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Γ1 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

Οι εγγυητικές επιστολές µπορούν να έχουν ορισµένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή µε 

πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. 

Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το Π∆ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

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................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή 

στον παρόντα ∆ιαγωνισµό. 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{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.} 
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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. 

Βεβαιώνουµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα 

Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

νόµου για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

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................... ∆ιακήρυξή σας. 
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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.  

Βεβαιώνουµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα 

Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

νόµου για την Τράπεζά µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

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 ∆ιακήρυξή 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 Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας 
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……………, 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) 

Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

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 ……………. ∆ιακήρυξη 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 ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. 

και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την 

Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

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 ……… ∆ιακήρυξή 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. 

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 ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. 

και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την 

Τράπεζά µας.(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ2 Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος1

 και Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

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. 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 6 «∆ιάχυση και Προβολή» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα 

 

Σελίδα 11 

Γ3  Σχέδιο Σύµβασης 

Σχέδιο Σύµβασης 

Στη _________________ σήµερα την ……………………. ηµέρα ………………., µεταξύ αφενός του …… , που εδρεύει που 

εδρεύει στη ….. µε Α.Φ.Μ.: ……, ….., και νόµιµα εκπροσωπείται, από τον …, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου _____________________που εδρεύει __________________, οδός __________________, ΤΚ _________, νοµίµως 

εκπροσωπούµενη ______________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την υπ αριθµόν ________ 

διακήρυξη (αριθµός πρωτοκόλλου ________) («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την Αριθµ. Πρωτ. EE 

………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου 

«________» σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

Προκαταρκτικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της 

Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών. 

Έργο: Η «…» µε αντικείµενο όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.  

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

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

Επιτροπή ∆ιοίκησης και Παραλαβής Έργου: Οµάδα προσώπων ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει την ευθύνη 

για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη 

της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος 

συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας που ακολουθεί. 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως 

είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

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

Εµπιστευτική Πληροφορία: σηµαίνει, ανάλογα µε την περίπτωση, κάθε πληροφορία / δεδοµένο, σε οποιαδήποτε µορφή, 

διαµορφωµένη ή µη, που παρέχεται από το ένα µέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εµπιστευτικό από το µέλος που το παρέχει 

και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι πληροφορίες που αφορούν 

πελάτες, τιµολόγηση προϊόντων, οικονοµικά στοιχεία, τεχνικές της εµπορίας-προώθησης προϊόντων, τεχνικές πληροφορίες κάθε 

µη δηµοσιοποιηµένη, ανταγωνιστική ή τεχνικά πολύτιµη πληροφορία, κτλ. Εµπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις 

εµπιστευτικών πληροφοριών. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η ….. 

Πιο συγκεκριµένα ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου που αφορά στα εξής:…..  

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. 

οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τους όρους και προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και 

στην προσφορά του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται 

ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, τηλεοµοιοτυπικά ή και µέσω λογαριασµού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως εξής: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: <(Όνοµα Ιδρύµατος) – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης Έργων, Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Ανάθεσης / Παρακολούθησης Συµβάσεων, Ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλ. , fax : , 

email : > 

 

Για τον Ανάδοχο: <…….> 

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

απόδειξη της. 
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Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και 

εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 

είναι γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ EΡΓΟΥ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στη Σύµβαση και της ανατίθενται µε την 

απόφαση συγκρότησής της.  

Η ΕΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύµβαση ορίζει 

διαφορετικά. 

Η ΕΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση κατά 

διαστήµατα σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητές της καθώς και την ανάκληση ή 

την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων.  

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα 

ίδια αποτελέσµατα µε τα Έγγραφα της ΕΠΕ. Παρ’ όλα αυτά: 

• ακόµα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΕ παραλάβει Παραδοτέο έργου, η ΕΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

διορθώσεις ή να δώσει αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση ελαττωµάτων και ατελειών  

• η ΕΠΕ δικαιούται να ελέγχει και µπορεί να µεταβάλει το περιεχόµενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της. 

Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΕ χρονολογούνται, αριθµούνται και καταχωρούνται. 

ΑΡΘΡΟ 7 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 

υποχρέωσης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο (πχ. δελτία τύπου, 

καταχωρήσεις σε web site, τύπο κτλ) χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συνεργασίας του µε τον Ανάδοχο δίνει µε το παρών συµφωνητικό την γραπτή 

συγκατάθεσή του στον Ανάδοχο να τηρεί (εάν απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου) αντίγραφο ηλεκτρονικών δεδοµένων των 

αρχείων. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα αυτά κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους 

σαφείς και νόµιµους σκοπούς (όπως αυτοί προβλέπονται από την µεταξύ των συµβαλλοµένων συνεργασία) καθώς επίσης και ότι 

τα δεδοµένα θα υφίστανται νόµιµη επεξεργασία στα πλαίσια των σκοπών του έργου.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα 

οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 

σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήµατα ή τρόπους 

λειτουργίας του Έργου. 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 6 «∆ιάχυση και Προβολή» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα 

 

Σελίδα 14 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το 

σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 

υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε κάθε 

αίτησή της. Σε καµία δε περίπτωση δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά 

πρόσωπα. 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 και σε νοµίµως λειτουργούσα Τράπεζα σε Χώρες Μέλη της ΕΕ, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί στο σύνολό του ή εν µέρει σε Τράπεζα, και δεν 

καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για λόγους που άπτονται των συµβατικών σχέσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή 

σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ. η τελευταία δε φέρει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία 

δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά για το 

προσδιοριζόµενο τµήµα της. 

