 11ο 

Μερική Μεταβολή του Συµβατικού Αντικειµένου : 

 

11.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει τη µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου, 
δηλαδή, την επαύξηση ή την αποµείωσή του, υπό τους όρους και περιορισµούς που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

11.2. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει : 

11.2.1. Την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που 
επεκτείνουν το Έργο προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι 
η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία των συµπληρωµατικών αυτών υπηρεσιών, 
υπολογιζόµενη σωρευτικά για όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν 
ζητηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της Αµοιβής και υπό τον όρο, επίσης, ότι πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 περ. (vi) του Κανονισµού και του νόµου. 

11.2.2. Τον περιορισµό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που µειώνει το Έργο 
αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόµενη 
συνολική αξία των αφαιρουµένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόµενη σωρευτικά για 
όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αµοιβής. 
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11.3. Η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου θα ζητείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., 
εγγράφως, µε την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής Εντολής Μεταβολής 
Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγµα, αν τυχόν παράσχει 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για 
Εντολή Μεταβολής Εργασιών. 

11.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω µεταβολή του συµβατικού 
αντικειµένου και, είτε να αναλαµβάνει την παροχή των συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών, είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το 
συµβατικό αντικείµενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο µετά την επελθούσα µεταβολή 
του εκτελείται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, δηλαδή, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
προϋποθέσεις που θα ίσχυαν, αν η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου 
αποτελούσε, εξ αρχής, αντικείµενο της Σύµβασης. 

11.5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών που έχει, ως 
αντικείµενο, την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών κατ’ επαύξηση του Έργου, 
τότε, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της 
Απόφασης για την Εντολή Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 
και θα υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πίνακας τιµών, ως κατωτέρω : 

11.5.1. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
είναι παρεµφερείς προς οποιαδήποτε εργασία που ήδη περιλαµβάνεται στο Έργο, 
τότε για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος των συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών, θα λαµβάνεται υπ’ όψη το αντάλλαγµα (όπως ενδεικτικά η κατ’ αποκοπήν 
αµοιβή ή / και χρέωση ανθρωποώρας ή ανθρωποµήνα ή συνδυασµός κ.τ.λ..) των 
αντίστοιχων εργασιών του Έργου. 

11.5.2. Εάν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
δεν είναι παρεµφερείς προς οποιεσδήποτε εργασίες που περιλαµβάνονται στο Έργο, 
τότε για την εκτίµηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος θα λαµβάνονται υπόψη 
οποιαδήποτε άλλα σχετικά συγκριτικά στοιχεία, έτσι ώστε, το προκύπτον αντάλλαγµα 
να είναι ανταγωνιστικό προς τα τρέχοντα επίπεδα αµοιβών της αγοράς. 

11.5.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία ή αυτά είναι 
ανεπαρκή, τότε οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που 
συνεπάγονται θα τιµολογηθούν, κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του Αναδόχου και 
της Ε.Ε.Τ.Τ.  

11.6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών, µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης για την Εντολή 
Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. έκθεση, στην οποία θα εµφανίζεται απολογιστικά το ιστορικό µεταβολών της 
Αµοιβής, λόγω των αυξοµειώσεων που µεσολάβησαν δυνάµει των αντίστοιχων 
Εντολών Μεταβολής Εργασιών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

11.7. Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο, κατά την εξέλιξη της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να προτείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη µεταβολή του 
συµβατικού αντικειµένου, αλλά δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη, αν προηγουµένως η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εκδώσει Εντολή Μεταβολής Εργασιών, 
κατά τα ανωτέρω. 
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Άρθρο 12ο 

Παραλαβή του Έργου : 

 

 (i)  Γενικά 

 

12.1. Η παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, 
θα γίνεται, κατά το χρόνο που ορίζεται στο Χρονοδιάγραµµα (Παράρτηµα Ι του 
Τεύχους Προκήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτηµα της Σύµβασης), 
ανάλογα µε τα εκεί αναφερόµενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. 

