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C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 

ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 

……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 

ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 

δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 

τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 

συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή 

εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά ................................... συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της 

ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το 

οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
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μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.5 Εγγυητική επιστολή προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 

…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 

(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) 

......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε 

βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
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Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 

εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της 

Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Απασχόληση στο 
Έργο 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) Περίοδος 
(από – έως) 

ΑΜ
2
 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
1
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

2
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 

ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 

απασχόλησης στο έργο. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και 

Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 14 από 38 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 

C3.1 Πίνακας 1. Γενικές Απαιτήσεις της Εφαρμογής 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Η λύση να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και 

απαιτήσεις που περιγράφονται στο Τεύχος Α. 
ΝΑΙ   

2. 

H εφαρμογή να υλοποιηθεί σε εργαλεία 

ανάπτυξης με χρήση ανοιχτών προτύπων και 

χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (open 

source), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον 

αγορά λογισμικού για να εγκατασταθεί και να 

μπορεί να τροποποιηθεί και να 

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. 

ΝΑΙ 

  

3. 
Να είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό 

σύστημα (υποστηριζόμενη τόσο από Windows 

όσο και Linux) 

ΝΑΙ 
  

4. 

Να υποστηρίζονται όλοι οι κοινά 

χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές ιστού, κατ 

ελάχιστο οι Internet Explorer, Firefox και 

Chrome 

ΝΑΙ 

  

5. 

Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής 

(πλοήγησης – διαχείρισης – ανανέωσης 

περιεχομένου) να γίνονται μέσω ενός 

φυλλομετρητή ιστού χωρίς να απαιτείται η 

ύπαρξη επιπρόσθετου λογισμικού.  

ΝΑΙ 

  

6. 

Μηχανισμός ορισμού και διαχείρισης για 

Υπερδιαχειριστές, Διαχειριστές, 

Αρθρογράφους και Χρήστες  όπως 

περιγράφεται στη παράγραφο Α3.2 

ΝΑΙ 

  

7. 

Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών 

χρηστών (multi user) στο περιβάλλον 

διαχείρισης. Δυνατότητα ταυτόχρονης 

λειτουργίας της εφαρμογής στο περιβάλλον 

διαχείρισης από περισσότερους του ενός 

χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς 

εργασίας.  

>= 1000 

ταυτόχρονων 

συνδέσεων 

  

8. 

Να είναι πολυκαναλική με έμφαση στη 

διάθεση της μέσω κινητού τηλεφώνου ή 

άλλων έξυπνων συσκευών, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση εξειδικευμένης 

εφαρμογής στην έξυπνη συσκευή. 

Κατ ελάχιστον διάθεση 

μέσω Η/Υ,  κινητού 

τηλεφώνου, tablet και 

smart tv 

  

9. Εικαστικός σχεδιασμός (web design) 

στηριγμένος στα μοτίβα χρηστικότητας του 
ΝΑΙ   
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web.  

10. 

Η εφαρμογή θα έχει δυνατότητα 

γεωαναφοράς έτσι ώστε ο επισκέπτης να 

γνωρίζει επ’ ακριβώς τον τόπο προέλευσης 

των αγροτικών προϊόντων για τα οποία 

ενδιαφέρεται. 

ΝΑΙ 

  

11. 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης και προβολής  

υλικού ποικίλης μορφής σύμφωνα με τα πιο 

διαδεδομένα format.  

Τα αρχεία αυτά θα πρέπει ο χρήστης της 

εφαρμογής να μπορεί να τα ενσωματώσει σε 

κάθε ανάρτηση. 

Κατ ελάχιστον θα 

πρέπει να 

υποστηρίζονται τα 

εξής:  

Σε αρχεία κειμένου, 

πινάκων και 

παρουσιάσεων: pdf, 

doc, docx, xls, xlsx, 

rtf, txt, odp, ods, odt 

Σε αρχεία εικόνας: 

jpeg, tiff, bmp, png, 

gif 

Σε αρχεία ήχου: 

mp3,wav, 

Σε αρχεία video: 

mpeg4, avi, flv, wmv  

  

12. 

Υποστήριξη προτύπων και στυλ για την 

προκατασκευή του περιβάλλοντος διεπαφής 

σε κάθε υποσύστημα με βάση τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της εφαρμογής 

ΝΑΙ 

  

13. 

Η εφαρμογή θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να 

υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για 

Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με 

αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 

αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες 

προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα 

Web Content Accessibility Guidelines 

(WAI/WCAG) επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. 

ΝΑΙ 

  

14. 

Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης με 

αυτόματη μετάφραση των κειμένων (του 

περιβάλλοντος διεπαφής και των άρθρων) με 

δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης, 

δια μέσου των ιδίων προτύπων σελίδων και 

όχι με δημιουργία νέων. 