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

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 ενηµερώνει 

προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, 

µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση των κριτηρίων που ίσχυσαν κατά 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 σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
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Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αµελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο µέχρι την Ηµεροµηνία έναρξης έργου τα ονόµατα 

των συµµετεχόντων στην ΕΠΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 

υλοποίησης του Έργου καθώς και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ΕΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο 

που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούµενο 

αίτηµα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του Έργου 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. 

ΑΡΘΡΟ 13 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 αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον 

υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια, 

σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει την Οµάδα Έργου που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. 

Αντικατάσταση µελών της Οµάδας Έργου γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήµατος του Αναδόχου προς την ΕΠΕ και γραπτής 

σύµφωνης γνωµοδότησης της ΕΠΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που 

καλύπτει το ….% της Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριµένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ……………………. ποσού ………………………… €. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της συµβατικής ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής 

κατά ένα (1) µήνα και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους συµβαλλοµένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και 

έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε 

αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα 

(10) Ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

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

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

Πρόγραµµα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις 

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός ................. ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης και σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα.   

..............................  

............................  

Ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύµβασης 

δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα η ΕΠΕ µπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της 

υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.   

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

  Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΕ πληροφορίες σχετικές µε την υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό 

αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει, εφόσον του ζητηθεί, εκθέσεις ενηµέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του 

Έργου, τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΕ. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην 

εκτέλεση του Έργου ή απαιτούµενες τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και διαρκεί .................) Ηµέρες. 

Το χρονοδιάγραµµα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 17 της Σύµβασης απεικονίζει την προθεσµία του Έργου και κάθε επί µέρους 

τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των εποµένων άρθρων. 

ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους 

προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για συνολικό 

χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΕ µέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα ενηµερώνει εγκαίρως 

τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του Έργου στην περίπτωση που η 

εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 

ανάγονται της 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 ΕΠΕ εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί 

µετάθεση στο µέλλον ή 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 ΕΠΕ 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 και υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Οι αναφερόµενες µεταθέσεις προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή 

συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς 

όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό …% επί της 

συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν. 

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.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε άρθρο 28 του Κανονισµού Προµηθειών. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών 

προθεσµιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05 και µε τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόµο αυτό.  

Παραδοτέα και Υπηρεσίες 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής 

τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στη παρούσα Σύµβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται 

αίτηση από τον Ανάδοχο στην ΕΠΕ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.  

Πληρωµές 

ΑΡΘΡΟ 23 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 

• οι πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του Αναδόχου κλπ. καθώς και των ασφαλιστικών 

εισφορών, που τυχόν τους αφορούν, 

• ο Ανάδοχος βαρύνεται µε πάσης άλλης φύσεως έξοδα, συνδεόµενα µε την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να 

λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς. 

Σηµειώνεται ότι η απαρίθµηση των δαπανών της παρούσας παραγράφου είναι ενδεικτική. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 24 ΤΙΜΗΜΑ 

Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ....................., 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. 

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος Β της παρούσας ∆ιακήρυξης καθώς 

και στην υπογραφείσα σύµβαση. 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση 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. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Παράδοση Και Παραλαβή 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την ΕΠΕ και η οριστική από την ΕΤΠΕ, εντός δέκα ηµερών 

από την έγγραφή ειδοποίηση του Αναδόχου.  

Μελέτες, αναφορές, τεκµηριωτικό υλικό, κλπ. σχετικά µε το έργο παραδίδονται σε 1 (ένα) έντυπο αντίγραφο καθώς και σε 

επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η ΕΠΕ ή η ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, 

διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός …… (…) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - 

τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει 

κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός ….. (…) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ ή την ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, γίνονται 

υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

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

• ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις 

της ΕΠΕ 

• ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές 

• ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
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• ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

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

• σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου για 

κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 

περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη κατ’ αυτήν προθεσµία θεραπείας της παράβασης, 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: 

• 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 

• Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει 

εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 

µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο 

• Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, λογισµικό, 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 ΕΠΕ 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 µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ δύναται να αγοράσει σε συµβατικές τιµές τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει υπό την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλισθεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του 

ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 

εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 28 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 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:   Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 6 «∆ιάχυση και Προβολή» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα 

 

Σελίδα 21 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του 

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

Επίλυση ∆ιαφορών 

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και 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 ή µεταξύ της ΕΠΕ και του Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία, την εκτέλεση, 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 3 (τριών) µηνών από την εµφάνιση 

της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υπογράφεται νόµιµα και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά τα 2 (δύο) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και 2 (δύο) παρέλαβε ο 

Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 
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Γ4 Σχέδιο Οικονοµικής Προσφοράς 

Της Εταιρίας:…….(αναγράφεται η επωνυµία) 

 

Αφορά στον διαγωνισµό «….»   

 

 

Συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………........................ 

 

Συνολική τιµή µε ΦΠΑ (ολογράφως)       : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ηµεροµηνία………………………… 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα της εταιρείας) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθµητικώς)  

   