 

 (ii)  Προσωρινή παραλαβή 

 

12.2. Μέσα στην προθεσµία που θα προβλέπεται στην υπογραφησοµένη Σύµβαση, 
από την κάθε τµηµατική παραλαβή παραδοτέων του Έργου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να 
υποβάλει στον Ανάδοχο τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις. Μέσα στην αποκλειστική 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των παρατηρήσεων – 
υποδείξεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις ως 
άνω υποδείξεις και να επιστρέψει τα τµήµατα των παραδοτέων στην Ε.Ε.Τ.Τ. 

12.3. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώµατα στα 
παραδοτέα του Έργου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εκδώσει πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο 
οποίο αυτά θα καταγράφονται ειδικά και έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της 
παρούσας. 

12.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωµάτων στα παραδοτέα του 
Έργου µετά την προσωρινή παραλαβή τους, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να προβεί στις απαιτούµενες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος, και  ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  εκτελέσει τη σχετική εντολή. 

 

(iii) Οριστική παραλαβή. 

 

12.5. Μετά την προσωρινή παραλαβή και του τελευταίου, κατά σειρά, τµήµατος 
του Έργου, και το αργότερο µέσα σε νέα προθεσµία δέκα (10) ηµερών από αυτή, 
πραγµατοποιείται η οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου. 

12.6. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό ο Επιβλέπων εκδίδει βεβαίωση οριστικής 
παραλαβής του συνόλου του Έργου, αφού προηγουµένως έχει ελεγχθεί η 
συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

12.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώµατα στο Έργο, ως 
σύνολο, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο οποίο αυτά 
καταγράφονται. Η κοινοποίηση του πρωτοκόλλου επιφυλάξεων στον Ανάδοχο, 
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διακόπτει την προθεσµία έκδοσης βεβαίωσης οριστικής παραλαβής, η οποία 
ανανεώνεται και αρχίζει εκ νέου µε την αποκατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωµάτων των παραδοτέων του Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

12.8. Ταυτόχρονα µε την οριστική παραλαβή του Έργου θα καταβληθεί, σε πλήρη 
εξόφληση του Αναδόχου και η τελευταία οφειλόµενη δόση της Αµοιβής, καθώς και 
κάθε άλλο τυχόν οφειλόµενο προς αυτόν ποσό, σύµφωνα µε την παρούσα.  

12.9. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται, σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

 

 

Άρθρο 13ο 

Εκχώρηση – Υπεργολαβίες : 

 

13.1. Εκχώρηση : 
 

13.1.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάζει ή να εκχωρεί, καθ' οιονδήποτε 
τρόπο, το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό η νοµικό πρόσωπο, ακόµη και αν πρόκειται 
για συνδεδεµένη προς τον Ανάδοχο επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 
2190/1920, ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό έλεγχο µε τον Ανάδοχο. 

13.1.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση της 
Αµοιβής σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

13.2. Υπεργολαβίες. 

 

13.2.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, να αναθέτει σε υπεργολάβους την εκτέλεση, 
τµήµατος ή µέρους των εργασιών του Έργου. Από την απαγόρευση αυτή, 
εξαιρούνται οι συνεργάτες, προστηθέντες και υπάλληλοι του Αναδόχου που 
αναφέρονται στην προσφορά του και εγκρίθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Υποκατάσταση του Αναδόχου : 
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Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου.   

 

 

Άρθρο 15ο 

Αναστολή Εργασιών : 

 

15.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωµα, για εύλογη αιτία, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών που 
σχετίζονται µε το Έργο, µερικώς ή ολικώς, για ορισµένο χρόνο, κοινοποιώντας του, 
εγγράφως, την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και τη χρονική διάρκεια αυτής. 