κατ ελάχιστον 

Ελληνικά - Αγγλικά 

  

15. 
Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης που θα 

μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της 

εφαρμογής 

ΝΑΙ 
  

16. Παρουσίαση συχνά τιθεμένων ερωτήσεων 

(FAQ) για κάθε υποσύστημα 
ΝΑΙ   

17. Σύστημα βοήθειας για κάθε υποσύστημα ΝΑΙ   

18. 

όλα τα συστήματα που αποτελούν 

αντικείμενο του έργου  (πχ. web, application, 

database servers κοκ) θα φιλοξενηθούν στις 

υποδομές ιδιωτικού νέφους (private cloud) 

του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας 

Διοίκησης στην ΚτΠ ΑΕ ή εφόσον αυτό δε 

καταστεί δυνατό σε άλλο δημόσιο Κέντρο 

Δεδομένων. Το datacenter αυτό, θα δίνει 

εικονικές υποδομές με την λογική του IaaS 

(Infrastructure as a Service). Ως εκ τούτου, οι 

ΝΑΙ 
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υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να 

σχεδιάσουν τις προτάσεις τους με τέτοιο 

τρόπο ώστε όλα τα συστήματα που θα 

δημιουργηθούν να δύναται υποχρεωτικά να 

λειτουργούν σε εικονικούς εξυπηρετητές 

(virtual machines) στην υποδομή που θα 

προσφέρει το Δημόσιο  . 

19. 
Δυνατότητα μεταφοράς της εφαρμογής σε 

ιδιόκτητες υποδομές της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

ΝΑΙ 
  

20. 

Εκπόνηση σχεδίου λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας στο τοπικό δίσκο αλλά και σε 

απομακρυσμένο υπολογιστή με δυνατότητα 

χρονοπρογραμματισμού 

ΝΑΙ 

  

21. Εκπόνηση σχεδίου άμεσης αποκατάστασης 

από καταστροφές (disaster recovery plan). 
ΝΑΙ   

22. Επαναφορά του συστήματος από τυχόν 

καταστροφές ή επιθέσεις. 
<= 24 ώρες   

C3.2 Πίνακας 2. Πλατφόρμα Ενημέρωσης 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Η πλατφόρμα θα υλοποιείται μέσω ενός 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). 
ΝΑΙ   

2. Σύστημα διαχείρισης το οποίο θα επιτρέπει στους 

χρήστες της πλατφόρμας (υπερδιαχειριστές – 

διαχειριστές – αρθρογράφους) τη συγγραφή, τη 

διαγραφή,  τη διόρθωση και την ενεργοποίηση 

των άρθρων σύμφωνα με την παράγραφο Α3.2.1. 

ΝΑΙ 

  

3. Θα υποστηρίζει την κατηγοριοποιημένη 

δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου 

δομημένου με την μορφή κατηγοριών, 

υποκατηγοριών και άρθρων. 

ΝΑΙ 

  

4. Στα άρθρα θα υποστηρίζεται η αυτόματη 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τους σε 

δεδομένες χρονικές περιόδους, 

ΝΑΙ 
  

5. Για τη σύνταξη των άρθρων θα χρησιμοποιείται 

ενσωματωμένος κειμενογράφος που θα 

ακολουθεί τα πρότυπα WYSIWYG – (What You See 

Is What You Get), και ο οποίος θα έχει 

διευρυμένες λειτουργίες όπως εισαγωγή εικόνων, 

πινάκων, αρχείων ποικίλου περιεχομένου  κλπ. 

ΝΑΙ 

  

6. Η εισαγωγή των  άρθρων θα μπορεί να γίνει είτε 

μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης είτε και 

χωρίς ο αρθρογράφος να εισέλθει σε αυτό. 

ΝΑΙ 
  

7. Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων (ο 

επισκέπτης) θα μπορεί να αποθηκεύει / τοποθετεί 

περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα 

γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες του 

συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

8. Τα άρθρα μέσω των ιδιοτήτων τους θα 

τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένες 

θέσεις, θα μετακινούνται,  θα αρχειοθετούνται και 

θα διαγράφονται. 

ΝΑΙ 

  

9. Για την προβολή των άρθρων η πλατφόρμα ΝΑΙ   
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ενημέρωσης θα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας 

δομών μενού επιλογών.  Κάθε επιλογή στο μενού 

θα δύναται να αντιστοιχηθεί σε ένα άρθρο, μια 

υποκατηγορία ή μια κατηγορία. Ανάλογα με το 

που έχει αντιστοιχηθεί η συγκεκριμένη επιλογή θα 

προβάλλεται το άρθρο ή το σύνολο των άρθρων. 

