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Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις ύναψης ύμβασης με την ΔΚΠΟΠΟ 

ΝΟΣΟ 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

(Μάρτιος 2016) 

 

1. ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ 

Ο Αλάδνρνο/Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη ππάγεηαη ζην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηνπο 

αλεμάξηεηνπο εξγνιάβνπο (Αλάδνρνο Έξγνπ), θαη ηίζεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο/Πξνκεζεπηήο, ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη 

ππεξγνιάβνη ηνπ δελ ζα ζεσξεζνχλ ζε θακία πεξίπησζε σο ππάιιεινη ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο/Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο 

θαη ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχλ νη εξγαδφκελνί ηνπ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη 

παξαιείςεηο απηψλ. 

2. ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, θαλφλεο 

θαη θαλνληζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. 

3. ΠΖΓΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΓΖΓΗΩΝ 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηά ή λα απνδέρεηαη νδεγίεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

αξρή, εθηφο απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε θαη εθπιήξσζε 

ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ελψ ζα 

πξέπεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε απφιπην ζεβαζκφ πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αμηφπηζηα άηνκα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ζα ζέβνληαη ηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, ελψ ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 

πςειφ επίπεδν εζηθήο θαη δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

5. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ 

ΑΣΟΜΩΝ ΤΠΟ ΣΖΝ ΜΔΡΗΜΝΑ/ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΖ ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη έρεη εθπαηδεχζεη ή/θαη ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα 

απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε, θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη/ή ηνπ 

πιεξεμνχζηνπ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζθχγσλ θαη άιισλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ κέξηκλα/θξνληίδα ηεο 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα 

κέηξα, ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ λα κελ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα θαθνπνηήζεη 

πξφζθπγεο θαη άιια άηνκα ππφ ηελ κέξηκλα/θξνληίδα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η 

απνηπρία ηνπ Αλαδφρνπ λα εξεπλήζεη ηζρπξηζκνχο εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο 

θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζρεηηδφκελνπο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ή λα ιάβεη δηνξζσηηθά 

κέηξα φηαλ έρεη ζεκεησζεί εθκεηάιιεπζε ή θαθνπνίεζε, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ 
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ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζεη άκεζα θαη αδεκίσο γηα ηελ ηειεπηαία ηε 

ζπλαθζείζα Σχκβαζε θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

6. ΝΑΡΚΔ ΚΑΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη δελ εκπιέθεηαη κε ηελ πψιεζε ή παξαγσγή, είηε άκεζα είηε 

έκκεζα, λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ ή νπνησλδήπνηε εμαξηεκάησλ παξάγνληαη θαηά 

θχξην ιφγν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο παξνχζαο δέζκεπζεο 

θαη εγγχεζεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζεη άκεζα θαη 

αδεκίσο γηα ηελ ηειεπηαία ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

7. ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη νχηε απηφο, νχηε θάπνηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπ, ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε αζπκβίβαζηε πξαθηηθή επί ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

νξίδνληαη ζηε “Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ”, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Άξζξνπ 32 απηήο, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ απαηηεί έλα παηδί λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη επηθίλδπλε ή λα επεκβαίλεη 

ζηε κφξθσζή ηνπ, ή λα είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ ζσκαηηθή, 

ςπρηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο 

παξνχζαο δέζκεπζεο θαη ππνρξέσζεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα 

ηεξκαηίζεη άκεζα θαη αδεκίσο γηα ηελ ηειεπηαία ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε θαηφπηλ 

εηδνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ-Δ 

Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ρξεηάδεηαη ηηο ππεξεζίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ππεξγνιάβσλ, ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο 

ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο 

θαη πξνκεζεπηέο ηνπ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο απηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο. Η έγθξηζε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα έλαλ ππεξγνιάβν δελ 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απ’ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. Οη φξνη νπνηαζδήπνηε ππεξγνιαβίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ «Γεληθψλ Όξσλ γηα ηελ Πξνκήζεηα Αγαζψλ/ 

