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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν
οι ειδικοί όροι της σύμβασης.

2.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του Πωλητή,
του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ
του Ν.1642/86. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θ’ αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο,
εκτός εάν στους ειδικούς όρους της συμβάσεως προβλέπεται αναπροσαρμογή.

3.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο [ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ] του
Τεύχους Σχέδιο Συμφωνητικού – Ειδικοί Όροι της Σύμβασης. Η ολική ή τμηματική
καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν
κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια,
μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών,
θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20 η ημέρα του
μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιανδήποτε
απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να
δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα του παραδώσει. Αν αυτό δεν γίνει
σε εύλογο χρόνο, η αγοραπωλησία θ’ αναστραφεί και ο Πωλητής θ’ αποζημιώσει τον
Αγοραστή για κάθε θετική ζημιά που του προκάλεσε αυτή η παράλειψη.

5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί
ξεχωριστά γι αυτό, τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του υλικού
κείμενα και σχέδια, αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης .

6

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που
συμφωνήθηκαν με αυτή τη Σύμβαση. Ακόμη, εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού
για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής
του ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στον Αγοραστή. Αν στο
διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν
οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανώτερη βία, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το
επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για
τον Αγοραστή χωρίς να πληρωθεί γι αυτό. Ακόμη, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να
αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία, που του προκάλεσε η κακή λειτουργία
του υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος.

7
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
7.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί όλες τις δοκιμές ή/και επιθεωρήσεις του Εξοπλισμού και των
Υλικών στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμοδίως εγκεκριμένο χώρο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.
7.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της οριζόμενης από τους Ειδικούς Όρους προθεσμίας
να υποβάλλει προς έγκριση στην Επιθεώρηση την κατάσταση/περιγραφή του
υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου του εργοστασίου ή της προτεινόμενης τρίτης
εταιρείας για τη διενέργεια των δοκιμών του υλικού/εξοπλισμού. Η Επιθεώρηση θα
ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο μέσα στην οριζόμενη από τους Ειδικούς Όρους
προθεσμία για την έγκριση ή απόρριψη του προτεινόμενου τόπου δοκιμών. Σε
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περίπτωση απόρριψης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει εντός επτά (7) ημερών τα
ανωτέρω στοιχεία για νέο προτεινόμενο τόπο διεξαγωγής των δοκιμών. Σε περίπτωση
δεύτερης απόρριψης, η Επιθεώρηση θα υποδείξει στον Ανάδοχο το/τα
πιστοποιημένο/πιστοποιημένα εργαστήρια για τη διεξαγωγή των δοκιμών. Η δαπάνη
διεξαγωγής τους βαρύνει τον
Ανάδοχο.
7.3

Η Εταιρεία δικαιούται να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο
κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης δικαιούται να επιβλέπει όλες
τις δοκιμές ή/και επιθεωρήσεις με τους εξουσιοδοτημένους και ορισμένους
εκπροσώπους της.

7.4

Η Εταιρεία, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Υλικού/Εξοπλισμού με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των ισχυόντων Κανονισμών, δύναται να
προβαίνει οποτεδήποτε, με δαπάνες του Αναδόχου, σε δειγματοληψίες ή/και δοκιμές
στα υπό προμήθεια υλικά/εξοπλισμό.

7.5

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει, με αποκλειστική επιβάρυνσή του, την
απρόσκοπτη πρόσβαση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χώρο οποτεδήποτε, για την
επίβλεψη της κατασκευής των Υλικών, του Εξοπλισμού και την πρόοδο των εργασιών
κατασκευής, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δίνει εύλογη προειδοποίηση.

7.6

Πριν τη μεταφορά του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος των υλικών ή του
εξοπλισμού, απαιτείται η επιθεώρηση από την Εταιρεία και η ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων δοκιμών ή η χορήγηση γραπτής απαλλαγής επιθεώρησης και η
παράδοση στον Ανάδοχο άδειας φόρτωσης, υπογεγραμμένης από την Επιθεώρηση ή
από εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας.

7.7

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες, από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Σύμβασης και τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα,
δοκιμές σειράς (routine tests), δείγματος (sample tests), ειδικές δοκιμές (special tests),
δοκιμές Παραλαβής (acceptance tests), καθώς και τις δοκιμές τύπου (type tests) που
προδιαγράφονται στη Σύμβαση. Οι δοκιμές τύπου μπορούν να πραγματοποιούνται και
πριν την έναρξη παραγωγής του αντίστοιχου υλικού ή εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται
η δυνατότητα ταυτοποίησης του δοκιμαζόμενου υλικού ή εξοπλισμού με το προς
παράδοση υλικό ή εξοπλισμό (μέσω σχεδίων, μετρήσεων κ.λπ.). Μετά την
ολοκλήρωση όλων των δοκιμών χορηγείται σχετική άδεια φόρτωσης.

7.8

Η δαπάνη για την εκτέλεση της επιθεώρησης και των δοκιμών (εκτός των δοκιμών
τύπου, για τις οποίες ισχύει ότι προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης)
βαρύνει τον Ανάδοχο εκτός από τις δαπάνες του Επιθεωρητή της Εταιρείας.

7.9

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
έγκρισης των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων να υποβάλει στην Εταιρεία πλήρες
πρόγραμμα όλων των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων και απαιτούμενων δοκιμών
(Inspection & Test Plan), δηλ. αναλυτικό πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής
δοκιμών (Τύπου, Ειδικές, Σειράς, Δείγματος, Παραλαβής).
Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να
υποβάλλει στην Εταιρεία:
- πρόγραμμα παραγωγής/κατασκευής/συναρμολόγησης του υλικού/εξοπλισμού,
-

πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα
(full treacebility) υλικών και διεργασιών παραγωγής,

-

ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σε ό,τι αφορά στις κρίσιμες παραγωγικές
διαδικασίες.