10. Στη γνωσιακή βάση του τμήματος ενημέρωσης 

αγροτών απαιτείται σε πρώτη φάση η δημιουργία 

άρθρων – εγγραφών με χρήση υλικού ποικίλης 

μορφής (κείμενο - εικόνα – video – animation κλπ) 

τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

πρακτικών και μεθόδων που ενδιαφέρουν τον 

αγροτικό κόσμο. Η θεματολογία των άρθρων 

αναφέρεται στην παράγραφο Α3.2.1.1 

>=30 άρθρα 

  

11. Ενημέρωση της γνωσιακής βάσης με  το 

νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ασκούμενες 

αγροτικές δραστηριότητες 

Ναι 
  

12. Στον οδηγό αγροτικών προϊόντων απαιτείται σε 

πρώτη φάση η δημιουργία με χρήση υλικού 

ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα – video – 

animation κλπ) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων και πρακτικών οι οποίες να είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγματα Ηπειρώτικων 

προϊόντων και μεθόδων. Η θεματολογία των 

άρθρων αναφέρεται στην παράγραφο Α3.2.1.2 

>=30 άρθρα 

  

 

C3.3 Πίνακας 3.  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης Προϊόντων 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Η πλατφόρμα θα υλοποιείται μέσω ενός 

συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). 
ΝΑΙ   

2. Για κάθε ανάρτηση προϊόντος θα 

υποστηρίζεται η αυτόματη ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση της σε δεδομένες χρονικές 

περιόδους κατ απαίτηση του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

3. Η εισαγωγή των  προϊόντων σε ένα κατάστημα 

θα μπορεί να γίνει είτε μέσα από το 

περιβάλλον διαχείρισης είτε και χωρίς ο 

χρήστης (δηλαδή ο παραγωγός που προωθεί 

τα προϊόντα του) να εισέλθει σε αυτό. 

ΝΑΙ 

  

4. Για την προβολή των προϊόντων η πλατφόρμα 

θα παρέχει την δυνατότητα σε κάθε χρήστη 

(παραγωγό) να δημιουργεί μενού, σε κάθε 

επιλογή του οποίου θα μπορεί να αντιστοιχεί 

και να προβάλλει μια ομάδα προϊόντων. 

ΝΑΙ 
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C3.4 Πίνακας 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Λιανικής 
(Offline) Πώλησης 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (OFFLINE) ΠΩΛΗΣΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Αριθμός διακριτών και ξεχωριστών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης ανάλογα με 

τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων που θα 

προκύψουν 

Απεριόριστο 

  

2. Περιβάλλον διαχείρισης που θα περιλαμβάνει 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, ανάλογα με 

το ρόλο και τα δικαιώματα του καθενός 

σύμφωνα με τη παράγραφο Α3.2.2.1. 

• Απλοί Χρήστες. 

• Διαχειριστές. 

• Υπερδιαχειριστές. 

ΝΑΙ 

  

3. Το κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης πρέπει 

να διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες 

βασικές δυνατότητες σύμφωνα με τη 

παράγραφο Α3.2.2.1. 

• Επεξεργασία προϊόντων 

• Κατάλογος προϊόντων  

• Στοιχεία για τον παραγωγό  

• Αναζήτηση προϊόντων  

• Τρόποι Παραγγελίας  

• Φόρμα επικοινωνίας 

• Πελατολόγιο 

• Επιλογή offline τρόπου πληρωμής  

• Προσφορές - Εκπτώσεις  

• Στατιστικά κίνησης(σε μορφή λίστας 

και γραφικών για πιο εύκολη 

ανάγνωση και κατανόηση) 

• Αξιολόγηση καταστήματος 

ΝΑΙ 

  

C3.5 Πίνακας 5. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Χονδρικής 
(Offline) Πώλησης 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ (OFFLINE) ΠΩΛΗΣΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Αριθμός διακριτών και ξεχωριστών 

καταστημάτων χονδρικής πώλησης ανάλογα 

με τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων που 

θα προκύψουν 

Απεριόριστο 

  

2. Περιβάλλον διαχείρισης που θα περιλαμβάνει 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, ανάλογα με 

το ρόλο και τα δικαιώματα του καθενός 

σύμφωνα με τη παράγραφο Α3.2.2.2. 

• Απλοί Χρήστες. 

• Διαχειριστές. 

• Υπερδιαχειριστές. 

ΝΑΙ 

  

3. Το κάθε κατάστημα χονδρικής πώλησης πρέπει 

να διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες 

βασικές δυνατότητες σύμφωνα με τη 

παράγραφο Α3.2.2.2.: 

ΝΑΙ 
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• Επεξεργασία προϊόντων. 