15.2. Με τη λήψη παρόµοιας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις 
δραστηριότητές του που σχετίζονται µε το Έργο ή τα τµήµατα του Έργου στα οποία 
επιβάλλεται η αναστολή, εκτός από εκείνες που, ενδεχοµένως, είναι απαραίτητες για 
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης του Έργου µετά τη λήξη της ως άνω 
αναστολής των εργασιών. 

15.3. Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει, σωρευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, 
µέχρι και ογδόντα (80) ηµέρες, τότε µε τη λήξη της αναστολής, ο Ανάδοχος πρέπει 
αµέσως να αναλάβει εκ νέου την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Έργου, θα 
παραταθούν αντίστοιχα.  

15.4. Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο 15.3, εξαιρουµένης της περίπτωσης ανωτέρας 
βίας, η Ε.Ε.Τ.Τ., µε έγγραφη δήλωσή της προς τον Ανάδοχο, δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύµβαση, οπότε εφαρµόζεται το άρθρο 17 της παρούσας (Λύση της 
Σύµβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ.), εκτός αν συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, οπότε 
εφαρµόζεται το άρθρο 19 της παρούσας (Έκπτωση του Αναδόχου). 

 

Άρθρο 16ο 

Ελαττώµατα και Ελλείψεις του Έργου : 

16.1. Αν κατά τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, µέχρι και την οριστική 
παραλαβή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συγγραφής και της 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή, τότε :  

16.1.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., επιφυλασσοµένων ρητά όλων των λοιπών συµβατικών και 
νοµίµων δικαιωµάτων του, δικαιούται να αποστείλει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο, 
µε την οποία θα τον καλεί να συµµορφωθεί, θα υποδεικνύει τον τρόπο συµµόρφωσης 
και θα τάσσει εύλογη χρονική προθεσµία για τον σκοπό αυτό, η οποία θα ισχύει 
παράλληλα προς το χρονοδιάγραµµα του Έργου, χωρίς να το επηρεάζει ή να το 
τροποποιεί στο ελάχιστο. 
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16.1.2. Ο Ανάδοχος, µέσα σε τρεις (3) το πολύ ηµέρες από την ως άνω εντολή της 
Ε.Ε.Τ.Τ., είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ή να αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες 
συµµόρφωσης, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Ε.Ε.Τ.Τ. , έστω και αν απαιτείται η 
εκ νέου εκτέλεση τµήµατος του Έργου, χωρίς καµιά επιπλέον δαπάνη ή χρέωση για 
την Ε.Ε.Τ.Τ., και λαµβάνοντας όλα τα εύλογα µέτρα, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει 
τις δυσµενείς συνέπειες που προκαλούνται ή απειλούνται σε βάρος της Ε.Ε.Τ.Τ. 

16.1.3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Ανάδοχος παραλείψει ή αρνηθεί να 
συµµορφωθεί προς την ως άνω εντολή συµµόρφωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από σχετική 
προηγούµενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, διατηρεί πάντοτε το 
δικαίωµα να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες µε οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί 
πρόσφορο, κατά την εύλογη κρίση του, και να χρεώσει ολόκληρη τη σχετική δαπάνη 
στον Ανάδοχο, επιφυλασσοµένων ρητά όλων των λοιπών συµβατικών και νοµίµων 
δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. 

16.2. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ασκήσει και τα ακόλουθα 
νόµιµα δικαιώµατά της, για τα οποία επιφυλάσσεται ρητά των σχετικών διατάξεων 
του Α.Κ., καθώς και του δικαιώµατός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας. 