Υπεξεζηψλ» ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

9. ΔΚΥΩΡΖΔΗ 

Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη, κεηαβηβάζεη, ελερπξηάζεη ή λα θάλεη άιινπ 

είδνπο δηάζεζε ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ή κέξνπο Απηήο, ή φπνησλ δηθαησκάησλ, 

απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεψλ ηνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε Σχκβαζε, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

10. ΡΖΣΡΑ ΠΔΡΗ ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ζε θαλέλαλ ππάιιειν ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

έρεη ή ζα πξνζθεξζεί -απφ ηνλ Αλάδνρν- νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν φθεινο πνπ 

εγείξεηαη απφ ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε ή απφ ηελ αλάζεζε απηήο. Ο Αλάδνρνο ζπκθσλεί 

φηη παξάβαζε ηεο παξνχζαο ξήηξαο απνηειεί παξάβαζε νπζηψδε φξνπ ηεο ζπλαθζείζαο 

Σχκβαζεο, δίλνληαο ην δηθαίσκα ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζεη άκεζα θαη 

αδεκίσο γηα ηελ ηειεπηαία ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

11. ΔΠΗΥΔΖ/ ΚΑΣΑΥΔΖ/ ΒΑΡΖ 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη ή λα επηηξέςεη θαλέλα δηθαίσκα επίζρεζεο, 

θαηάζρεζεο ή άιιεο επηβάξπλζεο, εθ κέξνπο ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
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έλαληη νησλδήπνηε νθεηιφκελσλ πνζψλ ζε βάξνο νπνηαζδήπνηε πξαγκαηνπνηεζείζαο 

εξγαζίαο ή/θαη απνθηνχκελσλ πιηθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε. 

12. ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ-ΔΗ  

Δάλ νη εξγαζίεο, πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, 

απαηηνχλ ηελ απφθηεζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο ή άιιεο θπβεξλεηηθήο έγθξηζεο είλαη ζηελ 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα εμαζθαιίζεη ηέηνηνπ είδνπο άδεηα ή έγθξηζε/ εμνπζηνδφηεζε. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζπλαληήζεη δπζθνιίεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

απαηηνχκελεο άδεηαο ή θπβεξλεηηθήο έγθξηζεο, ζα πξέπεη λα ην ζέζεη ακέζσο ππ’φςηλ 

ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα βνεζήζεη. 

13. ΔΓΓΤΖΖ-ΔΗ 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ηα αγαζά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζθεπαζίαο) θη νη 

ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα ηζρχνληα επαγγεικαηηθά πξφηππα. Αλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξφζζεηεο 

εξγαζίεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φιεο νη 

πξφζζεηεο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Σχκβαζεο θαη 

απαιιαγκέλεο απφ ειαηηψκαηα θαη αηέιεηεο ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ πιηθψλ. Απηή ε 

εγγχεζε, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξαηηέξσ εγγπήζεσλ πνπ παξέρεη ν Αλάδνρνο, είλαη 

ζχκθσλε κε ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε. 

14. ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ελ ζπλερεία λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιηζε θαηά 

παληφο θηλδχλνπ ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνπζία θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ελ ζπλερεία λα δηαηεξήζεη ηελ απαξαίηεηε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, ή ην ηζνδχλακν απηήο, αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ψζηε λα 

θαιχςεη ηπρφλ αμηψζεηο γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη θαη ελ ζπλερεία λα δηαηεξήζεη αζθάιηζε γηα 

αζηηθή επζχλε ζε επαξθέο πνζφ, ψζηε λα θαιχςεη ηπρφλ αμηψζεηο ηξίησλ γηα ζάλαην ή 

ζσκαηηθή βιάβε, ή απψιεηαο ή δεκίαο ζε πεξηνπζία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ή ζπλδένληαη 

κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ή γηα ηε ρξήζε 

νρεκάησλ, πινίσλ, αεξνπιάλσλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ππαιιήινπο ηνπ ή ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη αζθνχλ 

εξγαζία ή ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ζπλαθζείζα Σχκβαζε. 