• Προβολή προϊόντων 

• Προβολή παραγωγών 

• Διαδικασία αναζήτησης 

• Προσφορές – Εκπτώσεις 

• Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

• Αξιολόγηση καταστήματος 

C3.6 Πίνακας 6.  Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. οργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στην 

Ήπειρο σε τοποθεσία που θα του υποδείξει η 

ΑΑ. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσίαση, 

ανάλυση και επίδειξη του έργου. Η διάρκεια 

της ημερίδας θα είναι 4 – 6 ώρες. 

>=1 ημερίδα 

  

2. αναλυτικό έντυπο  το οποίο θα περιέχει 

παρουσίαση του έργου και ειδικές 

πληροφορίες για αυτό. Το έντυπο θα είναι 

τρίπτυχο  μεγέθους Α4 τετραχρωμία σε χαρτί 

velvet  >= 100 gr / m
2
  

>= 40.000 τεμ 

  

3. δημιουργία web banner και την τοποθέτηση 

αυτού σε web-sites και portals υψηλής 

επισκεψιμότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

χώρες υψηλού εξαγωγικού ενδιαφέροντος για 

τα Ηπειρώτικα Προϊόντα 

>=10 

τοποθετήσεις 

  

4. προβολή του έργου στον  έντυπο τύπο μέσω 

διαφημιστικών καταχωρήσεων.  

>= 20 

καταχωρήσεις 
  

C3.7 Πίνακας 7. Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Εγγύηση, Συντήρηση 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας από την 

οριστική παραλαβή του Έργου. Σε αυτό το 

διάστημα οι υπηρεσίες συντήρησης θα 

παρέχονται δωρεάν. 

>=5 έτη 

  

2. Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με την 

Αναθέτουσα Αρχή για τη συνέχιση της παροχής 

των υπηρεσιών συντήρησης  για το λογισμικό 

και τις εφαρμογές μετά τη λήξη του χρόνου 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

>=5 έτη 

  

3. Δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας της 

εφαρμογής μετά την οριστική παραλαβή του 

έργου και λειτουργίας της σε υποδομές του 

αναδόχου (ιδιόκτητες ή μισθωμένες).  Οι 

υποδομές του αναδόχου θα πρέπει να 

διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά 

υπηρεσίας hosting 

>=1 έτος 

  

3.1 Διαθεσιμότητα των webserver, Database 

Server, Τεχνολογικού εξοπλισμού, δικτύου και 

Υποδομών με κάλυψη μέσω SLA 

>= 99.8 % 
  

3.2 Χώρος στο δίσκο >= 50 GB   
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3.3 Απεριόριστο Traffic ΝΑΙ   

4. Δυνατότητα φιλοξενίας της εφαρμογής μετά 

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έργου και 

λειτουργίας της σε υποδομές του αναδόχου 

(ιδιόκτητες ή μισθωμένες). Οι υποδομές του 

αναδόχου θα πρέπει να διαθέτουν τα 

χαρακτηριστικά υπηρεσίας hosting που 

περιγράφονται στο 3 του παρόντος πίνακα. 

>=9 ετών 

  

5. Μεταφορά και θέση σε λειτουργία όλων των 

συστημάτων που αποτελούν αντικείμενο του 

έργου στις υποδομές του Κέντρου Δεδομένων 

της Δημόσιας Διοίκησης στην ΚτΠ ΑΕ (ή σε 

όποιο άλλο Δημόσιο Κέντρο Δεδομένων θα 

φιλοξενηθεί) όποτε αυτό θα είναι έτοιμο. 

(εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι εντός της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας η 

μεταφορά θα γίνει δωρεάν).  

ΝΑΙ 

  

6. Προμήθεια και εγκατάσταση στις εικονικές 

μηχανές όλων των υποδομών λογισμικού 

(λειτουργικό σύστημα, web server software, 

data base software κλπ)  που είναι απαραίτητα 

για την λειτουργία της εφαρμογής. 

ΝΑΙ 

  

7. Παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου κατά τη διάρκεια της 

Περιόδου Εγγύησης και κατά τη διάρκεια της 

Περιόδου Συντήρησης. Βασικός στόχος της 

τεχνικής υποστήριξης είναι η αδιάλειπτη και 

ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών που θα 

προσφερθούν στο πλαίσιο του παρόντος 

έργου. 

ΝΑΙ 

  

C3.8 Πίνακας 8. Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Δημιουργία σεναρίων ελέγχου του συστήματος  ΝΑΙ   

2. Δημιουργία υπηρεσίας helpdesk με τηλεφωνική 

και στη συνέχεια, εφόσον καθίσταται αναγκαία, 

επιτόπια υποστήριξη των χρηστών με στόχο την 

άμεση επίλυση προβλημάτων και θεμάτων 

σχετικά με το Έργο. 

