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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»                                      
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  132/2018                                     

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ:        /2018 
 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη «Σύµβαση συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου ∆ιπλογραφικής 
Λογιστικής». 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 132/2018 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 48443000-5 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Παροχή Υπηρεσιών 
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ GR122 THESSALONIKI 
NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ GR122 THESSALONIKI  /  56429 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ: 
Φ.831.3/299/1357083/Σ.2756/14 Ιουλ 18/ΓΕΣ/ 
∆ΥΓ/4ο ΤΜ 

∆ΓΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Φ.831.3/299/1357083/Σ.2756/14 Ιουλ 18/ΓΕΣ/ 
∆ΥΓ/4ο ΤΜ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΗΡΓΗΣΕ  
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

424 ΓΣΝΕ/ ∆ΟΥ/ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56429,  
Τηλ: 231038-1080,-1074,-1100,  
fax:2310381666,  
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη 
χαµηλότερη τιµή. 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
57.040,00€, συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων και του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ % 14,22032% 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % 24,00% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ % 8,00%  επί της καθαρής συµβατικής αξίας 
ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
Α∆Α ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ:  
Α∆ΑΜ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ:  

 

 
1. Τόπος και Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης: 424 ΓΣΝΕ/ 

Γραφείο Προµηθειών,                     2018 
 
2.   Συµβαλλόµενοι: 
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α. Ο ∆ντής του 424 ΓΣΝΕ Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης, ως 

εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει της 
Φ.831.3/299/1357083/Σ.2756/14 Ιουλ 18/ΓΕΣ/ ∆ΥΓ/4ο ΤΜ µε την οποία 
διατέθηκε η πίστωση και µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

β.  Η εταιρεία «……………..»,  ΑΦΜ:……………….., 
∆ΟΥ:…………………., ΤΚ:…………, Τηλ: ………………, Fax:…………………, 
εκπροσωπούµενη από τ …..… κ … …   … … …… ….. … … .. ………………….. 
…..  …………………………… .. … … …… … … … … µε Α.∆.Τ …… … ……… 
…….. 
 

3.   Η  κατακύρωση  στην  εταιρεία,  πραγµατοποιήθηκε µε τη 
Φ.600.163/………………………. 

 

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  µε την 
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για 
συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείµενο του άρθρου 1 και  του 
Παραρτήµατος «Α», στην εταιρία «...............................» και αυτή, που στο εξής 
θα ονοµάζεται για συντοµία «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» ή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο Σύµβασης 

 
1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η «Συντήρηση του 

Λογιστικού Σχεδίου ∆ιπλογραφικής Λογιστικής». 
 
2. Η υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, διενεργείται βάσει των 

όρων της υπ’ αριθµ 132/2018 διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην 
παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου των Παραρτηµάτων της,  «Α», «Β» 
και «Γ». 

 
Άρθρο 2ο  

Χρονική Ισχύς Σύµβασης 
 
Η σύµβαση έχει διάρκεια οκτώ (8) µηνών, αρχοµένης από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της ............................... µέχρι την .................... . 
 
 

Άρθρο 3ο 
Παράδοση - Παραλαβή τυχόν απαιτούµενων υλικών 

 
1. Ως τόπος παράδοσης των τυχόν απαιτούµενων υλικών, ορίζονται 

οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ ή άλλη Μονάδα που θα υποδειχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή και επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύµβαση 

 
2. Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη 

του προµηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή και δεν 
επιστρέφονται. 
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3.  Σε περίπτωση µεγάλου όγκου των παραδοτέων, ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος να παραδίδει τα υλικά συσκευασµένα σε καινούρια ευρωπαλέτα, 
το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m. 

 
4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.  

 
5. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 

αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.  

 
6. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, η διενέργεια και 
άλλων ελέγχων πλην της µακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χηµική 
εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, το κόστος των ανωτέρω 
ελέγχων βαρύνει τον προµηθευτή. 

 
7. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, αφού παραλάβει τα 

υλικά συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών.  
 
8. ∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προµηθευτή 
στις περιπτώσεις της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους 
µε έκπτωση. 

 
9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 

συµβατικής ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου και µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η 
αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, καινούρια και 
αµεταχείριστη, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Η αντικατάσταση τους µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης 
ή η µη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσµη παραλαβή των 
απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 
203, 206, 207 και 213. 

 
10. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις µε βάση το 
ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207. 

 
Άρθρο 4ο 

Πληρωµή – Κρατήσεις 
 
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία Χρηµατικού 

του 424 ΓΣΝΕ, σε µηνιαία βάση, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων 
παραδόσεων, την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και την προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών. 
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να δοθεί διαφορετική 

εντολή από τις αρµόδιες Προϊστάµενες Αρχές, ως προς την Αρχή υλοποίησης 
των πληρωµών, όπως ενδεικτικά από το Γ΄ ΕΛ∆ΑΠ µέσω της έκδοσης Τακτικών 
Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) κλπ και όπου τυχόν απαιτηθεί, µετά την 
προηγούµενη θεώρηση των ενταλµάτων πληρωµής από τις αρµόδιες Ελεγκτικές 
Αρχές . 