 

Άρθρο 17ο  

Λύση της Σύµβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

17.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωµα, κατά την κρίση της, να καταγγείλει τη Σύµβαση 
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, µε την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας (περί των οποίων τα 
άρθρα 19 και 20 της παρούσας), ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας 
ότι η λύση της Σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και καθορίζοντας την 
ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η Σύµβαση, που δεν µπορεί να είναι 
νωρίτερα από πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

17.2. Από και δια της ως άνω ειδοποίησης, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται, ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της Αµοιβής που 
αναλογεί στο τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε, µέχρι την ως άνω λύση της 
Σύµβασης, παραιτουµένου, ρητά και ανεπιφύλακτα, της αξίωσης αποζηµίωσης που 
απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 

17.3. ∆ια του παρόντος, ορίζεται ότι, εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού, εξαιτίας της καταγγελίας της Σύµβασης, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε 
τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά 
και ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  

17.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Τ., 
∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις 
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υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν 
παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει εκπονηθεί, τα τµήµατα του Έργου που 
παραµένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του 
Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω ∆ήλωση, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. 
Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών, µεταξύ των Μερών 
θα λάβει χώρα µόνο µετά την ως άνω υποβολή προς την  Ε.Ε.Τ.Τ. της ως άνω 
∆ήλωσης, οπότε, και µόνο µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο ποσό. 

 

 

Άρθρο 18ο 

Καταγγελία της Σύµβασης από τον Ανάδοχο : 

 

18.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να λύσει τη Σύµβαση, αποκλειστικά και µόνον, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

18.1.1.Σε περίπτωση υπέρβασης του µέγιστου επιτρεπόµενου χρόνου αναστολής 
των εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 15.3 της παρούσας ή 

18.1.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας, ή 

18.1.3. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν πραγµατοποιεί, εµπρόθεσµα και 
προσηκόντως, οποιεσδήποτε πληρωµές προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 10. 

18.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο, αποκλειστικά και µόνο µε 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στο οποίο δηλώνεται µε σαφήνεια ο 
λόγος καταγγελίας, µεταξύ των αναφεροµένων στο άρθρο 18.1. 

18.3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. προθεσµία 
συµµόρφωσης, η οποία δεν θα είναι συντοµότερη των τριάντα (30) ηµερών από την 
επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον, µέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσµία, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. συµµορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συµµόρφωσης, η 
καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννοµες συνέπειες και η Σύµβαση συνεχίζεται 
κανονικά. 

18.4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας 
συµµόρφωσης, η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται, ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση, το µέρος της Αµοιβής που αναλογεί στο 
τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε, µέχρι την ως άνω λύση της Σύµβασης.  

18.5. ∆ια του παρόντος, καθορίζεται ρητά, ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης 
ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της λύσης της Σύµβασης, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, 
δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή παρεπόµενες), καθώς και για 
απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν, καθ' οιονδήποτε τρόπο 



 24

από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά και 
ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  

18.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την πάροδο της 
τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας προειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. ∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα 
του Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η ως άνω 
∆ήλωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς 
τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών, µεταξύ 
των Μερών, θα λάβει χώρα, µόνον µετά την ως άνω υποβολή προς την Ε.Ε.Τ.Τ. της 
ως άνω ∆ήλωσης, οπότε, και µόνον µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν 
οφειλόµενο ποσό.   

 

Άρθρο 19ο 

Καταγγελία της Σύµβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. – Έκπτωση του Αναδόχου : 

 

19.1. Με τη ρητή επιφύλαξη όλων των άλλων νοµίµων και συµβατικών του 
δικαιωµάτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωµα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, 
κοινοποιώντας του έγγραφη καταγγελία, στην οποία θα αναφέρεται ότι η έκπτωσή 
του πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, και καθορίζοντας την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης, εάν ο Ανάδοχος παραβαίνει, αµελεί ή 
αθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή έκταση να πραγµατοποιήσει, εκτελέσει ή εκπληρώσει 
οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος : 

19.1.1. Όταν συµπληρώσει είκοσι (20) ηµέρες συνολικής σωρευτικής καθυστέρησης 
των επιµέρους ενδιάµεσων προθεσµιών ή / και της συνολικής προθεσµίας περάτωσης 
του Έργου, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα.  