Η Επιθεώρηση θεωρεί τα ανωτέρω, όπως αυτά υποβάλλονται ή με τροποποιήσεις,
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση που η προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει
άπρακτη, τα παραπάνω υποβληθέντα θεωρούνται θεωρημένα.
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7.10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιμής ή πριν την
επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης (αναγγελία ετοιμότητας επιθεώρησης). Η
επιθεώρηση και οι δοκιμές διενεργούνται, παρουσία του επιθεωρητή της Εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένου ειδικού εκπροσώπου του εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων
(15) ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης.
7.11 Η επιθεώρηση γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής και με τεχνικά μέσα του Αναδόχου.
Τα όργανα μέτρησης και ο κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός δοκιμών που
χρησιμοποιείται πρέπει να είναι διακριβωμένα από φορέα διακρίβωσης, διαπιστευμένο
σύμφωνα με ΙSO 17025.
7.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρουσιάσει το υλικό ή εξοπλισμό για επιθεώρηση
ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επιθεώρηση του υλικού ή εξοπλισμού κατά
την καθορισθείσα ημερομηνία επιθεώρησης, υποχρεούται να αποζημιώσει την
Εταιρεία άμεσα για τη δαπάνη που υπέστη άσκοπα. Το ύψος της αποζημίωσης
καθορίζεται από την Εταιρεία και παρακρατείται από την επόμενη πληρωμή του
Αναδόχου. Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες
που θα επιβληθούν για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του
υλικού/εξοπλισμού.
7.13 Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό/εξοπλισμό
εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της
ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού/εξοπλισμού.
7.14 Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ότι ορισμένα υλικά ή
εξοπλισμός δεν πρόκειται να επιθεωρηθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο, τα
αντίστοιχα δελτία δοκιμών ή πιστοποιητικά καταλληλότητας/συμμόρφωσης, για τα
αντίστοιχα υλικά ή εξοπλισμό προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια φόρτωσης.
Σε περίπτωση υλικών ή εξοπλισμού για τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Σύμβαση
εξειδικευμένες προδιαγραφές, αυτά θα πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ 10204 type 3.1.
7.15 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές η Επιθεώρηση ή ο εξουσιοδοτημένος ειδικός
εκπρόσωπος της Εταιρείας συντάσσει «Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών»,
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. Το
«Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών» είναι λεπτομερές, πλήρες και περιέχει ακριβή
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από
τις δοκιμές. Το «Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών» υπογράφεται από την
Επιθεώρηση ή τον εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας και από τον
αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα (φύλλα
δοκιμών κ.λπ.).
7.16 Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό (αστοχία ή μη συμμόρφωση), ο Ανάδοχος έχει το
δικαίωμα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να παρουσιάσει εκ νέου, έως μία (1)
φορά, το υλικό για δοκιμή, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της
Σύμβασης (π.χ. Σύνθετο Υλικό/Εξοπλισμός). Μετά την αστοχία και πριν την
οποιαδήποτε επανάληψη των δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
Εταιρεία τεχνική έκθεση του κατασκευαστή, στην οποία αναλύονται τα αίτια της
αστοχίας μαζί με τα ευρήματα της σχετικής διερεύνησης (root cause analysis) και οι
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες με εφαρμογή μεθοδολογίας ανάλυσης τρόπων
αστοχίας και των αποτελεσμάτων τους (FMEA/Root Cause Analysis). Τα ευρήματα της
σχετικής διερεύνησης είναι προσβάσιμα στην Εταιρεία για επιβεβαίωση. Η τυχόν
επιθεώρηση και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις
συμφωνημένες ιδιότητες των υλικών και εξοπλισμού.
7.17 Σε περίπτωση δεύτερης αστοχίας ή μη συμμόρφωσης, ο Ανάδοχος καταβάλλει στην
Εταιρεία αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
[ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ] του Σχεδίου Συμφωνητικού - Ειδικοί Όροι. Ταυτόχρονα, η
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Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 13. (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.), εκτός αν άλλως ορίζεται
στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (π.χ. Σύνθετο Υλικό/Εξοπλισμός).
7.18 Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές τύπου (type tests) που
προδιαγράφονται εφόσον διαθέτει και προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία
πιστοποιητικά που να πληρούν σωρευτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i.

ii.

iii.
iv.

Έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα, ανεξάρτητα εργαστήρια, διαπιστευμένα
με βάση το ISO 17025, Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με τα σχετικά
πιστοποιητικά και το ως άνω πιστοποιητικό ISO, μαζί με το πεδίο διαπίστευσης.
Το αντικείμενο δοκιμής που αναγράφεται στο πιστοποιητικό είναι πανομοιότυπο με το
προσφερόμενο Υλικό/Εξοπλισμό της Σύμβασης. Η ομοιότητα αφορά στην σχεδίαση,
τα χρησιμοποιούμενα υλικά και το εργοστάσιο κατασκευής, εκτός εάν τα σχετικά
διεθνή πρότυπα ορίζουν άλλους ειδικούς κανόνες ισοδυναμίας.
Οι δοκιμές έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται είναι πρωτότυπα, πλήρη και όχι απλά
εμπροσθόφυλλα ή περιληπτικά σημειώματα.

7.19 Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ή την επανάληψη του συνόλου ή
ορισμένων δοκιμών τύπου (type tests), οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως αν έχουν
προσκομιστεί και έχουν γίνει αποδεκτά τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση
επιτυχούς έκβασης των σχετικών δοκιμών, το κόστος δοκιμής βαρύνει την Εταιρεία, ενώ
σε περίπτωση αποτυχίας των δοκιμών, το κόστος δοκιμής βαρύνει τον Ανάδοχο.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα έτοιμα υλικά από τις εγκαταστάσεις του
Πωλητή μέσα σε τριάντα (30) μέρες, το αργότερο μετά την ικανοποιητική ποιοτική
επιθεώρησή τους ή μετά την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Πωλητή της
απαλλαγής επιθεωρήσεως .
Ο Πωλητής οφείλει, για είδη που έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως είτε από τη σύμβαση,
είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, να γνωρίζει εγγράφως, στο κλιμάκιο
του Αγοραστή που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ειδών, τις
ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος της
συσκευασίας τους. Στις περιπτώσεις που τα είδη πρόκειται να παραδοθούν στις
αποθήκες ή σε χώρο έργων του ΑΔΜΗΕ, με μέριμνα του ίδιου του Πωλητή, η ενημέρωση
του τελικού παραλήπτη μπορεί να γίνεται από αυτόν και τηλεφωνικά.
Ο Πωλητής οφείλει να μεριμνεί για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με τριπλότυπα (και όχι
διπλότυπα) Δελτία Αποστολής, θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων, προκειμένου τα δύο αντίτυπά τους να παραδίνονται στις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Αγοραστή και να χρησιμοποιούνται από αυτές όπως
καθορίζεται στη σχετική διαδικασία παραλαβής των ειδών.
Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση το
πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Πωλητής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και ένα
ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή να αναγράφει σαφώς στο
αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που
παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των ζυγολογίων ή των Δελτίων
Αποστολής να υποβάλλει στον Αγοραστή μαζί με το σχετικό τιμολόγιό τους.
Για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να υπάρχουν και αναλυτικές καταστάσεις
περιεχομένου σε όσα «κόλα» περιέχουν περισσότερα από ένα είδος υλικού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στον Αγοραστή, όπως
προβλέπουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να εξασφαλίσει
την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της σύμβασης πρέπει
με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και
συσκευασμένα - ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο
έλεγχος του περιεχομένου τους και η επισήμανσή τους, από τους αρμόδιους
Επιθεωρητές του Αγοραστή καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες.
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9.2.