ΝΑΙ 

  

3. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

πιλοτικής λειτουργίας, καλείται να ανταποκρίνεται 

σε κλήσεις του αναδόχου και εφόσον απαιτείται, 

θα εξασφαλίζει την επιτόπια παρουσία του εντός 

της επόμενης εργάσιμης. 

Χρόνος 

απόκρισης 

<=8 ωρών 

  

4. Εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης για 

τουλάχιστον 8 διαχειριστές - υπερδιαχειριστές και 

για τουλάχιστον 20 χρήστες. 

ΝΑΙ 
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C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 
C4.1.1 Εφαρμογή/ές (βλέπε παράγραφο Α3 τεύχος Α) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

C4.1.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (βλ. Α4.2) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.3 Άλλες δαπάνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλέπε παράγραφο Α4.1 τεύχος Α) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και 

Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 22 από 38 

 

C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.1)    

2 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης (Πίνακας C4.1.2)    

3 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.3)    

4 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

 

ΕΤΟΣ* 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1
ο
     

2
ο
     

3
ο
     

4
ο
     

5
ο
     

ΣΥΝΟΛΟ     

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας 

το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του 

ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. 

C4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς φιλοξενίας 

ΕΤΟΣ* 
ΕΤΗΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

1
ο
    

2
ο
    

3
ο
    

4
ο
    

5
ο
    

6
ο
    

7
ο
    

8
ο
    

9
ο
    

ΣΥΝΟΛΟ    

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Φιλοξενίας 
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C5. Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 151.788/ΨΣ6123-Α2 /12-04-2012 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 369409 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ………………….......................... 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: …… € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: ……… € Φ.Π.Α.: ……….. €, 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ …….. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Στα Ιωάννινα, σήµερα την ................, ηµέρα ..................... µεταξύ αφενός του 
Ν.Π.∆.∆ . Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στην Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221, 
Ιωάννινα µε ΑΦΜ 997908822 φορολογικά υπαγόµενη στην ∆ΟΥ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη και στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της 
εταιρείας µε την επωνυµία ...................................................., που εδρεύει στην 
...................... στην οδό ........................, ΤΚ ................., µε ΑΦΜ ...................... και 
∆ΟΥ ..............................., η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κύριο 
.............................. , (τίτλος εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: 

 

1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης 
Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη 
διαδικασία σύναψης συµβάσεων), 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν 
αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε 
άρθρα του. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
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µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 
2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 

5. του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων −Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76)», όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 

6. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων 
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και 
παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», 

7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

8. Το Π.∆. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

9. Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση 
συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και την ΥΠΑΣΥ∆ 
(28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 ΦΕΚ 1088/Β/2010) και ισχύει. 

10. Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 
267/03.12.2007 τεύχος Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

11. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

12. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/16.12.2008 (ΦΕΚ 27/07.01.2009 τεύχος Β’) 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής» που 
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-
µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 

14. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) 

15. Την υπ’ αριθµ. 151.788/ΨΣ6123-Α2 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού 
Σχεδιασµού/Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». για 
ένταξη της Πράξης µε τίτλο « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

16. Την µε αριθ. __/___ (πρακτικό __) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης της απόφασης της επιτροπής 
αξιολόγησης. 
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17. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ. Α΄/ 
07/06/2010) 

18.  Το Π.∆. 140/2010, «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου » (ΦΕΚ 233/Α/ 
2010) 

 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή µε την αρ. Πρωτοκόλλου …... προκήρυξη («η Προκήρυξη») και 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ. αρ. ......................... Απόφαση 
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του 
έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»,το 
οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ ......................... µε ενάριθµο. ........................................ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους : 

1. της παρούσας σύµβασης  

2. την από υπ’ αριθµ. ∆ιακήρυξη ∆ιεθνούς ανοικτού διαγωνισµού του έργου,  

3. την υπ. αρ. .......................... Απόφαση κατακύρωσης,  

4. την Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τµήµα της παρούσας σύµβασης ως 
Παραρτήµατα: Ι (∆ιακήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ (Τεχνική – 
Οικονοµική Προσφορά) αντίστοιχα. 

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. 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θα 
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα : 

1. Η παρούσα Σύµβαση 

2. Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο 

3. Η Οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

4. Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου 

5. Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού του Έργου 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
∆ιοικητικές εντολές κλπ) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, ή τηλεοµοιοτυπικά ή και 
ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

…………(ονοµατεπώνυµο αρµοδίου)………… 

Ο∆ΟΣ Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

ΤΚ 47100 Άρτα 

Τηλ:  

fax: 2681075855  

Για τον Ανάδοχο: ......... ............................ ..................................... ................ ...........   