19.1.2. Όταν διαπιστωθεί ότι τα τµηµατικά υποβαλλόµενα παραδοτέα έχουν 
ελλείψεις ή ελαττώµατα, κατά παράβαση των όρων της παρούσας Συγγραφής. 

19.1.3. Όταν ο Ανάδοχος παραβιάζει ή δεν εκπληρώνει τις κύριες ή παρεπόµενες 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 

19.1.4. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπαχθεί σε οποιοδήποτε θεσµό 
του πτωχευτικού δικαίου ή του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, ή επιβληθεί 
αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων ή κατατεθεί 
αίτηση πτώχευσης εναντίον του. 

19.1.5. Όταν µεταβληθεί η ελέγχουσα πλειοψηφία του Αναδόχου, αν αυτός είναι 
εµπορική εταιρία. Αντίστοιχα, αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη, όταν 
(αα) µεταβληθεί η σύνθεση της κοινοπραξίας ή σύµπραξης ή (ββ) µεταβληθεί η 
ελέγχουσα πλειοψηφία ενός ή περισσοτέρων από τα µέλη της κοινοπραξίας ή 
σύµπραξης. 
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19.2. Με την ως άνω καταγγελία, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να τάσσει στον Ανάδοχο 
εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Εφ’ όσον, µέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσµία ο 
Ανάδοχος συµµορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συµµόρφωσης που 
ικανοποιούν την Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία της Ε.Ε.Τ.Τ.  παύει να έχει έννοµες συνέπειες 
και η Σύµβαση συνεχίζεται κανονικά. 

19.3. Από την επίδοση της καταγγελίας της Ε.Ε.Τ.Τ. ή µε την άπρακτη πάροδο της 
τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας συµµόρφωσης, η Σύµβαση λύεται και ο Ανάδοχος 
εκπίπτει αυτοµάτως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες 
σωρευτικά κατά του Αναδόχου : 

19.3.1. Καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ. το ανώτατο όριο των ποινικών ρητρών που 
προβλέπονται για την υπέρβαση των προθεσµιών του χρονοδιαγράµµατος του 
Έργου, µε εξαίρεση τις τµηµατικές προθεσµίες που τηρήθηκαν.  

19.3.2. Καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., η ποινή του άρθρου 21 της παρούσας.  

19.3.3. Κάθε ποσό που έχει δοθεί, ως προκαταβολή στον Ανάδοχο, θα είναι αµέσως 
πληρωτέο προς την Ε.Ε.Τ.Τ. 

19.3.4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα δικαιούται, επίσης, να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη αποζηµίωση, για κάθε θετική και αποθετική του ζηµία που συνδέεται 
αιτιωδώς µε την ως άνω έκπτωση του Αναδόχου. 

19.3.5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόµενα ποσά και κάθε 
άλλη απαίτησή του κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των 
Εγγυητικών Επιστολών που τυχόν έχουν δοθεί και / ή συµψηφίζοντάς τα µε 
οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς τον Ανάδοχο.  

19.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδική ∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που 
έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν µέρει, εκπονηθεί, τα τµήµατα 
του Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των 
ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα, µόνον µετά την ως 
άνω υποβολή προς την Ε.Ε.Τ.Τ. της ως άνω Ειδικής ∆ήλωσης, οπότε, και µόνον µετά 
την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να 
καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόµενο ποσό. 

19.5. Μετά την ως άνω έκπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, 
χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, 
µελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει 
ο Ανάδοχος στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο του Έργου. 