9.3.

10.

Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, δέματος
σάκου, στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο
μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία:
Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχομένου υλικού ή εξοπλισμού,
σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση καθώς και ο κωδικός αριθμός
ΑΔΜΗΕ αν πρόκειται για υλικά. Το μικτό και καθαρό βάρος κάθε κιβωτίου, δέματος κλπ.,
o αριθμός της συμβάσεως, o αύξοντας αριθμός κάθε κιβωτίου, δέματος κλπ. σε ενιαία
αρίθμηση για ολόκληρη τη σύμβαση.
Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας συμβάσεως που έχουν
διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή στο ίδιο
κιβώτιο δέμα κλπ.
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής να
αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρις ενός ποσοστού με ανάλογη αυξομείωση
του συνολικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές
μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης
καθορίζονται στους ειδικούς όρους της σύμβασης.

11. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
11.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υλικό/εξοπλισμό σύμφωνα με τις
προθεσμίες που καθορίζονται στο Άρθρο [ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
& ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ] του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ της Σύμβασης.
11.2

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει τη συνολική ή οποιαδήποτε τμηματική παράδοση
υλικού/εξοπλισμού πέραν των συμβατικών προθεσμιών, οφείλει να καταβάλει στην
Εταιρεία ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο [ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΡΗΤΡΕΣ ] του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Σύμβασης. Το
συνολικό ποσό των ανωτέρω ποινικών ρητρών σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το
οριζόμενο στο ως άνω Άρθρο του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
της Σύμβασης, ποσοστό και πληρώνεται από τον Ανάδοχο ή συμψηφίζεται με το
Τιμολόγιο της εκπρόθεσμης παράδοσης ή συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της παραγράφου καλής εκτέλεσης, αν αυτή η εγγύηση καταπέσει.

11.3

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συμβατική τιμή και συνεπώς
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτής της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη.

11.4

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά/εξοπλισμό
που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα
καθυστερούμενα.

11.5

Η καταβολή των ποινικών ρητρών είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις υποχρεώσεις του για την συνολική παράδοση του υλικού/εξοπλισμού καθώς
και από τις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου για αποζημίωση της Εταιρείας βάσει
της Σύμβασης.

11.6

Η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί τις ποινικές ρήτρες από οποιοδήποτε οφειλόμενο
προς τον Ανάδοχο ποσό, ή/και από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και
Προκαταβολής.

11.7

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ ή σε ανωτέρα
βία, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Αναδόχου παραιτούμενου από
κάθε σχετική απαίτηση κατά του ΑΔΜΗΕ.

12.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον
έλεγχο του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε.
Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά
ανωτέρας βίας για τον Πωλητή.
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12.2. Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Αγοραστή αμέσως και
πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση
ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει
δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