Τηλ: ..........................  

fax: ........................ 

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. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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 αποδεδειγµένης θετικής ζηµίας της, 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. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα 
τα εξουσιοδοτηµένα από 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 ή των υπεργολάβων του. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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. 

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. 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα. Οι 
υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
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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. Ο Ανάδοχος 
δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο 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 υποβάλει σχετικό αίτηµα προς έγκριση προηγουµένως στην 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. 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 για εξεύρεση αντικαταστάτη 
υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηµα. Εάν ο 
Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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. 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της 
και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, µετά από 
σχετικό προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 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. 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στους 
χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισµός, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε 
περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης 
και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών. 

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. 

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 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 
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αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον 
υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ............... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της Τράπεζας .............. ποσού ............. € που αντιστοιχεί στο    % των .............. € 
(σύνολο καθαρής αξίας της σύµβασης άνευ Φ.Π.Α.) 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να αναπροσαρµόζεται 
(αποµείωση) σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε τιµολογήσεις. Ο 
Ανάδοχος (εφόσον το επιθυµεί) υποχρεούται προς τούτο να υποβάλει σχετικό 
αίτηµα, συνοδευόµενο από κατάσταση υλοποιηθέντος έργου και αντίστοιχων 
τιµολογίων του.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική εξέταση του αιτήµατος, θα αποφαίνεται περί 
του αιτήµατος και θα ενηµερώνει σχετικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις 
αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής, µε αντίστοιχη 
επιστροφή της παλαιάς. Η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
επιστρέφεται στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µετά από την οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την 
επιστροφή σ’ αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειµένου να 
επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται 
στο …% του Συµβατικού Τιµήµατος άνευ Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος ίσο από την 
Περίοδο Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται µε τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και 
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιθυµεί σύναψη συµβολαίου συντήρησης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιθυµεί, µετά την λήξη της περιόδου Εγγύησης 
καλής Λειτουργίας και πριν από την επιστροφή στον Ανάδοχο της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο εγγυητική 
επιστολή καλής συντήρησης η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο …% του Συµβατικού 
Τιµήµατος άνευ Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος ίσο από την συµφωνηµένη περίοδο 
συντήρησης και η οποία επιστρέφεται µε τη λήξη της περιόδου συντήρησης. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές 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 εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή µε 
τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση 
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της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

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

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, 
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. Μετά 
την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 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 ζηµιάς 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. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
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. Ο Ανάδοχος 
αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγµένη ζηµία 
που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων 
που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Σε καµία περίπτωση η 
συνολικώς οφειλόµενη αποζηµίωση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συµβατικού 
τιµήµατος. 

Ο Ανάδοχος συντρέχει 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 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εντός δέκα (10) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο 
Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιηµένο το 
πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, που υποβλήθηκε µε την Προσφορά του 
Αναδόχου, στο οποίο θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι 
πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της 
Σύµβασης και διαρκεί δώδεκα (12) µήνες. 

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

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του συνολικού 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή 
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δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 
συνολικό χρονικό διάστηµα 60 ηµερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα 
Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος 
εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 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 αναφέρονται 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 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 Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – 
εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική 
ισχύ. 

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 Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος 
µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών µε τις διαδικασίες, 
τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν 
στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει 
να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στο Αναλυτικό Τεύχος της 
Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου. 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή 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 σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 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. 

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 
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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 υποχρεωθεί 
δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου µέσου. 

Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι έχει 
όλα τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει 
τις σχετικές άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώµατα στην αναθέτουσα και ότι 
δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί 
των παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να εµποδίσει 
την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω άδειες που παρέχονται στην 
αναθέτουσα αρχή ή τρίτο. 

Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συνοµολογεί, συµφωνεί και αποδέχεται να 
παραδώσει οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης όλων των προαπαιτούµενων 
προγραµµάτων, τη διαδικασία µεταγλώττισής τους καθώς και πιθανές απαιτούµενες 
ρυθµίσεις και παραµετροποιήσεις έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να µπορεί 

(α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα 

(β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε 
αυτό 

(γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 

(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε 
να αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του και τα οποία έχουν οριστεί ως εµπιστευτικά από την αναθέτουσα. 
Επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και οφείλει αποζηµίωση στην Αναθέτουσα για οποιαδήποτε ζηµία, θετική 
ή αποθετική άµεση ή έµµεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, της ∆ιακήρυξης και τα 
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες µεθόδους ανάπτυξης 
λογισµικού εφαρµογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων 
(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του  
λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης - συντήρησης. Ο Ανάδοχος 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 
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ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα 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. 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τις 
εφαρµογές, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση – ∆ωρεάν Συντήρηση για 
τα προσφερόµενα µε διάρκεια ………… 

Ως έναρξη της περιόδου εγγύησης ορίζεται η εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής 
παραλαβής του έργου. 