Πιελ ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα βάζεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ζα πξέπεη γηα ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο Σχκβαζεο : 

(α) Να θέξνπλ ην φλνκα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ σο πξφζζεην αζθαιηζκέλν. 

(β) Να ζπκπεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαηά ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

(γ) Να πξνλννχλ φηη ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ζα ιακβάλεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο λσξίηεξα απφ ηνπο αζθαιηζηέο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αθχξσζε ή αιιαγή 

ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

Ο Αλάδνρνο, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο ηεο απαηηνχκελεο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

δηάηαμε. 
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15. ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδεκηψλεη, λα δηαηεξεί αζθαιή θαη λα ππεξαζπίδεηαη, κε 

δηθά ηνπ έμνδα, ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ηνπο ππαιιήινπο, πξάθηνξεο θαη άιια 

πξφζσπα πνπ εθηεινχλ ηηο ππεξεζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, απφ θαη ελάληηα ζε φιεο ηηο 

αγσγέο, αμηψζεηο, απαηηήζεηο θαη επζχλεο θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ εγείξνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 

ππαιιήισλ, πξαθηφξσλ ή ππεξγνιάβσλ ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζπλαθζείζαο 

Σχκβαζεο. Η παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη, κεηαμχ άιισλ, γηα αμηψζεηο θαη επζχλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαηηθή απνδεκίσζε, επζχλεο πξντφλησλ θαη επζχλεο πνπ 

εγείξνληαη απφ ηε ρξήζε θαηνρπξσκέλεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο εθεχξεζε ή 

ζπζθεπή, πιηθψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απφ ηνλ Αλάδνρν, 

ηνπο εξγάηεο, ππαιιήινπο, πξάθηνξεο θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δηάηαμε απηή δελ παχνπλ λα ηζρχνπλ κε ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο 

Σχκβαζεο. 

Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ζα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ Αλάδνρν γηα φπνηα ηέηνηα αγσγή, 

αμίσζε, δηαδηθαζία, απαίηεζε ή ππνρξέσζε εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηελ παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ έγγξαθεο ελεκέξσζεο, θαη ζα πξέπεη εχινγα λα ζπλεξγαζηεί 

κε ηνλ Αλάδνρν, θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα, ππεξάζπηζε ή 

δηαθαλνληζκφ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

16. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Καζπζηεξεκέλε παξάδνζε ή απνζηνιή εθηφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ζα ππφθεηηαη, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ζηνλ ππνινγηζκφ πνηληθήο ξήηξαο ππέξ ηεο 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ε νπνία ηζνχηαη κε 0,1% ηεο αμίαο ηεο Σχκβαζεο αλά εκέξα ή 

κέξνο απηήο. Η εθηίκεζε δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην 10% ηεο αμίαο ηεο Σχκβαζεο. Η 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ην πνζφ απηφ απφ αλεμφθιεηα 

ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ.  

Απηή ε ξήηξα εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ άιισλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθχξσζεο, γηα ηε κε 

απφδνζε ηνπ Αλαδφρνπ, αζεηψληαο ή παξαβηάδνληαο νπνηνδήπνηε φξν ή/θαη 

πξνυπφζεζε ηεο Σχκβαζεο. Απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ ή εξγαζηψλ πνπ παξαδφζεθαλ κε 

θαζπζηέξεζε, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξαίηεζε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ απφ ην 

δηθαίσκά ηεο λα θαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή/θαη 

δεκία/βιάβε πνπ πξνέθπςε εμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο, νχηε ζα δξα σο 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνβεί ζε κειινληηθέο παξαδφζεηο 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

17. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ  

Παραλαβή. Τελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεί εμνπζηνδνηεκέλν/α πξφζσπν/α ηεο 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ νξίδνληαη ζηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε.  

Δθφζνλ ηα πξντφληα ή/θαη νη ππεξεζίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ππφδεημεο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. 