13.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

13.1

ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

13.1.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, εάν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της Εταιρείας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή την κείμενη
νομοθεσία και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης
λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών παρατάσεων.
13.1.2 Ειδικότερα, η διαδικασία έκπτωσης κινείται κατά του Αναδόχου τουλάχιστον στις
κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
(α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην πρόσκληση
(β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/εξοπλισμός
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους Ειδικούς
Όρους.
(γ) Αν τα συμβατικά υλικά/εξοπλισμός δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
(δ) Αν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική
επιστολή.
(ε) Αν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς
έγκριση.
13.1.3 Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο, με δικαστικό επιμελητή
ειδική πρόσκληση της Εμπορικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή των
υλικών/εξοπλισμού που πρέπει να ο Ανάδοχος ή αναλυτική περιγραφή ενεργειών που
πρέπει να εκτελέσει για τη συμμόρφωσή του μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που
απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών.
Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από
τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή
επείγοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ημερών.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, δεν ακολουθείται η
ανωτέρω διαδικασία και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, στις περιπτώσεις που επέλθει
οποιοσδήποτε εκ των λόγων αποκλεισμού υποψηφίων, σύμφωνα με την διακήρυξη
του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ο Ανάδοχος.
13.1.4 Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και την έναρξη της τασσόμενης
προθεσμίας για την παράδοση ή/και την αντικατάσταση ή/και επισκευή ή/και
συντήρηση των υλικών/εξοπλισμού, ή για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών προς
συμμόρφωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις λοιπές εκ της Συμβάσεως
υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης ή τμημάτων της και
υφίσταται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση συνέπειες από την υπέρβαση των
συμβατικών προθεσμιών.
13.1.5 Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, η Εταιρεία μπορεί με απόφασή της να κηρύξει
τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση της Εταιρείας κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός
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προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας του
Άρθρου 13.1.3 του παρόντος Τεύχους. Στην απόφαση της Εταιρείας προσδιορίζονται
τα υλικά/εξοπλισμός που παρέδωσε ή/και ενέργειες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, σε
συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στα
υλικά/εξοπλισμός που δεν παρέδωσε και τις ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε.
13.1.6 Ο Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την Εταιρεία, η έκπτωση
καθίσταται οριστική. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται από την Εταιρεία και
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν η
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει οποιεσδήποτε ενέργειες σχετιζόμενες με τη
σύμβαση, έως ότου παρέλθει η προθεσμία άσκησης της ένστασης και η προθεσμία
έκδοσης αποφάσεως. Ουδεμία ενέργεια, παράδοση ή/και αντικατάσταση ή/και
επισκευή ή/και συντήρηση των υλικών/εξοπλισμού εκτελούμενη μετά την ημέρα της
κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής και μέχρι την έκδοση θετικής για τον Ανάδοχο
αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή.
Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής, δικαιούται ισόποση παράταση προθεσμίας,
εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η κατά τα ανωτέρω διακοπή δεν
αποτελεί λόγο για τη λύση της σύμβασης.
13.1.7 Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, η σύμβαση εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό.
13.1.8 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
(α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής
προσαυξημένο κατά τους προβλεπόμενους τόκους στη Σύμβαση και
εισπράττεται από την Εταιρεία είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού της
αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή/ και Προκαταβολής, είτε με
κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ από τον Ανάδοχο,
είτε με συμψηφισμό από ποσό που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος..
(β) Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, το σύνολο των εγγυήσεων για την Καλή
Εκτέλεση, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 [ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ] και
στο Συμφωνητικό.
(γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την
υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών παράδοσης του
υλικού/εξοπλισμού.
13.1.9 Κατά την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ανάδοχο το τυχόν
οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για το υλικό που του παραδόθηκε ή είχε ήδη φορτωθεί
μέχρι την ημερομηνία της απόφασης για καταγγελία της Συμβάσεως. Σε περίπτωση
που τα μέρη του υλικού/εξοπλισμού που έχουν παραδοθεί ή φορτωθεί είναι ατελή ή
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα μέρη του υλικού/εξοπλισμού που δεν
παραδόθηκαν ή είναι άχρηστα, επιστρέφονται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο. Τα
έξοδα επιστροφής καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η Εταιρεία
από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων αφαιρούνται από το ανωτέρω οφειλόμενο
συμβατικό τίμημα.
13.1.10 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Εταιρεία δύναται να προτείνει την
ολοκλήρωση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που ο επόμενος
μειοδότης υπέβαλε στο διαγωνισμό.
Η Εταιρεία κοινοποιεί την πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. Η σύμβαση
προμήθειας συνάπτεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση στην Εταιρεία
έγγραφης και ανεπιφύλακτης αποδοχής της πρόσκλησης από τον επόμενο μειοδότη.
Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Εταιρεία
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Εταιρεία για την ανάδειξη
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Αναδόχου προσφεύγει κατά την κρίση της στις προβλεπόμενες από το νόμο
διαδικασίες.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και για την
ολοκλήρωση της προμήθειας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λύσης της
σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία αποζημίωση ίση με
τη ζημία της Εταιρείας λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης από το νέο Ανάδοχο. Η
διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης
με υπαιτιότητα της Εταιρείας.
13.2

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

13.2.1 Η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση αυτή ολικά ή και εφόσον
ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την
ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.
13.2.2 Η αποζημίωση σε περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας περιλαμβάνει, εκτός από την
αξία του υλικού/εξοπλισμού που έχει παραδοθεί, τα κατωτέρω οριζόμενα με την
προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών:
(α) Η αξία των υλικών/εξοπλισμού που βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής.
(β) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς
αναθεώρηση, μειωμένου κατά τα τρία τέταρτα (3/4) και ύστερα από αφαίρεση
της αξίας του υλικού/εξοπλισμού που έχει παραδοθεί ή βρίσκονται στο στάδιο
παραγωγής.
13.2.3 Στην περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας ισχύει, επίσης, αναλογικά η παράγραφος
13.1.10 του άρθρου 13.1 [ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ].
13.3

ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ

13.3.1 Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή αποβιώσει, η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.
13.3.2 Σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς την Εταιρεία και η σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο
αυτής από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από τη
Σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται έναντι της Εταιρείας από τα λοιπά μέλη. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται
ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας.
Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από
την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, η Εταιρεία
μπορεί κατά την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτήν.
14.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
14.1. Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με
δικές του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως (ΕΕΚΕ) που να είναι
διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα και να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του
συνολικού συμβατικού τιμήματος. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα γίνονται δεκτές
Εγγυητικές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζα ή από το ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ή από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε και του ΕΟΧ ή σε κράτη -μέλη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997
(ΦΕΚ Α 139/27.6.97).
14.2. Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική Επιστολή, δίνει στον
Αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο δε Πωλητής θα είναι
απέναντί του υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν και θα επιστρέψει
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στον Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν, με τόκο
υπερημερίας. Ανάλογα με την περίπτωση, και για να εξασφαλίσει την εν λόγω
επιστροφή, ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση του, να εκπέσει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής ή και την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που έχει στα χέρια του.
14.3. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που έχει
παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι
δεν υπάρχουν απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ. ποινικές ρήτρες κλπ.)
14.4. Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ’ αυτήν την σύμβαση και λόγος για την
κατάπτωσή της, η επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του
Πωλητή μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων
ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση
των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγυήσεως για την καλή
λειτουργία του υλικού.
15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
15.1. Ο Ανάδοχος δύναται μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και εφόσον αυτό
προβλέπεται στο Συμφωνητικό να υποβάλει αίτημα για χορήγηση Προκαταβολής. Η
Προκαταβολή αυτή χορηγείται μόνο μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΑΔΜΗΕ
και εκδίδεται με δαπάνες του Αναδόχου και εφόσον το ζητηθέν ποσό υπερβαίνει το ποσό
της κατατεθείσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Το ποσό της Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ποσού της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.
15.2. Στο Συμφωνητικό δύναται να προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,
έως το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συμβατικού τιμήματος και τούτο μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος και την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες
που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προμήθεια.
15.3. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με επιτόκιο που ορίζεται στο
Συμφωνητικό. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τόκων για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ.
15.4. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ, πριν την απόσβεση
της Προκαταβολής, σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου ή καταγγελίας της
Σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης εξαιτίας
της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της Προκαταβολής. Η Εγγυητική Επιστολή
Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής.
16.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
16.1. Ο Πωλητής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών
του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει γι αυτό
ειδική γραπτή συναίνεση του Αγοραστή.
16.2. Κατ’ εξαίρεση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα αφαιρεθούν:
16.2.1.Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.
16.2.2.Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα να την
εισπράξει από τον Αγοραστή και
16.2.3.Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το αποδεικτικό
Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμισή του είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη
σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που
ορίζει εκάστοτε ο Νόμος.
16.3 Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα, ο Αγοραστής θα
καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών, που απορρέουν
από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Πωλητή, αφού
πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων
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15.2.1, 15.2.2 και 15.2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της
εκχωρηθείσας πληρωμής.
17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
17.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υλικών που θα
παραδοθούν στην Εταιρεία σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την παραλαβή τους από
την Εμπορική Υπηρεσία βάσει του τρόπου παράδοσης των υλικών και φέρει την πλήρη
ευθύνη, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή, ακόμη και σε αντικατάστασή τους. Μετά την παραλαβή ο κίνδυνος
μεταβιβάζεται στην Εταιρεία.
17.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016.
17.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
18.

ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους, δεν
παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών
ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.

19.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων.
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση
των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν
οι ειδικοί όροι της σύμβασης.

2.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση είναι σταθερές και δεν θ’ αλλάξουν για
οποιονδήποτε λόγο εκτός εάν στους ειδικούς όρους της συμβάσεως προβλέπεται
αναπροσαρμογή.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Στα εμπορικά τιμολόγια και σε όλα τα άλλα φορτωτικά έγγραφα, ο Πωλητής θα
παραθέτει πλήρη περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού, όπως ακριβώς αυτή η
περιγραφή αναγράφεται στη Σύμβαση. Συντμήσεις, ασαφείς, επινοηθέντες, ανακριβείς,
ιδιωματικοί, αόριστοι ή συντεχνιακοί όροι είναι απαράδεκτοι και αν χρησιμοποιούνται, ο
Αγοραστής θα δικαιούται να επιστρέψει τα έγγραφα του είδους αυτού για κατάλληλη
διατύπωση, ο δε Πωλητής θα είναι στο ακέραιο υπεύθυνος για οποιαδήποτε
καθυστέρηση, δαπάνη, ζημιά ή απώλεια που θα προκύψει από την αιτία αυτή.

4.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο [ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) του
Τεύχους Σχέδιο Συμφωνητικού – Ειδικοί Όροι της Σύμβασης. Η ολική ή τμηματική
καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν
κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια,
μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών,
θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20 η ημέρα του
μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5.1. Το υλικό θα συσκευαστεί προσεκτικά για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη
Σύμβαση, σε τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή / και δοχεία ή / και δέματα
διευθετημένα ώστε να διευκολύνουν την ασφαλή διακίνηση.
5.2. Κατά τη συσκευασία του υλικού, ο Πωλητής θα ακολουθήσει τις τυχόν ειδικές οδηγίες
του Αγοραστή που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς αφίξεως του υλικού
στον προορισμό του.
Θα ληφθεί η πρέπουσα μέριμνα για τα μέσα μεταφοράς που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Ο όγκος του αποστελλόμενου υλικού θα διατηρηθεί στο ελάχιστο
ασφαλές μέγεθος.
5.3. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της συμβάσεως πρέπει με μέριμνα του Πωλητή να είναι
αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και συσκευασμένα - ταξινομημένα με τρόπο
που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η
επισήμανσή τους από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Αγοραστή καθώς και από τους
τελικούς παραλήπτες.
5.4. Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας συμβάσεως που έχουν διαφορετικούς
προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή στο ίδιο κιβώτιο, δέμα
κλπ.
5.5. Το περιεχόμενο σε κάθε σκελετοκιβώτιο, δοχείο ή δέμα υλικού θα περιγράφεται ή / και
θα καταχωρείται κατά τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώριση των περιεχομένων
κατά την άφιξη στον προορισμό και την αποσυσκευασία. Το ζυγολόγιο πρέπει να
περιέχεται στο σκελετοκιβώτιο ή να συνοδεύει το δοχείο ή το δέμα και να αναφέρει τον
αριθμό Συμβάσεως, τύπο συσκευασίας και αύξοντα αριθμό του δέματος. Θα πρέπει να
αναφέρει το συνολικό βάρος και είτε τις εξωτερικές διαστάσεις κατά τεμάχιο ή το
συνολικό όγκο του αποστελλόμενου υλικού που καλύπτει, καθώς και κάθε άλλη
απαιτούμενη ένδειξη που να εξασφαλίζει εύκολη αναγνώριση, διαλογή και
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