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρµογών. 

• Προληπτική συντήρηση: Ο Ανάδοχος καλείται δύο (2) φορές το χρόνο κατ’ 
ελάχιστον, σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα που θα υποδειχθούν από την 
αναθέτουσα αρχή του έργου, να προχωρεί σε ελέγχους και βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς. Στο πλαίσιο της 
Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά το περιεχόµενο της 
προληπτικής συντήρησης. 

• Αποκατάσταση ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs): Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη που παρουσιάζεται 
και καθιστά το σύστηµα µη λειτουργικό, ολοκληρωτικά ή µερικά. Κατόπιν 
ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα 
προβλήµατα από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από 
κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων. 

• Ανανέωση Λογισµικού: Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρµόζει όλες τις απαιτούµενες 
ανανεώσεις (updates) και διορθώσεις (bug fixes) που είναι απαραίτητες για την 
αποδοτικότερη και οµαλή λειτουργία του συστήµατος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τις ανανεώσεις έκδοσης (major, minor releases) δωρεάν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης και να τις εφαρµόζει µε δική 
του ευθύνη στο σύστηµα. 

Σε κάθε περίπτωση για εγκατάσταση νέας έκδοσης ή διόρθωσης στο βασικό και στα 
επιµέρους λογισµικά θα πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικά τα εξής: 

• Να υπάρχει έγκριση από την ΑΑ  

• Να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία όλων των επιµέρους συστηµάτων και 
λογισµικών. 

• Να προσφέρονται κατ’ ελάχιστον όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που 
υπήρχαν πριν την εφαρµογή των ανανεώσεων ή των διορθώσεων. 

• Να παραδίδεται πλήρης αναφορά όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρµογών. 
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Για την τεχνική υποστήριξη του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατ’ 
ελάχιστον τις παρακάτω υποδοµές: 

• Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Helpdesk): Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε 
λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (συµπεριλαµβανοµένης και της 
Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης) γραφείο αρωγής – helpdesk, το οποίο να 
είναι προσβάσιµο από τους διαχειριστές και τους χρήστες του φορέα λειτουργίας 
µέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικής εφαρµογής 
καταγραφής γεγονότων (ticketing). 

• Οµάδα Ειδικευµένων Τεχνικών: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί οµάδα 
αποτελούµενη από ειδικευµένο προσωπικό για κάθε συνθετικό µέρος της 
Εφαρµογής. 

3. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται, εφόσον το επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει 
Σύµβαση Συντήρησης, µετά το τέλος της προσφερόµενης Περιόδου Εγγύησης και µε 
τίµηµα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Οικονοµική του Προσφορά η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο χρόνος ισχύος της 
σύµβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι 
µικρότερος ή ίσος του µέγιστου προσφερόµενου από τον Ανάδοχο. Στη σύµβαση 
συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόµενες υπηρεσίες που 
αναφέρονται παραπάνω. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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: 

• Τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους 
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση 

• Τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Έργου 

• Τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

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

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 πάντως δεν θα 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) 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. 

ΤΙΜΗΜΑ  
Η συµβατική αξία του έργου είναι …………….. 
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Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι ……………. 

Εποµένως, η συνολική αξία του έργου, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., είναι ………. 

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής αξίας, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε: 

………………… 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και από τους εθνικούς πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 
..................., ενάριθµος ..................................... 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, ως εξής: 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………………….. 

Η πληρωµή της αξίας του προσφεροµένου Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Ο ανάδοχος του έργου βαρύνεται µε τις κατά νόµο κρατήσεις. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού, του λογισµικού και των υπηρεσιών θα 
γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙΙ «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ –
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ» της παρούσας. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση επιµέρους ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου δύναται να επιβληθούν κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης, αρχικές ή κατά µετάθεση, 
και το λογισµικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς 
όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος του λογισµικού ή των 
υπηρεσιών που καθυστερούν.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του συµβατικού χρόνου παράδοσης ανά 
παραδοτέο, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση Αρµοδίου 
Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
Π.∆.118/2007. 