Σεκεηψλεηαη δε φηη, ε πηζηνπνίεζε ηεο παξαιαβήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιεξσκή 

θαη εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Δπιθεωρήσεις. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ή δεφλησο δηαπηζηεπκέλνο αληηπξφζσπφο ηεο, 

έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηα πιηθά πνπ παξαγγέιζεθαλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο 

Σχκβαζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πξνκεζεπηή θαηφπηλ ζπλελλφεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαγσγήο/θαηαζθεπήο, ζηα ιηκάληα ή ηνπο ηφπνπο ηεο απνζηνιήο, θαη ν 

Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ ελ ιφγσ επηζεψξεζε. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

κπνξεί λα εθδψζεη γξαπηή παξαίηεζε απφ ηελ επηζεψξεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο. Κάζε 

επηζεψξεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή 

νπνηαδήπνηε παξαίηεζε απφ απηή δελ ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ φπνησλ ζρεηηθψλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. Δπηζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 

απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ αγαζψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

18. ΜΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΤΛΗΚΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Σχκθσλα κε ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έρεη ην δηθαίσκα λα 

απνξξίςεη ηα αγαζά ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ/ησλ 

έξγνπ/έξγσλ, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηηο ππεξεζίεο 

ζην ζχλνιφ ηνπο ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, εθφζνλ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ/ησλ έξγνπ/έξγσλ. 

19. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ, ΓΗΠΛΩΜΑΣΑ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηθαηνχηαη φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θάζε 

άιινπ ηδηνθηεζηαθνχ δηθαηψκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 

απηά, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα, 

αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ή ηα έγγξαθα θαη άιια πιηθά, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ή παξάγνληαη ή παξαζθεπάδνληαη ή ζπιιέγνληαη, εμαηηίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, λα ζπκπιεξψζεη ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα θαη γεληθψο λα βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο 

θαη λα ηα κεηαθέξεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη’ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. 

20. ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ε ρξήζε ή ε πξνκήζεηα απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο δελ παξαβηάδεη 

νπνηαδήπνηε επξεζηηερλία, ζρεδηαζκφ, εκπνξηθή επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα. Δπηπιένλ, 

ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εγγχεζε, λα απνδεκηψζεη ή/θαη λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε απφ νπνηεζδήπνηε 

ελέξγεηεο ή αγσγέο, πνπ αζθήζεθαλ θαηά απηψλ, αλαθνξηθά κε ηε θεξφκελε παξάβαζε 

ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, ζρεδηαζκνχ, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

21. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Γηθαίσκα ζε θάζε εμνπιηζκφ θαη πξνκήζεηεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟ θαη θάζε ηέηνηνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 

επηζηξέθεηαη ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Σχκβαζεο ή φηαλ δελ ζα 

ηνλ ρξεηάδεηαη πιένλ ν Αλάδνρνο. Τέηνηνο εμνπιηζκφο, φηαλ επηζηξέθεηαη ζηελ 
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ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ήηαλ φηαλ 

παξαδφζεθε ζηνλ Αλάδνρν, κε φπνηα θπζηνινγηθή θζνξά. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ θαηαζηξάθεθε ή 

ππνβαζκίζηεθε πέξαλ ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο. 

22. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

Όινη νη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα, νη θσηνγξαθίεο, ηα ζρέδηα, νη εθζέζεηο, νη ζπζηάζεηο, 

νη εθηηκήζεηο, ηα έγγξαθα θαη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ή 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, 

είλαη ηδηνθηεζία ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηέο ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη κφλν ζηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο δελ πξέπεη λα επηθνηλσλεί αλά πάζα ζηηγκή κε άιιν πξφζσπν, θπβέξλεζε 

ή αξρή εθηφο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, θαη λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ήξζαλ εηο 

γλψζε ηνπ εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη πνπ δελ 

πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηέο ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο. Οχηε ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ ηνπ 

φθεινο. Απηέο νη ππνρξεψζεηο δελ παξαγξάθνληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο 

Σχκβαζεο. 

23. ΥΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΟ, ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ Ή ΔΠΗΖΜΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΖ 

ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ  Ή ΣΩΝ ΖΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ 

Δθηφο αλ έρεη έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ν Αλάδνρνο δελ ζα 

πξέπεη λα δηαθεκίδεη ή κε άιιν ηξφπν λα θάλεη επξέσο γλσζηφ ην γεγνλφο φηη παξείρε 

ππεξεζίεο ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ζηα Ηλσκέλα Έζλε, ή λα ρξεζηκνπνηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην φλνκα, ην έκβιεκα ή ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζπληνκνγξαθίαο 

ηνπ νλφκαηνο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηε ζπζρέηηζε ή κε κε ηελ επηρείξεζε ηνπ. 

24. ΠΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΤΛΗΔ 

Απφ ηνπο παξφληεο φξνπο δελ ζίγεηαη θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο παξαίηεζε, 

έθθξαζε ή ππαηληγκφο, απφ φπνην πξνλφκην ή αζπιία απνιακβάλεη ε ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ, είηε ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε πεξί Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο. 

25. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΔ 

Η Δλφηεηα 7 ηεο Σχκβαζεο πεξί Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ηα Ηλσκέλα Έζλε, ησλ νπνίσλ ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο, απαιιάζζνληαη απφ φινπο ηνπο άκεζνπο θφξνπο, εθηφο 

ησλ ηειψλ γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο θαη ρξεψζεηο παξφκνηαο θχζεο σο πξνο ηα είδε πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη γηα 

επίζεκε ρξήζε. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε θξαηηθή αξρή αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη 

ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ απαιιαγή απφ απηνχο ηνπο θφξνπο, δαζκνχο ή 

επηβαξχλζεηο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο λα δηαβνπιεχεηαη κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο θνηλά απνδεθηήο δηαδηθαζίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο εγθξίλεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα εθπέζεη απφ ην 

ηηκνιφγηφ ηνπ νπνηνδήπνηε πνζφ αληηπξνζσπεχεη ηέηνηνπο θφξνπο, δαζκνχο ή 

επηβαξχλζεηο, εθηφο αλ ν Αλάδνρνο έρεη ζπλελλνεζεί ζρεηηθψο κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ πξηλ ηελ πιεξσκή θαη ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη 
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ζπγθεθξηκέλα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Αλάδνρν λα πιεξψζεη θαηφπηλ δηακαξηπξίαο ηέηνηνπ 

είδνπο θφξνπο, δαζκνχο ή επηβαξχλζεηο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πιεξσκήο απηψλ 

ησλ θφξσλ, δαζκψλ ή επηβαξχλζεσλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπο.  

26. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ/ 

ΤΜΦΩΝΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΘΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Η ζπλαθζείζα Σχκβαζε αληηθαζηζηά φιεο ηηο επηθνηλσλίεο, εθπξνζσπήζεηο, 

δηαθαλνληζκνχο, δηαπξαγκαηεχζεηο, αηηήκαηα πξνζθνξψλ θαη πξνηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απηήο. 

27. ΡΖΣΡΑ ΤΠΔΡΗΥΤΖ 

Σηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηακάρεο ή αλαθνινπζίαο κεηαμχ ηνπ παξφληνο «Γεληθνί 

Όξνη γηα ηελ Πξνκήζεηα Αγαζψλ/ Υπεξεζηψλ» θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ, ην 

νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο Σχκβαζεο, ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη, εθηφο αλ 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε εηδηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή ξήηξα θαη ηελ παξάγξαθν ησλ 

Γεληθψλ Όξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξφλ έγγξαθν. 

28. ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαηφπηλ ελεκέξσζεο 

ηνπ Αλαδφρνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Τέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξνπλ θπξψζεηο. 

29. ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

Γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ζε 

απηή ηε Σχκβαζε, ζε παξαίηεζε απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ή ζε 

νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ζρέζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνλ Αλάδνρν, 

αξκφδην είλαη ην Γ.Σ. θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Υπεχζπλνπ Πξνκεζεηψλ ή/θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζχληε. Ωο εθ ηνχηνπ, 

θακία ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο είλαη έγθπξε θαη εθηειεζηή 

θαηά ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή έγγξαθε 

ηξνπνπνίεζε απηήο. Η ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ 

Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

30. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ – ΛΟΗΠΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 

Σε πεξίπησζε πνπ, θαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, πξνθχςεη νπνηαδήπνηε αηηία, ε 

νπνία ζπληζηά αλσηέξα βία, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη θαη λα ελεκέξσζεη 

πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, γηα ην ελ ιφγσ γεγνλφο ή γηα ηελ 

αιιαγή, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζε, εμ’ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. Δπηπιφελ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο ή ζηελ πεξίπησζε 

θάπνηνπ ζπκβάληνο πνπ εκπνδίδεη, ή απεηιεί λα εκπνδίζεη, ηελ εθηέιεζε ηεο Σχκβαζεο. 

Καηφπηλ ηεο απαηηνχκελεο εηδνπνίεζεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ιάβεη εθείλα ηα κέηξα πνπ ζεσξεί 

απαηηνχκελα ή αλαγθαία δεδνκέλσλ ησλ έθαζησλ ζπλζεθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρνξήγεζεο ζηνλ Αλάδνρν εχινγεο ρξνληθήο παξάηαζεο, θαηά ηελ νπνία λα κπνξεί λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηεο Σχκβαζεο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο θαζίζηαηαη κφληκα αλίθαλνο, νιηθψο ή κεξηθψο, εμαηηίαο αλσηέξαο βίαο 

λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
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ζπλαθζείζα Σχκβαζε, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή λα 

δηαθφςεη ηε Σχκβαζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ παξέρνληαη ζην Άξζξν 

32 ηνπ παξφληνο “Γηαθνπή/ Λήμε/ Καηαγγειία Σχκβαζεο”, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν 

εηδνπνίεζεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη επηά (7) εκέξεο αληί ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

Η Αλσηέξα Βία, κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ην ζεκείν, ζπλίζηαηαη ζε 

ζενκελίεο, θαηάζηαζε πνιέκνπ (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), εηζβνιή, επαλάζηαζε, 

εμέγεξζε, ή άιιεο πξάμεηο αληίζηνηρεο θχζεο ή δχλακεο. 

Παξά ην νηηδήπνηε είλαη αληίζεην ζηε Σχκβαζε, ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη φηη ην έξγν 

θαη νη ππεξεζίεο ζα εθηεινχληαη θάησ απφ ζθιεξέο ή αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ πνιηηηθέο αλαηαξαρέο. Καηά ζπλέπεηα, θαζπζηέξεζε ή αδπλακία 

εθηέιεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ γεγνλφηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ, ή ζρεηίδνληαη κε, 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ, απφ κφλα ηνπο, Αλσηέξα Βία ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

31. ΓΗΑΦΩΝΗΔ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ  

Φιλικός Γιακανονισμός. Τα Σπκβαιιφκελα Μέξε ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα λα επηιχζνπλ θάζε δηαθσλία, δηέλεμε ή αμίσζε πνπ πξνθχπηεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ή απφ ηελ παξαβίαζε, θαηαγγειία ή αθπξφηεηα 

Απηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα Σπκβαιιφκελα Μέξε επηζπκνχλ λα αλαδεηήζνπλ έλα 

ηέηνην θηιηθφ δηαθαλνληζκφ κέζσ ζπκβηβαζκνχ, ν ζπκβηβαζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή/θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί 

λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ Αληηζπκβαιινκέλσλ. 

Γιαιτησία. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία, δηέλεμε ή αμίσζε κεηαμχ ησλ Σπκβαιιφκελσλ 

Μεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο, ή απφ ηελ παξαβίαζε, 

θαηαγγειία ή αθπξφηεηα Απηήο, εθηφο αλ δηαθαλνληζηεί θηιηθά, βάζεη ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

αηηήκαηνο ελφο Σπκβαιιφκελνπ Μέξνπο απφ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ γηα θηιηθφ 

δηαθαλνληζκφ, ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη απφ φπνην Σπκβαιιφκελν Μέξνο ζε δηαηηεζία 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ωο ηφπνο δηαηηεζίαο νξίδεηαη ε Αζήλα. Τν 

δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δελ ζα έρεη εμνπζία λα επηδηθάζεη απνδεκηψζεηο. Δπηπιένλ, εθηφο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δελ ζα έρεη 

εμνπζία λα επηδηθάζεη ηφθνπο. Τα Σπκβαιιφκελε Μέξε δεζκεχνληαη απφ ηελ εθδνζείζα 

απφθαζε δηαηηεζίαο, θαζψο κηα ηέηνηα απφθαζε ιεηηνπξγεί σο ηειηθή εθδίθαζε 

νπνηαζδήπνηε δηέλεμεο, αμίσζεο ή δηαθσλίαο. 