χρησιμοποίηση του υλικού κατά την άφιξή του στον τόπο προορισμού. Θα περιέχει
επίσης χωριστά για κάθε δέμα, σκελετοκιβώτιο ή δοχείο το καθαρό και μικτό βάρος και
τις εξωτερικές του διαστάσεις. Η περιγραφή του υλικού στο ζυγολόγιο θα αντιστοιχεί στην
περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι στην περιγραφή έκαστου είδους θα αναγράφεται
ο αντίστοιχος αριθμός είδους της Συμβάσεως.
Για να είναι βέβαιο ότι όλα τα παραδιδόμενα υλικά έχουν επιθεωρηθεί κανονικά, τα εν
λόγω ζυγολόγια πρέπει να υποβάλλονται στον Επιθεωρητή του Αγοραστή για θεώρηση
στον τόπο της Επιθεωρήσεως και μετά την ολοκλήρωσή της. Τρία αντίγραφα των εν
λόγω (θεωρημένων) ζυγολογίων πρέπει να παραδίδονται στον Επιθεωρητή του
Αγοραστή και ένα να ταχυδρομείται αεροπορικώς στον Αγοραστή. ΄Aλλα δύο αντίγραφα
του εν λόγω ζυγολογίου θα παραδίδονται στον Πράκτορα του Μεταφορέα του Αγοραστή,
ενώ άλλα δύο θα υποβάλλονται στην Τράπεζα μαζί με τα άλλα φορτωτικά έγγραφα.
Εφ’ όσον στο ίδιο κιβώτιο, δέμα κλπ. συσκευάζονται διαφορετικά είδη της Συμβάσεως
που έχουν τον ίδιο προορισμό, πρέπει να περιέχεται μέσα σε κάθε κιβώτιο, δέμα κλπ.
αναλυτική κατάσταση του περιεχομένου του στην οποία, μπροστά από κάθε είδος, θα
αναφέρεται και ο αριθμός που έχει το είδος στη Σύμβαση (ΙΤΕΜ).
Ο αριθμός αυτός θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναφέρεται και στα αντίστοιχα
τιμολόγια και Ζυγολόγια (Packing List) του Πωλητή. Αντίγραφο της αναλυτικής αυτής
κατάστασης θα στέλνεται στη Δ/νση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών μαζί με τα
λοιπά φορτωτικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 7, εδάφιο 6.
Τα τυχόν τεμάχια που αποστέλλονται λόγω της φύσεώς τους χωρίς συσκευασία θα
δένονται σε δέσμες ή διαφορετικά, σε τεμάχια αποστολής κατάλληλου βάρους και
διαστάσεων ώστε να μη προκαλούν οποιαδήποτε δυσκολία στη διακίνησή τους κατά τη
μεταφορά και να μη βάζουν σε κίνδυνο την ασφαλή τους άφιξη στον προορισμό τους.
Κάθε σκελετοκιβώτιο, δοχείο ή δέμα θα φέρει ένδειξη του περιεχομένου τμήματος ή
τμημάτων και του βάρους καθώς και κατάλληλες ενδείξεις για τη διακίνηση ή / και
ανάρτηση (σαμπάνιασμα) κατά την φόρτωση και εκφόρτωση.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Όλες οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα και ανθεκτικά με χρώμα ή
στερεοτυπία σε δύο πλευρές εκάστου σκελετοκιβωτίου, δοχείου ή δέματος.
Απαγορεύεται απολύτως η χρησιμοποίηση κιμωλίας ή μολυβιού για τις ενδείξεις. Κατά
τους ισχύοντες κανονισμούς, σε κάθε αποστελλόμενο και εισαγόμενο τεμάχιο στην
Ελλάδα, συσκευασμένο ή όχι, πρέπει να αναγράφεται σαφώς η χώρα προελεύσεως. Η
μη συμμόρφωση προς αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να συνεπάγεται μεγάλα
πρόστιμα του Δημοσίου που θα βαρύνουν τον Πωλητή.
Συσκευασμένα ή όχι, όλα τα τεμάχια θα φέρουν αύξοντα αριθμό. Η περιγραφή του
αποστελλόμενου υλικού στο αντίστοιχο ζυγολόγιο πρέπει πάντα να αναφέρεται σ’ αυτόν
τον αύξοντα αριθμό του δέματος.
Για την εξωτερική σήμανση όλων των κιβωτίων, δοχείων ή δεμάτων κλπ. γενικώς να
τηρηθούν τα παρακάτω:
Στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, δέματος, σάκου,
στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο μελάνι κλπ.
ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία :

IPTO - GREECE
------------------------------(1)

------------------------------(2)

(1) Συμπληρώνεται με σύντομη περιγραφή
ενδεικτική των περιεχομένων,
π.χ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GMC,
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ κλπ.
(2) Συμπληρώνεται το είδος, η ποσότητα και η
μονάδα μετρήσεως του περιεχομένου υλικού
σύμφωνα με περιγραφή που δίνεται στη Σύμβαση
καθώς και ο κωδικός αριθμός ΑΔΜΗΕ.
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ΕΧ
-----------------------------(3)

----------------------- etc .(4)

Cross Wt. Kgs-------------Net Wt. Kgs----------------Dimensions---X-----X----(5)

------------------------(6)

6.4.

(3) Συμπληρώνεται με το μονολεκτικό όνομα
του Πωλητή ή αρχικά και τη χώρα του
Πωλητή π.χ. SIEMENS - Γερμανίας,
WORTHINGTON-USA, ALSTHOM-Γαλλίας κλπ.
(4) Συμπληρώνεται με τον αρ. Συμβάσεως
που δίνεται στην αρχή της Συμβάσεως,
π.χ.4085021 ή 4073032 κλπ.

(5) Συμπληρώνεται με τις ακριβείς εξωτερικές
διαστάσεις δηλ. το ολικό μήκος, ολικό πλάτος
και ολικό ύψος σε μετρικές μονάδες.
(6) Συμπληρώνεται ο αύξοντας αριθμός κάθε
κιβωτίου ,δέματος κλπ. σε ενιαία αρίθμηση
για ολόκληρη τη σύμβαση.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι γραμμένα στη γλώσσα με την οποία έχει
συνταχθεί η σύμβαση.
Οι λέξεις IPTO-GREECE, το όνομα της χώρας του Πωλητή μετά την πρόθεση ΕΧ και ο
αύξοντας αριθμός του τεμαχίου πρέπει να είναι βαμμένος ή στερεοτυπημένος επίσης και
σε όλα τα ασυσκεύαστα τεμάχια έστω και αν αποστέλλονται σε δεσμίδες (π.χ. IPTO GREECE EX ITALY 68). Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η σήμανση των
ασυσκεύαστων τεμαχίων με χρωματισμό ή στερεοτυπία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μεταλλικές πινακίδες ασφαλώς στερεωμένες στην αποστελλόμενη δεσμίδα ή τεμάχιο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι όροι παραδόσεως ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες INCOTERMS
εκτός αν στη Σύμβαση ορίζεται διαφορετικά.
7.2. Ορίζεται ρητώς ότι:
7.2.1. Οι συμβατικές τιμές για παράδοση FOB, ή FAS ή FOR ή FOT περιλαμβάνουν όλους
τους φόρους εξαγωγής, έξοδα λιμένος, επιβαρύνσεις τεκμηριώσεως, αμοιβές και
δαπάνες μεταφοράς και στις περιπτώσεις FOB ή FOR ή FOT τυχόν άλλες επιβαρύνσεις
που προκύπτουν μέχρι την επί του καταστρώματος του πλοίου ή του βαγονιού ή
φορτηγού αυτοκινήτου παράδοση του υλικού.
7.2.2. Οι συμβατικές τιμές για παράδοση FOB στα λιμάνια Λα Σπέτσια, Τσιβιταβέκια, Βενετία
Τεργέστη, Ριγιέκα, Μασσαλία και Ραβέννα περιλαμβάνουν όλα τα λιμενικά τέλη και
δαπάνες για τη στοιβασία των υλικών στο κύτος του πλοίου (FOB AND STOWED).
7.3. Ο αναφερόμενος στη Σύμβαση πράκτορας του Μεταφορέα του Αγοραστή ενεργεί σαν
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Αγοραστή προκειμένου για την αποστολή στην
Ελλάδα υλικού που παραδίδεται από τον Πωλητή σε σημείο εκτός Ελλάδας.
7.4. Ο Πωλητής πρέπει αρκετά πριν από την παράδοση, να έρθει σε επαφή με τον Πράκτορα
του Μεταφορέα του Αγοραστή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες για την
αποστελλόμενη παρτίδα και προσφέροντας κάθε συνεργασία για την έγκαιρη αποστολή
του υλικού.
7.5. Αν στη Σύμβαση δεν κατονομάζεται πράκτορας του Μεταφορέα του Αγοραστή, ο
Πωλητής θα απευθυνθεί απευθείας και έγκαιρα στον Αγοραστή για συγκεκριμένες
οδηγίες.
7.6. Μετά τη φόρτωση του υλικού ο Πωλητής πρέπει με FAX προς τη Δ/νση Διαχείρισης
Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Αγοραστή, (Δυρραχίου 89 & Κηφισού 104
43 ΑΘΗΝΑ) FAX: 210 5192326, να δηλώσει το όνομα του πλοίου, ημερομηνία και λιμάνι
φορτώσεως (εναλλακτικά ημερομηνία και αρ. πτήσεως σε περίπτωση αεροπορικής
μεταφοράς, ή σημείο αναχωρήσεως σε περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής
7.
7.1.
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7.7.
7.8.