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

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή 
µη παράδοσης παραδοτέων όπως αυτά προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα του 
έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση του 
Αρµοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, και είτε θα παρακρατούνται από την 
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εποµένη πληρωµή του Αναδόχου, είτε θα καταβάλλονται από τον ίδιο, είτε θα 
καταπίπτουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
επιµέρους προθεσµίες που έχουν παραβιαστεί µόνο εάν το σύνολο των φάσεων των 
παραδοτέων του έργου µέχρι την παραλαβή του έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί 
επιτυχώς εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας που προβλέπεται από το οριστικό 
χρονοδιάγραµµα του έργου. 

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω 
ποινικών ρητρών δεν συµψηφίζονται µε τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές 
επιστολές. 

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις της 
σχετικής παραγράφου Β.5.5 της  ∆ιακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης, 
χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Σε περίπτωση που οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο αναφορικά µε το 
Εγγύηση-Συντήρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» της παρούσας, υστερούν του επιπέδου 
εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα, δύναται να επιβληθούν στον 
Ανάδοχο ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται ως εξής: 

Ορισµοί: 

• ΚΩΚ (Κανονικές Ώρες Κάλυψης): Το χρονικό διάστηµα 08:00 – 18:00 για όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες. 

• Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας: είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο 
χρονικό διάστηµα, αθροιστικά, από την αναγγελία των βλαβών µέχρι και την 
αποκατάστασή τους, σε µηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι  Οκτώ (16) ώρες, 
αθροιστικά, σε µηνιαία βάση, από τη στιγµή της ανακοίνωσης της εµφάνισης της 
βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβληµα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ και για 
τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήµατος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι οκτώ (16) 
ώρες του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας προσµετρούνται από 
τις 08.00 την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 
 
Μη διαθεσιµότητα – Ρήτρες: 
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, θα 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε το 0,5% επί του ετήσιου κόστους 
συντήρησης του συστήµατος για την Περίοδο Συντήρησης, για κάθε επιπλέον ώρα 
βλάβης (µη διαθεσιµότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήµισυ του ως άνω 
υπολογιζόµενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Σε περίπτωση που η µη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών συνεχισθεί πλέον των πέντε 
(5) εργάσιµων ηµερών µπορεί να επιβληθεί ρήτρα στον Ανάδοχο ίση µε το ετήσιο 
κόστος συντήρησης. 

Οι παραπάνω ρήτρες ισχύουν σε περίπτωση που η µη διαθεσιµότητα του 
συστήµατος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του 
Έργου και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε θα καταπίπτουν 
από την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστηµάτων που καθορίζονται στο 
Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου. Το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία προσωρινής και οριστικής 
παράδοσης και παραλαβής του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
αντίστοιχα κεφάλαια της διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης, στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύµβαση, θα πρέπει να 
υποβάλλεται γραπτή επιστολή από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην 
αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται 
για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, και ο τόπος (και ενδεχοµένως ο τρόπος) 
όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου οφείλει να εξετάζει τα εν 
θέµατι παραδοτέα και να υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών είτε τη σύµφωνη γνώµη της, είτε παρατηρήσεις. Οι 
παρατηρήσεις αυτές θα εξετάζονται από τον Ανάδοχο και (εφόσον κριθούν ότι είναι 
απαιτητές) πρέπει να ικανοποιούνται από τον Ανάδοχο εντός ευλόγου προθεσµίας, η 
οποία σχετίζεται µε την φύση των παραδοτέων και το είδος και εύρος των 
παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ, και να υποβάλλεται εκ νέου επιστολή κατάθεσης 
παραδοτέων. Σε περίπτωση µη υποβολής ενός εκ των παραπάνω από την ΕΠΠΕ 
στο παραπάνω διάστηµα, το σχετικό παραδοτέο εκλαµβάνεται ως σύµφωνο µε το 
έργο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα διενεργεί επιπλέον 
απροειδοποίητα δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Εάν σε 
αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση 
παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται 
στην αρµόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 
έκπτωτου. 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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, παρά 
τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές 

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 
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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 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας προ σαράντα πέντε (45) ηµερών. 
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, όχι µικρότερη των σαράντα πέντε 
(45) ηµερών, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

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

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης 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, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 
µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 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 Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει, µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του παραδοθέντος έργου . 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που υπέστη, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της 
Σύµβασης. 

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

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 
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αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, 
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

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 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. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική 
προθεσµία τριών (3) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει 
της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα 
οποία κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Για τον Ανάδοχο Φορέα 

Νόµιµος Εκπρόσωπος Νόµιµος Εκπρόσωπος Εταιρίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡA 

                                                                                                         ( Τέλος Σχεδίου Σύμβασης ) 
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