 
3. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 200, 

απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωµής: 
α.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β.  Όπου τυχόν απαιτείται, αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού 

στην αποθήκη. 
γ.  Τιµολόγιο επί πιστώσει. 
δ.  Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη 

χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης). 
ε.  Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
στ. Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ. 
ζ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από 

την κείµενη νοµολογία ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
η. Επιπρόσθετα, βάσει των προβλεπόµενων από τον ΕΦΚΑ, 

επισηµαίνεται ότι, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ 
φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται 
σχετικά από την εταιρεία και θα προσκοµίζεται η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.  
∆ιαφορετικά, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκοµίζεται από την 
εταιρεία η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι «∆εν υπήρχε  
έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως 
εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ 
(ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ». 
Η επιπρόσθετη αυτή υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται από τον οικονοµικό 
φορέα, βάσει του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή 
υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

 
4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις 14,22032%, οι οποίες 

αναλύονται όπως παρακάτω: 

α/α Κρατήσεις  Ποσοστά 

1α ΜΤΣ 4,00000 % 
1β Χαρτόσηµο 2% 0,08000 % 
1γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,01600 % 

2α Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 0,06000 % 
2β Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00180 % 
2γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00036 % 
3α Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06000 % 
3β Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,00180 % 
3γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 % 
4 ΕΚΟΕΜΣ 8,00000 % 

5 ΒΑΜ 2,08000 % 
Σύνολο 14,22032 % 
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5. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε: 
α. Τυχόν Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και 

λοιπά έξοδα,  µέχρι την οριστική παράδοση των συµβατικών υπηρεσιών και 
τυχόν απαιτούµενων υλικών στον τόπο παράδοσης. 

 β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων 
κτλ. 

 
6. Από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ) σε 

ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία 
των υπηρεσιών αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του άρθρου 64 
του ν.4172/2013. 

 
7. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
8. Η πληρωµή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

από την ενδεχόµενη αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 
στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλη Ελεγκτική Αρχή και 
µέχρι τη θεώρηση αυτού, καθώς και σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης 
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής. 

 
9. Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€). 
 
10. Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 

αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 

 

Άρθρο 5ο 
Εγγυοδοσία  

 
1.  Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», για την καλή εκτέλεση της σύµβασης-καλή 

λειτουργία, κατέθεσε εγγυητική επιστολή δεκαπεντάµηνης (15µηνης) ισχύος 
της………………………….………..………………  Τράπεζας µε αριθµό 
……………….………………………………………..…….....ποσού ύψους 
..........................(................. €) ευρώ, που καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας, 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-καλής λειτουργίας θα 

επιστραφεί στον ανάδοχο κατόπιν προφορικής ή έγγραφης αίτησης του, µετά 
την παρέλευση του χρόνου εγγύησης. 

 
 
 

Άρθρο 6ο  
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
1.  Για τυχόν παραβάσεις και µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, έχουν εφαρµογή τα 
σχετικά ισχύοντα περί κυρώσεων βάσει του ν.4412/2016.  
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2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το συµβατικό αντικείµενο δεν 
παραδόθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 
Άρθρο  7ο 

 Ανωτέρα Βία 
 

1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», αλλά χορηγείται 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται 
αδυναµία εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων µέσα στο συµβατικό χρόνο. 

  
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», ο 

οποίος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της 
ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω: 
 

α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα. 

β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο 
του οικονοµικού φορέα.  

γ. Πληµµύρα. 
δ. Σεισµός. 
ε. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος στον 

οικονοµικό φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των 
µηχανηµάτων αυτών, που πιστοποιείται από αρµόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη 
βάση επηρεασµού εκτέλεσης της σύµβασης. 

στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
ζ. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
η. Τροµοκρατική Ενέργεια. 
α. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεµος. 

 
4.  ∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την 
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 8ο  

Εκχωρήσεις 
 

 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από 
τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
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            2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος 
(δικαίωµα του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ») σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από  
αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

Άρθρο 9ο 
Εµπιστευτικότητα 

 
1.  Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του 
συµβατικού αντικειµένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται 
σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες 
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 10ο 
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 11ο  
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης 

 
1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της 
Υπηρεσίας και του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» και αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων 
ή την ερµηνεία αυτών, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, επιλύεται 
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κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς 
την οποία ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 

 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου 

µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ». 

 
3. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 

µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν 
αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα 
µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων 
∆ικαστηρίων. 

  
4. Για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 

αντί των δικαστηρίων είναι δυνατή και η προσφυγή των συµβαλλοµένων σε 
διαιτησία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

 
5. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συµβατικού αντικειµένου 

κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 

 
6. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση ή θα 

σχετίζεται µε αυτήν χωρίς να διευθετείται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά δικαστήρια. 
 

Άρθρο  12ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1. Η παρούσα: 
 

α. ∆ιέπεται από τον ν.4412/2016 και τη σχετική διακήρυξη. 
 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο 

στηρίζεται και µε το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλµατα ή 
παραδροµές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλοµένους. 

 
γ. Συντάχθηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, µετά 

την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους. Από τα πρωτότυπα, 
τα 2 κρατήθηκαν από το 424 ΓΣΝΕ και το άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος» . 

 
2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο µέρος τα 

παρακάτω τρία αναγραφόµενα παραρτήµατα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το 424 ΓΣΝΕ                                                                  Για τον προµηθευτή 
 
 
Ταξχος Ιωσηφίδης Μιχαήλ 
   ∆ιευθυντής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Πίνακας Σύµβασης 
«Β» Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι (Παρ/µα «Α») ∆ιακήρυξης 
«Γ» Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 
 
 

  Ταξχος  Βασίλειος Κατζικάς 
Ακριβές Αντίγραφο Α΄ Υποδιευθυντής 
   

     

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας    

Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών    
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