7.9.

μεταφοράς), το καθαρό και μικτό βάρος, τον αριθμό κιβωτίων, την αξία, την σύντομη
περιγραφή του υλικού καθώς επίσης την χώρα προέλευσης - Παραγωγής, τον τύπο και
τον αριθμό του πιστοποιητικού προελεύσεως του υλικού και τον αριθμό της Συμβάσεως.
Ταυτόχρονα ο Πωλητής θα στείλει με αεροπορικό ταχυδρομείο και στην ίδια διεύθυνση
από ένα αντίγραφο κάθε εκδιδομένου τιμολογίου, Ζυγολογίου και Αναλυτικής
καταστάσεως του περιεχομένου των κιβωτίων, δεμάτων κλπ., καθώς και το Πρωτότυπο
Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας για υλικά προελεύσεως ΕΕ ή το πρωτότυπο Πιστοποιητικό
Προελεύσεως για υλικά άλλων χωρών. Η μη συμμόρφωση του Πωλητή στην απαίτηση
αυτή συνεπάγεται την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τον Αγοραστή για τα
οποιαδήποτε έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ή για οποιαδήποτε θετική ζημιά υπέστη σαν
συνέπεια της εν λόγω μη συμμορφώσεως.
Ο Πράκτορας του Πωλητή θα δικαιούται προμήθεια μεταφοράς από τον Μεταφορέα του
Αγοραστή σύμφωνα με τα έθιμα του λιμανιού.
Ο Πωλητής υποχρεούται να δίνει εντολή στον Μεταφορέα και αυτός στον πράκτορά του
να εκδίδει τη διατακτική στο όνομα του ΑΔΜΗΕ και να παραδίδει αυτήν στον ΑΔΜΗΕ
αμέσως μετά την άφιξη του υλικού.
Για τις θαλάσσιες μεταφορές θα χρησιμοποιούνται πλοία με Ελληνική σημαία εφ’ όσον
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μεταφοράς του υλικού, στις τρέχουσες τιμές και δεν
προκύψει καθυστέρηση από τη χρησιμοποίηση τους.

8.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής να
αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρις ενός ποσοστού με ανάλογη αυξομείωση
του συνολικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές
μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης
καθορίζονται στους ειδικούς όρους της σύμβασης.

9.
9.1.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υλικό/εξοπλισμό σύμφωνα με τις
προθεσμίες που καθορίζονται στο Άρθρο [ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
& ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ] του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ της Σύμβασης.
Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει τη συνολική ή οποιαδήποτε τμηματική παράδοση
υλικού/εξοπλισμού πέραν των συμβατικών προθεσμιών, οφείλει να καταβάλει στην
Εταιρεία ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο [ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΡΗΤΡΕΣ ] του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Σύμβασης. Το
συνολικό ποσό των ανωτέρω ποινικών ρητρών σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το
οριζόμενο στο ως άνω Άρθρο του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
της Σύμβασης, ποσοστό και πληρώνεται από τον Ανάδοχο ή συμψηφίζεται με το
Τιμολόγιο της εκπρόθεσμης παράδοσης ή συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της παραγράφου καλής εκτέλεσης, αν αυτή η εγγύηση καταπέσει.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συμβατική τιμή και συνεπώς
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτής της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά/εξοπλισμό
που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα
καθυστερούμενα.
Η καταβολή των ποινικών ρητρών είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από τις υποχρεώσεις του για την συνολική παράδοση του υλικού/εξοπλισμού καθώς και
από τις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου για αποζημίωση της Εταιρείας βάσει της
Σύμβασης.
Η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί τις ποινικές ρήτρες από οποιοδήποτε οφειλόμενο
προς τον Ανάδοχο ποσό, ή/και από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή/και
Προκαταβολής.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ ή σε ανωτέρα
βία, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Αναδόχου παραιτούμενου από
κάθε σχετική απαίτηση κατά του ΑΔΜΗΕ.