 

Άρθρο 20ο 

Ανωτέρα Βία : 

 

20.1. Κάθε καθυστέρηση ή αδυναµία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, στο 
πλαίσιο της παρούσας Συγγραφής και της Σύµβασης από οποιοδήποτε των Μερών, 
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δεν θα θεωρείται αθέτηση ή παράβαση εκ µέρους του, ούτε θα αποτελεί λόγο 
ευθύνης έναντι του άλλου Μέρους, στο βαθµό που η καθυστέρηση ή αδυναµία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

20.2. Ως ανωτέρα βία, θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειµενική 
αδυναµία του πληττοµένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
ενδεικτικά, η γενική απεργία των σχετικών µε την εκτέλεση του Έργου εργαζοµένων, 
η εµπλοκή της χώρας σε πόλεµο, η γενική ή µερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός µη 
δυνάµενο να προβλεφθεί, δυνάµενο, όµως, να δηµιουργήσει αντικειµενική αδυναµία 
συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη 
Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

20.3. ∆ιευκρινίζεται ότι απεργία (ή στάση εργασίας) οιουδήποτε είδους, επιπέδου ή 
διαρκείας εκ µέρους του διευθυντικού και υπαλληλικού προσωπικού του Αναδόχου, 
ανεξαρτήτως επιπέδου και ειδικότητας) στα κεντρικά γραφεία ή τα τυχόν 
υποκαταστήµατα, δεν θα αναγνωρίζεται, ως ανωτέρα βία, για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύµβασης, αλλά θα συνιστά και θα εµπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη, 
κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου, εκτός αν αυτές οι απεργίες είναι απεργίες εθνικής 
κλίµακας που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από τριτοβάθµια συνδικαλιστική 
οργάνωση ή επαγγελµατική ένωση ή επιµελητήριο και επηρεάζουν, άµεσα και 
αποκλειστικά, τις κατηγορίες του προσωπικού που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος.  

20.4. Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόµενο Μέρος υποχρεούται, εντός τριών (3) ηµερών από της εµφανίσεως του, 
να τον γνωστοποιήσει, εγγράφως, στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο 
λόγος της ανωτέρας βίας, κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να 
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελαν 
προκύψει και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν, 
χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και, 
επίσης, να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων 
αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

20.5. Στην περίπτωση που τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν µε καλή 
πίστη, προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς 
δικαιολογηµένο) τους όρους της Σύµβασης και της παρούσας Συγγραφής συνεπεία 
της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω 
σχέσεις τους. 

20.6. Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 
τροποποιήσουν τους όρους της Σύµβασης και της παρούσας  Συγγραφής ή να λύσουν 
τη Σύµβαση, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, τότε οποιοδήποτε των Μερών έχει το 
δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο Μέρος, 
χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από 
την, κατά τα άνω, λύση της Σύµβασης, δηλαδή, κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

 

 

Άρθρο 21ο 
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Ποινικές Ρήτρες : 

 

21.1.  Η συνολική και οι τυχόν τµηµατικές προθεσµίες που έχουν καθοριστεί στο 
Χρονοδιάγραµµα του Έργου, είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που 
υπάρξει υπέρβαση οποιασδήποτε τµηµατικής προθεσµίας ή της συνολικής προθεσµίας 
που προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον 
Ανάδοχο που ανέρχεται σε ποσόν πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης, για το διάστηµα των δέκα (10) πρώτων ηµερών, η οποία θα 
διπλασιάζεται για το διάστηµα των εποµένων δέκα (10) ηµερών. Μετά το ως άνω 
συνολικό χρονικό διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος, µετά από έγγραφη ειδοποίηση που η Ε.Ε.Τ.Τ. θα κοινοποιήσει στον 
Ανάδοχο, κατά τα λοιπά, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 19 της 
παρούσας. 

21.2.  Σε περίπτωση που σηµειωθεί υπέρβαση µιας ή περισσοτέρων τµηµατικών 
προθεσµιών, η επιβληθείσα ποινική ρήτρα αφαιρείται από την ποινή που τυχόν 
επιβληθεί για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας. Εάν η τελευταία είναι 
µικρότερη, η διαφορά επιστρέφεται στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση έκπτωσης του 
Αναδόχου µετά από καταγγελία της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 19 της 
παρούσας, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

21.3. Ο Ανάδοχος, ρητά και ανεπιφύλακτα, δηλώνει ότι συµφωνεί ότι οι ως άνω 
συµφωνούµενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες, σε κάθε δε περίπτωση, 
παραιτείται, ρητά και ανεπιφύλακτα, κάθε δικαιώµατός του να επιδιώξει τη µείωση ή 
την κατάργησή τους. 

