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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Στη Λάρισα  σήμερα την …………., ημέρα………………., μεταξύ αφενός του Δήμου 
Λαρισαίων που εδρεύει στην Λάρισα Ίωνος Δραγούμη 1 , εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο Λαρισαιων Κον Κων/νο Τζανακούλη  και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και  

ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Marathon Data Systems, εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ * με και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή με την 11866/6-7-2007  απόφαση προκήρυξης 651/19-07-2007 και κατακυρώθηκε 
στον Ανάδοχο με την 57/24-01-2008* απόφαση κατακύρωσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του παρακάτω έργου στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» «Διαχείριση Δημοτικών πόρων μέσω γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος (Γ.Π.Σ)» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης:  

Υποέργο 2 : «Εργασίες ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών» δηλαδή τη δημιουργία των 
κατάλληλων ψηφιακών υπόβαθρων αλλά και λογισμικού για την διαχειρίση των δημοτικών 
πόρων και δεδομένων μέσω γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (Γ.Π.Σ). 
 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 
παρόν άρθρο. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 
ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

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

Έργο: «Διαχείριση Δημοτικών πόρων μέσω γεωγραφικού εξοπλισμού, Υποέργο 2 : 
«Εργασίες ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών».  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

«Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την κάθε Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και 
την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου.» 
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 
επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

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

Προσφορά: η από 29/11/2007 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που 
περιλαμβάνει ανά φάση τα εξής έξι (6) πακέτα εργασίας:  

Α’ Φάση:  Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας 

• Π.Ε.1 Μελέτη εφαρμογής – ανάλυσης απαιτήσεων 

Β’ Φάση: Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας 

• Π.Ε.2.  Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού  

• Π.Ε.3.  Προσαρμογή Εφαρμογών Ενιαίου Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού 
Πληροφοριακού Συστήματος: 

3.1 Εφαρμογή G.I.S διαχείρισης  των Χωροταξικών–Πολεοδομικών δεδομένων 
και Τεχνικών – Κοινωνικών υποδομών του Δήμου 

3.2 Ανάπτυξη των ψηφιακών Χαρτογραφικών Υπόβαθρων των Χωροταξικών - 
Πολεοδομικών Δεδομένων του Δήμου 

3.3 Ανάπτυξη Ψηφιακής βάσης όλων των Περιγραφικών Πολεοδομικών 
δεδομένων 

3.4  Ανάπτυξη Ψηφιακής βάσης των Τεχνικών & Κοινωνικών υποδομών του 
Δήμου 

Γ’ Φάση: Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας  

• Π.Ε. 4  Εκπαίδευση χρηστών 

Δ’ Φάση: Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας  

• Π.Ε. 5  Πιλοτική λειτουργία 

Ε’ Φάση: Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας  

• Π.Ε. 6  Ενέργειες διάδοσης και προβολής 
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Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση. Το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τη σύμβαση είναι αυτό της προκήρυξης. 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στην Προσφορά που έχει υποβληθεί 
από τον ανάδοχο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση του έργου και τα παραδοτέα δεν μπορεί να υπολείπονται 
σε λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων της διακήρυξης του 
διαγωνισμού του έργου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε 
άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης 
του έργου στον ανάδοχο, στην προσφορά του αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV και στο τεύχος της προκήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V μόνον εφόσον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 
τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: < ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Υπηρεσίας Διενέργειας 
Ταχ.Δ/νση. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 . 
Ταχ.κωδ.. .41222 . . .ΛΑΡΙΣΑ . . . . . . . 
Τηλ. . 2410-255461  2410-564237. . . . . . . 
 fax  .  2410 250372 .>* 
ΑΦΜ : 09001331 
ΔΟΥ  : Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

                                                
 



  

 
8 

Για τον Ανάδοχο:   ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε. 

MDS MARATHON DATA SYSTEMS 

Ταχ.Δ/νση. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 
Ταχ.κωδ.. 15125 . – ΠΟΛΗ  . ΑΘΗΝΑ. . . . . . 
Τηλ. . . 210-6198866. . . 210-6198868  . . . .   
 fax  . 210-6198761 
Α.Φ.Μ. :  093289026 
ΔΟΥ     : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
email: marathon@otenet.gr 

 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

66..11  Η «Επιτροπή Παραλαβής» ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση 
και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  

66..22  Η «Επιτροπή Παραλαβής» δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 

66..33  Η «Επιτροπή Παραλαβής» δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική 
ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε 
εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και 
την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 
εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση 
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την 
κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της «Επιτροπή Παραλαβής» προς τον 
Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα 
της «Επιτροπή Παραλαβής». Παρ’ όλα αυτά: 

α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της «Επιτροπής Παραλαβής» παραλείψει να αρνηθεί την 
παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η «Επιτροπή Παραλαβής» εξακολουθεί να έχει τη 
δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του  

β) η «Επιτροπή Παραλαβής» δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο 
των Εγγράφων του εκπροσώπου της. 