32. ΓΗΑΚΟΠΖ/ ΛΖΞΖ/ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Οπνηνδήπνηε απφ ηα Σπκβαιιφκελα Μέξε κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλαθζείζα 

Σχκβαζε απφ θάπνηα αηηία, ζην ζχλνιφ ηεο ή κέξνο απηήο, θαηφπηλ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο λσξίηεξα. Η έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαηηεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ην Άξζξν 31 “Γηαθσλίεο – Γηαηηεζία”, δελ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δηαθνπή, ιήμε ή θαηαγγειία ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζεο. 

Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί λα δηαθφςεη πάξαπηα ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε 

νπνηεδήπνηε ε εληνιή ή ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ηνπ νξγαληζκνχ πεξηνξηζηεί 

ή δηαθνπεί, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 

ΝΟΣΤΟΣ γηα φια ηα εχινγα θφζηε/ έμνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ απηφλ πξηλ 

απφ ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ δηαθνπή ή/θαη θαηαγγειία ηεο Σχκβαζεο. 

Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Σχκβαζεο απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, θακία πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 

πξνο ηνλ Αλάδνρν παξακφλν γηα εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 
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ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλαθζείζαο 

Σχκβαζεο. 

33. ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΣΩΥΔΤΖ 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θεξχμεη πηψρεπζε ή αλαιάβεη άιινο ηελ εμνπζία θαη 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ηνπ ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί, 

επηθπιαζζφκελε φπνηνπ άιινπ λφκηκνπ δηθαηψκαηνο ηεο ή έλδηθνπ κέζνπ, λα δηαθφςεη 

ή/θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα 

ηελ ελ ιφγσ δηαθνπή ή/θαη θαηαγγειία. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, ή θάλεη κηα γεληθφηεξε 

δηεπζέηεζε ζε φθεινο ησλ πηζησηψλ ηνπ, ή δηνξίζεη έλαλ εγγπεηή εμαηηίαο ηεο 

αθεξεγγπφηεηάο ηνπ, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο, λα δηαθφςεη ή/θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε ακέζσο 

απνζηέιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε δηαθνπήο ή/θαη θαηαγγειίαο ζηνλ Αλάδνρν. 

34. ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

Έγθπξε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε έρεη απνζηαιεί κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή 

ηειενκνηνηππίαο ζηηο επίζεκεο δηεπζχλζεηο ησλ Σπκβαιιφκελσλ Μεξψλ, φπσο απηέο ζα 

εκθαλίδνληαη ζηε ζπλαθζείζα Σχκβαζε. 

35. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΖΡΩΜΖ/ ΟΡΟΗ ΔΞΟΦΛΖΖ 

Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα εληφο εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ παξαιαβή ησλ ινηπψλ 

απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ (πξσηφθνιιν παξαιαβήο, θ.α.). Οη θαηά πεξίπησζε ηξφπνη 

πιεξσκήο είλαη : 

 Μεηαθνξά κέζσ ηξαπέδεο (Τξαπεδηθφ Έκβαζκα) 

 Έθδνζε επηηαγήο 

Τα ζηνηρεία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ε απνζηνιή απηψλ ζα δεισζνχλ ζηε ζχκβαζε 

πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

36. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Τπρφλ εηδηθνί φξνη ζα αλαγξάθνληαη ξεηψο θαη ζα ζπκθσλνχληαη ή/θαη ζα 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ Σχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ φξσλ γηα ηελ θαηάζεζε εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 