21.4. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., όταν συντρέξουν οι 
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν η Ε.Ε.Τ.Τ. υπέστη ή αποδείξει ζηµία. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον 
αποδεικνυόµενης ζηµίας της. 
 

Άρθρο 22ο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : 

 

Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη της Ε.Ε.Τ.Τ. για την περίπτωση κατάπτωσης των ως άνω 
ποινικών ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως εγγύηση για 
την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε τυχόν οφειλής 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Συγγραφής 
και της υπογραφησοµένης Σύµβασης, θα προσκοµίσει στην Ε.Ε.Τ.Τ., ταυτόχρονα µε 
την υπογραφή της Σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που θα έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που 
έχει, κατά το νόµο, δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος προέλευσης του Αναδόχου, πληρωτέα, άνευ 
όρων, σε πρώτη ζήτηση, ποσού ύψους δέκα (10) τοις εκατό επί της συνολικής 
αµοιβής του (σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά). Η Εγγυητική αυτή 
Επιστολή θα παραµείνει σε ισχύ, στα χέρια της Ε.Ε.Τ.Τ., και θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο µετά πάροδο τριών (3) µηνών από την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση ή λήξη 
της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε ουσιώδη 
παράβαση των Συµβατικών του υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 23ο  

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας :  

 

23.1.  Το Έργο και όλα τα δικαιώµατα επί όλων των παραδοτέων που θα 
εκπονηθούν και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, ανήκουν 
αποκλειστικά στην Ε.Ε.Τ.Τ., ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί ο ίδιος ή 
να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία του συµβατικού αντικειµένου ή οποιοδήποτε 
παράγωγο των στοιχείων αυτών και το συνοδεύον αυτά υλικό, τόσο κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου, όσο και µετά την οριστική παραλαβή του από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 

23.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει δικαίωµα, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευµατικών 
δικαιωµάτων, να χρησιµοποιεί και να διαθέτει ελεύθερα όλο το υλικό το οποίο θα 
παραχθεί από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση του Έργου, διατηρεί δε το δικαίωµα 
αυτό και µετά τη λύση της Σύµβασης και για αόριστο χρονικό διάστηµα, του 
παρόντος έχοντος ισχύ εγγράφου µεταβίβασης και εκχώρησης όλων των παραπάνω 
δικαιωµάτων. 

 

 

‘Αρθρο 24ο 

Εχεµύθεια και Σύγκρουση Συµφερόντων : 

 

24.1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει, ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οποιοσδήποτε από το 
προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες έχουν ή θα αποκτήσουν, 
κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης οποιαδήποτε επαγγελµατική σχέση ή 
υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δηµιουργεί ή ενδέχεται 
να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων. 

 

24.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή 
λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να 
µη γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ., οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, ή πληροφορίες 
περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. 

 

24.3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται, ότι η ως άνω 
υποχρέωση εχεµύθειας δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, 
προστηθέντες  του. 

 

Άρθρο 25ο 
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Τελικές ∆ιατάξεις : 

 

25.1. Τροποποίηση. 

Καµία µεταβολή, τροποποίηση, συµπλήρωση, αλλαγή ή ερµηνεία της Σύµβασης δεν 
θα δεσµεύει τα Μέρη, αν δεν έχει συµφωνηθεί εγγράφως και υπογραφεί από 
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των Μερών. 