66..44  Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της «Επιτροπή Παραλαβής» χρονολογούνται, 
αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 

mailto:marathon@otenet.gr
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ΑΡΘΡΟ 7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

77..11  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

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

77..22  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η «Επιτροπή Παραλαβής» και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

88..11  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα 
της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

88..22  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

99..11  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

99..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

99..33  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

99..44  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο 
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νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο 
Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα 
του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη 
τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για 
την ανάθεση της Σύμβασης.  

99..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 
την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο 
δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

99..66  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης.   

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1100..11  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι 
την Ημερομηνία Εκκίνησης, τους συμμετέχοντες στην «Επιτροπή Παραλαβής». 

1100..22  Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1111..11  Η «Επιτροπή Παραλαβής» οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε 
έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή 
της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

1111..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1122..11  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 
τους χώρους που θα εγκατασταθεί λογισμικό εφαρμογών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
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ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της 
Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

1122..22  Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

1122..33  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε ήδη 
υπάρχουσες εφαρμογές της, εφ’ όσον αυτές έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1144..11  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του 
με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια  και  σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 15 

1155..11  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που 
καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α με τα παρακάτω στοιχεία 

 
 

 
 

. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της 
συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται 
μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους συμβαλλομένους.  

1155..22  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την 
επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκειμένου να επιστραφεί 
αυτή, να καταθέσει εγγύηση, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 3%* του μέρους της 
Συμβατικής Τιμής που αφορά στο λογισμικό εφαρμογών, χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο 
ισχύος μεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες και η οποία 
επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) 
Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος 
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1166..11  Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση δυσλειτουργίας  σε πλήρη 
αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

16.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή 
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του 
εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1177..11  Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία 
αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

1177..22  Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

                                                
* To ποσοστό της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι αυτό που καθορίζεται στην διακήρυξη (α.25 παρ.12 ΠΔ 
394/96 ) 



  

 
13 

1177..33  Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 
του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1188..11  Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
θα συντάξει και θα υποβάλει στην «Επιτροπή Παραλαβής» λεπτομερές πρόγραμμα 
εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και 
οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

1188..22  Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που εμφανίζεται στο Παράρτημα I της Σύμβασης και 
περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών 
διαστημάτων υλοποίησης 

β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 
του Έργου` 

γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  εξάρτηση 
μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 

δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η «Επιτροπή Παραλαβής» 

Η έγκριση του προγράμματος από την «Επιτροπή Παραλαβής» δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

1188..33  Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
«Επιτροπής Παραλαβής». Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, η «Επιτροπή Παραλαβής» μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το 
αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1199..11  Ο Ανάδοχος παρέχει στην «Επιτροπή Παραλαβής» πληροφορίες σχετικές με την 
υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει 
περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες 
υποβάλλει, μηνιαία, στην «Επιτροπή Παραλαβής». 
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Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην «Επιτροπή Παραλαβής», ειδικές εκθέσεις για τυχόν 
έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του 
προγράμματος εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και 
επιτρέπει στην «Επιτροπή Παραλαβής» να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο 
και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
και διαρκεί 8 μήνες ή 244 ημέρες. 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης απεικονίζει την 
προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων 
άρθρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2211..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό 
χρονικό διάστημα 120 Ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η «Επιτροπή Παραλαβής» θα 
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της 
Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

2211..22  Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί 
ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην «Επιτροπή Παραλαβής» και κοινοποιεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι 
δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί 
αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η «Επιτροπή Παραλαβής» εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και 
πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  

2211..33  Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης 
είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων 
που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την 
αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει 
το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η «Επιτροπή Παραλαβής» κρίνει ότι, με την 
ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των 
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σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής 

2211..44  Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 
κυρώσεις αν εφόσον και μόνο υπάγονται στο παρόν άρθρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2222..11  Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή 
των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 21, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 
δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η 
μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, 
κατά ποσοστό 3.00 ο/οο τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου στο 
οποίο αφορά και του μέρους του Έργου το οποίο επηρεάζεται χρονικά από την 
καθυστέρηση.  

2222..22  Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική 
Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2233..11  Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς 
και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης. 

