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Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) είναι η διατύπωση των συμβατικών όρων από τους
οποίους, σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη, θα διέπεται η Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
19ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017». Αναλυτικά, το αντικείμενο του Έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Παράρτημα Α
της Διακήρυξης και στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο του έργου του εντός του χρόνου που θα δηλώσει με την τεχνική προσφορά.
Άρθρο 2
Συμβατικά Τεύχη-Θεσμικό πλαίσιο
Η νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση της Συμβάσεως αναφέρεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.
Η Σύμβαση διέπεται από τα ακόλουθα κατά σειρά ισχύος κείμενα:
α.

Η σύμβαση και το Παράρτημα Ι αυτής, που αφορά στο αντικείμενό της

β.

Η διακήρυξη

γ.

Η συγγραφή υποχρεώσεων

δ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης

ε.

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
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στ.

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

ζ.

Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου

Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.
Άρθρο 3
Υπογραφή Σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 4
Εγγυήσεις
1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστος ή έως την
30.4.2017.
2. Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην
Αναθέτουσα Αρχή εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής και η οποία θα έχει
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης. Η
διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι μέχρι 30.4.2017 ή αόριστη. Διευκρινίζεται ότι εάν η ζητούμενη προκαταβολή είναι έως και ισόποση με την κατατεθείσα
από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
3. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και τα σχετικά υποδείγματα των Παραρτημάτων της Διακήρυξης. Ειδικότερα, οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς
την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)
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τα στοιχεία της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της
σύμβασης.
4. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζομένων οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ όλων των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων
μελών ξεχωριστά.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα εκδοθούν με δαπάνη του αναδόχου από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα
(Διαγωνιζόμενο).
6. Εάν η έκδοση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην
ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης τους δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτές θα εκδίδονται στη
γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η
οποία θα ακολουθεί με ακρίβεια το λεκτικό του υποδείγματος και θα περιλαμβάνουν όρο ότι σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα είναι εισπρακτέες και πληρωτέες στην Ελλάδα, θα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την τελική παραλαβή της σύμβασης, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε
τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.΄
8. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Άρθρο 5
Τίμημα και Τρόπος Πληρωμής
1. Το συνολικό τίμημα είναι το άθροισμα των τιμών των υπηρεσιών και προϊόντων που κατακυρώνονται στον ανάδοχο με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και το οποίο αναγράφεται στο
Συμφωνητικό, πλέον του ΦΠΑ, εφόσον οφείλεται. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στον Ανάδοχο μόνο το ΦΠΑ που αυτός αποδεδειγμένα θα κληθεί να καταβάλει στο δημόσιο επί της αμοιβής του. Σε περίπτωση ακύρωσης κρατήσεων, η σχετική δαπάνη, όπως αυτή θα καθοριστεί από
την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, επιστρέφεται στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αφαίρεση τυχόν ακυρωτικών, ο τρόπος υπολογισμού των οποίων πρέπει να προβλέπεται στην τεχνική
προσφορά.
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει ως εξής:
-

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, εφόσον το ζητήσει, μπορεί να λάβει έντοκη

προκαταβολή μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής και η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι εάν η ζητούμενη προκαταβολή είναι έως
και ισόποση με την κατατεθείσα από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
-

Η αποπληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης.

2. Για την εξόφληση του αναδόχου απαιτούνται υπογεγραμμένα πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης που συντάσσονται από αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
α. Τιμολόγιο του αναδόχου που αναφέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. (εκτός από την περίπτωση χορήγησης της προκαταβολής για την οποία εκδίδεται μόνον η απόδειξη που αναφέρεται
σε συνέχεια).
β. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ.
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ισχύουσες σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακρατήσεις φόρου
στην καθαρή αξία των τιμολογίων. Για τις παρακρατήσεις δίδεται σχετική βεβαίωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
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-

Κράτηση του 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατ’ ε-

φαρμογή του άρθρου 4. παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/206 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016).
-

Κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), (βλ. σχετικά Ν.4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3).
-

Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύ-

θυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (βλ. σχετικά Ν.4412/2016, άρθρο 36 παρ. 6).
4. Σε περίπτωση προκαταβολής, αυτή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής, επιβαρυνόμενη
με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95. Για τη χορήγηση προκαταβολής κατατίθεται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παραπάνω. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος
που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας.
Άρθρο 6
Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών - Προθεσμίες
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο του έργου του εντός του χρόνου που θα
δηλώσει με την τεχνική προσφορά του ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον οριζόμενο στη Διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες έγκαιρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από την 3η έως τις 12 Μαρτίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι ο προορισμός των υπηρεσιών του είναι η άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης αυτής.
2. Εφόσον δεν παραβιάζεται ο όρος της προηγούμενης παραγράφου, ο συμβατικός χρόνος παροχής
των υπηρεσιών μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής. Μετά
τη λήξη του συμβατικού χρόνου παροχής, οι υπηρεσίες δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα
παράταση. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παράσχει τις υπηρεσίες που προβλέπει η σύμβαση.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που πρόκειται να ολοκληρώσει το αντικείμενο κάθε τμήματος του έργου του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Σελίδα 7 από 12

Ο συμβατικός χρόνος παροχής των προβλεπομένων από τη σύμβαση υπηρεσιών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παροχής των
υπηρεσιών ή καθυστέρησης της παροχής τους χωρίς υπευθυνότητα του αναδόχου δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, εφαρμόζονται οι ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο ίδιο άρθρο του προαναφερόμενου νόμου.
Άρθρο 7
Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των υπηρεσιών τόσο κατά την παροχή τους όσο και μετά τους ελέγχους που θα διεξαχθούν, θα γίνει από ειδικά προς τούτο διορισμένη Επιτροπή Παραλαβής πριν από την πληρωμή.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που πρόκειται να ολοκληρώσει την παροχή των υπηρεσιών τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπηρεσιών καλείται να παραστεί ο ανάδοχος καθώς και
οι υπεύθυνοι συνεργάτες του και διενεργούνται σχετικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι.
4. Κατά την παραλαβή της σύμβασης προσκομίζονται υποχρεωτικά όλες οι ονομαστικές καταστάσεις των διανυκτερεύσεων και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την πλήρη, εμπρόθεσμη και
σύμφωνη με τις προδιαγραφές παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία τυχόν ακυρώσεων.
5. Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής βάσει ελέγχου των ανωτέρω καταστάσεων και στοιχείων που θα προσκομιστούν, καθώς και κάθε άλλης τεκμηρίωσης που θα ζητήσει η Επιτροπή και θα προσκομίσει ο ανάδοχος.
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και
τους λόγους της απόρριψης.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στον ανάδοχο.
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Άρθρο 8
Απόρριψη και Αντικατάσταση Υπηρεσιών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπηρεσιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που
να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την
απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις αντικειμενικές απαιτήσεις του έργου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 9
Εγγύηση ποιότητας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συμβατικών τευχών και τις τεχνικές περιγραφές κλπ. στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του αναδόχου.
2. Σε περίπτωση που οι παρασχεθείσες υπηρεσίες παρουσιάζουν τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, είναι άμεση υποχρέωση του Αναδόχου να αποκαθιστά τα ελαττώματα αυτά και τις
συνέπειες αυτών των ελαττωμάτων, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Εάν ο ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, η πλημμελής παροχή κάποιας από τις συμβατικές υπηρεσίες και οι αρνητικές της συνέπειες
μπορούν να αποκατασταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του αναδόχου ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής).
Άρθρο 10
Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα
να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη
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στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του
ανατέθηκε.
Άρθρο 11
Εκχώρηση – Υποκατάσταση
1.

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου.

2.

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

3.

Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Άρθρο 12
Γενικές Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα παροχή
των υπηρεσιών της σύμβασης. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές
δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών,
καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς τους τόπους παροχής των υπηρεσιών, δαπάνες
αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ επί της αμοιβής του.
2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις:
-

Ν.4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α] Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 «Περί συνδικαλι-

στικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος».
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-

Ν.4205/1961 (ΦΕΚ 164/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής

των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως».
-

Ν.2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 «Περί αναγκαστι-

κής ή υποχρεωτικής εργασίας» για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής
εργασίας.
-

Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί

καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας».
-

Ν.1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 «Περί του κατώ-

τατου ορίου εισόδου εις την απασχόλησιν» για την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
-

Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α) "Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για

τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα".
-

Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α} "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ

αριθ. 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων
εργαζομένων διεργασίαν ίσης αξίας".
-

Ν.2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 «Για την απαγό-

ρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» σχετικά με την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
-

Ν.1818/88 (ΦΕΚ 253/Α) "Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία

της στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος."
-

Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των δια-

συνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους".
-

Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους

Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs)".
-

Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα

επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO [σύμβαση
ΣΜΕ], Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 689/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών αγαθών).
3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της σύμβασης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της
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προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει
να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο Εργοδότης και τα όργανα αυτού να μην
υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
Άρθρο 13
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Οι σχέσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις των συμβατικών τευχών και συμπληρωματικά
από το Κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
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