25.2. Μη Παραίτηση 

Οι πληρωµές που πραγµατοποιεί η Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την 
παρούσα, δεν νοούνται, ως παραίτηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ή ως πράξη απαλλαγής ή 
αφέσεως του Αναδόχου από τις ευθύνες, υποχρεώσεις και εγγυήσεις αυτού, όπως 
καθορίζονται στην παρούσα. Το ίδιο ισχύει και για οποιεσδήποτε εγκρίσεις, 
συγκαταθέσεις, επιθεωρήσεις, ελέγχους, επίβλεψη, επικυρώσεις, αποφάσεις και άλλες 
συναφείς πράξεις ή ενέργειες, που δίδονται ή γίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά µε 
τη Σύµβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

25.3. Επικοινωνία. 

25.3.1. Κάθε αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία, µεταξύ των Μερών θα παράγει 
αποτελέσµατα, µόνον, όταν έχει επιδοθεί προσωπικώς ή ταχυδροµηθεί µε συστηµένη 
επιστολή (επί αποδείξει) ή έχει διαβιβασθεί µε τέλεξ ή τέλεφαξ, υπό τον όρο ότι το 
τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη, εκτός από 
τις περιπτώσεις που τυχόν καθορίζει διαφορετικά η παρούσα.  

25.3.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστηµένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως 
παραληφθεί, το αργότερο, πέντε (5) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποστολής. 
Οποιαδήποτε αλληλογραφία, µέσω τέλεξ ή τέλεφαξ, θα θεωρείται ότι έχει 
παραληφθεί την ηµεροµηνία της διαβίβασης. 

25.4. Μερική ακυρότητα. 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα 
επηρεάζει το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης, τα οποία θα παραµένουν σε 
πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες 
για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της Σύµβασης στη 
θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυµφωνίας τους θα ενεργοποιούνται 
οι διατάξεις της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων περί επίλυσης των διαφορών. 

25.5. Τήρηση αρχείου. 

Ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση 
και αποθήκευση σε αρχεία της Ε.Ε.Τ.Τ. στοιχείων που περιλαµβάνονται στην 
προσφορά του ή / και σχετίζονται µε την εκτέλεση του Έργου, τις συναλλαγές του µε 
την Ε.Ε.Τ.Τ., το προσωπικό και τους συνεργάτες του, στοιχεία που αφορούν στην 
εταιρική κατάσταση και την χρηµατοοικονοµική ικανότητά του κ.τ.λ. 

25.6.  Τήρηση διατάξεων περί διαφάνειας 

Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρία και συντρέχουν οι λοιπές 
προϋποθέσεις εφαρµογής, δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση και έχει συµµορφωθεί µε τα 
προβλεπόµενα από το Π.∆. 82/1996, σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
του, καθώς και το µετοχολόγιό του. Επίσης, ο Ανάδοχος δήλωσε ότι τελεί σε 
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συµµόρφωση προς τις διατάξεις του ν. 3021/2002 (Περιορισµοί στη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε 
επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις).  

 

 

Άρθρο 26ο 

Γλώσσα της Σύµβασης : 

 

26.1. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης  που θα καταρτισθεί µε βάση την παρούσα 
Συγγραφή υποχρεώσεων είναι η ελληνική, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. Το σύνολο των Παραδοτέων, δυνάµει 
της παρούσας Σύµβασης συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τον 
Ανάδοχο, στην ελληνική γλώσσα. 

26.2. Σε περίπτωση που η αρχική γλώσσα σύνταξης του παραδοτέου είναι άλλη, 
πλην της ελληνικής, µαζί µε την ελληνική µετάφραση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. το Παραδοτέο και στη γλώσσα αρχικής σύνταξής του. Σε 
κάθε περίπτωση, σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί η διατύπωση 
στην ελληνική.  

26.3. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. αφενός, και 
του Αναδόχου αφετέρου, σχετικά µε το έργο που ανατίθεται µε την παρούσα 
Σύµβαση διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος µεταφράσεων βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Η προφορική επικοινωνία, καθώς και η έγγραφη επικοινωνία, µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Αναδόχου δύναται να 
διεξάγεται και στην Αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 