2233..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα 
της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην «Επιτροπή 
Παραλαβής». Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται 
για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με 
την περίπτωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2244..11  Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών 
που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ’ 
αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από 
αυτήν, από τη γέννησή του.  
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Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, 
την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια 
έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

2244..22  ΌΌλλοο  ττοο  έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2244..33  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 
τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη 
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' 
αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 
ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, 
απόδοσης και λειτουργίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 
να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 
με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που 
θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

2255..44  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του N.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

2255..11  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης 
λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 
στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε 
ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και 
στην προσφορά που κατέθεσε. 

2255..22  Για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
Έργου, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις 
υπηρεσίες συντήρησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  Το 
λογισμικό νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της 
εγκατάστασής του. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του 
παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.  
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Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη 
σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή 
του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα 
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του 
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2266..11  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης 
του λογισμικού που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, για χρονικό διάστημα 24 
μηνών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους. 

2266..22  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως δι' αυτήν, να καλέσει ή όχι τον 
Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν όλω ή εν μέρει, μετά την πάροδο της 
περιόδου εγγύησης/δωρεάν συντήρησης και με βάση την αρχική προσφορά του. Για την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως 
τον Ανάδοχο, 6 τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της περιόδου συντήρησης/ δωρεάν 
συντήρησης. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2277..11  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη 
όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και 
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων 
που προβλέπονται στη Σύμβαση 

β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 

γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

2277..22  Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 
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παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει 
να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

2277..33  Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος (χρόνος έκδοσης των ενταλμάτων) πάντως δεν θα 
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που 
καθορίζονται  στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της 
έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 ΤΙΜΗΜΑ 

2288..11  Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (280280,00€ ). 

2288..22  Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (53253.2 €) που αναλογεί, ο 
οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

2288..33  Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, αφορούν σε: 

i) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  για το μέρος του Έργου που αφορά σε 
παροχή υπηρεσιών.* 

Το τίμημα για τις υπηρεσίες συντήρησης υπόκειται μόνον σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε 
<ποσοστό επί τοις εκατό>  και παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
Το τίμημα για τις υπηρεσίες συντήρησης υπόκειται μόνον σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

ΗΗ  ππλληηρρωωμμήή  ττοουυ  ΣΣυυμμββααττιικκοούύ  ΤΤιιμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  θθαα  γγίίννεειι::  

29.1  Με τη χορήγηση πρώτης δόσης ποσοστού έως το 50% της συνολικής συμβατικής 
αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ (140140.00 €)* μετά την παράδοση αντιστοίχου ποσοστού του 
αντικειμένου της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι το τίμημα έχει καταβληθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή από την Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, διαφορετικά 
στην ημερομηνία καταβολής του ανωτέρω τιμήματος. 

                                                
* Παρακράτηση φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται μόνον από τους φορείς εκείνους που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του α. 15 του Ν. 2992/2002. 
* Συμπληρώνεται κατά περίπτωση 



  

 
19 

 Η τυχόν αναφερόμενη καθυστέρηση έως την πληρωμή του εν λόγω ποσού από την 
Διαχειριστική Αρχή δεν επηρεάζει την εκτέλεση του έργου, του αναδόχου υποχρεουμένου 
στην κανονική πρόοδο των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

2.Το υπόλοιπο συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και της 
Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
του ΥΠΕΣΔΑΑ, καθώς και το κλιμάκιο Λάρισας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου 
όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή 
μερών του Έργου και από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους 
του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 31 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ      

3311..11  Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από 
την «Επιτροπή Παραλαβής» εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται από το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι. 

 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

3322..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές 
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γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής  

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

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του 

3322..22  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο 
της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς 
τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

3322..33  Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

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

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή 
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει 
όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η «Επιτροπή Παραλαβής» 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

3322..44  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

3322..55  Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από την καταγγελία δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, 
τα μη παραδοθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει από τρίτον και όχι από τον Ανάδοχο και αν τυχόν 
προκύψει επιβάρυνση από την προμήθεια αυτή, επειδή η «τιμή αγοράς» που κατεβλήθη στον 
τρίτο είναι υψηλότερη της συμβατικής τιμής, η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο 

3322..66  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί η 
Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτής της αιτίας 
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ΑΡΘΡΟ 33 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3333..11  Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή: 

• μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους 
που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

3333..22  Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

3344..11  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 

3344..22  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 35 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

3355..11  Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

3355..22  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή 
μεταξύ της «Επιτροπή Παραλαβής» και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 
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3355..33  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία 3 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Λάρισα. 
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Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

I Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

II Τεχνική Προσφορά αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

III Τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

IV Πίνακες συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

V Προκήρυξη Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 