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

.
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10.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που
συμφωνήθηκαν μ’ αυτή τη Σύμβαση. Ακόμη, εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του
ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την ημερομηνία φορτώσεως. Αν στο διάστημα
αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται
σε κακή χρήση ή σε ανώτερη βία, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να
το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή,
χωρίς να πληρωθεί γι αυτό.
Ακόμη, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική
ζημία, που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν
θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
11.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί όλες τις δοκιμές ή/και επιθεωρήσεις του Εξοπλισμού και των
Υλικών στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμοδίως εγκεκριμένο χώρο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της οριζόμενης από τους Ειδικούς Όρους προθεσμίας
να υποβάλλει προς έγκριση στην Επιθεώρηση την κατάσταση/περιγραφή του
υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου του εργοστασίου ή της προτεινόμενης τρίτης εταιρείας
για τη διενέργεια των δοκιμών του υλικού/εξοπλισμού. Η Επιθεώρηση θα ενημερώσει
εγγράφως τον Ανάδοχο μέσα στην οριζόμενη από τους Ειδικούς Όρους προθεσμία για
την έγκριση ή απόρριψη του προτεινόμενου τόπου δοκιμών. Σε περίπτωση απόρριψης
ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει εντός επτά (7) ημερών τα ανωτέρω στοιχεία για νέο
προτεινόμενο τόπο διεξαγωγής των δοκιμών. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, η
Επιθεώρηση θα υποδείξει στον Ανάδοχο το/τα πιστοποιημένο/πιστοποιημένα
εργαστήρια για τη διεξαγωγή των δοκιμών. Η δαπάνη διεξαγωγής τους βαρύνει τον
Ανάδοχο.
11.3 Η Εταιρεία δικαιούται να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο
κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης δικαιούται να επιβλέπει όλες
τις δοκιμές ή/και επιθεωρήσεις με τους εξουσιοδοτημένους και ορισμένους
εκπροσώπους της.
11.4 Η Εταιρεία, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Υλικού/Εξοπλισμού με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των ισχυόντων Κανονισμών, δύναται να
προβαίνει οποτεδήποτε, με δαπάνες του Αναδόχου, σε δειγματοληψίες ή/και δοκιμές
στα υπό προμήθεια υλικά/εξοπλισμό.
11.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει, με αποκλειστική επιβάρυνσή του, την απρόσκοπτη
πρόσβαση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χώρο οποτεδήποτε, για την επίβλεψη της
κατασκευής των Υλικών, του Εξοπλισμού και την πρόοδο των εργασιών κατασκευής, με
την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δίνει εύλογη προειδοποίηση.
11.6 Πριν τη μεταφορά του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος των υλικών ή του εξοπλισμού,
απαιτείται η επιθεώρηση από την Εταιρεία και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων
δοκιμών ή η χορήγηση γραπτής απαλλαγής επιθεώρησης και η παράδοση στον
Ανάδοχο άδειας φόρτωσης, υπογεγραμμένης από την Επιθεώρηση ή από
εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας.
11.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες, από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Σύμβασης και τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα,
δοκιμές σειράς (routine tests), δείγματος (sample tests), ειδικές δοκιμές (special tests),
δοκιμές Παραλαβής (acceptance tests), καθώς και τις δοκιμές τύπου (type tests) που
προδιαγράφονται στη Σύμβαση. Οι δοκιμές τύπου μπορούν να πραγματοποιούνται και
πριν την έναρξη παραγωγής του αντίστοιχου υλικού ή εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται η
δυνατότητα ταυτοποίησης του δοκιμαζόμενου υλικού ή εξοπλισμού με το προς
παράδοση υλικό ή εξοπλισμό (μέσω σχεδίων, μετρήσεων κ.λπ.). Μετά την ολοκλήρωση
όλων των δοκιμών χορηγείται σχετική άδεια φόρτωσης.
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11.8 Η δαπάνη για την εκτέλεση της επιθεώρησης και των δοκιμών (εκτός των δοκιμών τύπου,
για τις οποίες ισχύει ότι προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης) βαρύνει τον
Ανάδοχο εκτός από τις δαπάνες του Επιθεωρητή της Εταιρείας.
11.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
έγκρισης των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων να υποβάλει στην Εμπορική Υπηρεσία
πλήρες πρόγραμμα όλων των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων και απαιτούμενων
δοκιμών (Inspection & Test Plan), δηλ. αναλυτικό πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα
διεξαγωγής δοκιμών (Τύπου, Ειδικές, Σειράς, Δείγματος, Παραλαβής).
Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να
υποβάλλει στην Εμπορική Υπηρεσία:
-

πρόγραμμα παραγωγής/κατασκευής/συναρμολόγησης του υλικού/εξοπλισμού,

-

πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα
(full treacebility) υλικών και διεργασιών παραγωγής,

-

ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σε ό,τι αφορά στις κρίσιμες παραγωγικές
διαδικασίες.

Η Επιθεώρηση θεωρεί τα ανωτέρω, όπως αυτά υποβάλλονται ή με τροποποιήσεις,
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση που η προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει
άπρακτη, τα παραπάνω υποβληθέντα θεωρούνται θεωρημένα.

11.10

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιμής ή πριν την
επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης (αναγγελία ετοιμότητας επιθεώρησης). Η
επιθεώρηση και οι δοκιμές διενεργούνται, παρουσία του επιθεωρητή της Εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένου ειδικού εκπροσώπου του εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων
(15) ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης.

11.11 Η επιθεώρηση γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής και με τεχνικά μέσα του Αναδόχου.
Τα όργανα μέτρησης και ο κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός δοκιμών που
χρησιμοποιείται πρέπει να είναι διακριβωμένα από φορέα διακρίβωσης, διαπιστευμένο
σύμφωνα με ΙSO 17025.
11.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρουσιάσει το υλικό ή εξοπλισμό για επιθεώρηση
ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επιθεώρηση του υλικού ή εξοπλισμού κατά
την καθορισθείσα ημερομηνία επιθεώρησης, υποχρεούται να αποζημιώσει την
Εταιρεία άμεσα για τη δαπάνη που υπέστη άσκοπα. Το ύψος της αποζημίωσης
καθορίζεται από την Εταιρεία και παρακρατείται από την επόμενη πληρωμή του
Αναδόχου. Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες
που θα επιβληθούν για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του
υλικού/εξοπλισμού.
11.13 Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωσει να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό/εξοπλισμό
εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της
ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού/εξοπλισμού.
11.14 Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ότι ορισμένα υλικά ή
εξοπλισμός δεν πρόκειται να επιθεωρηθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο, τα
αντίστοιχα δελτία δοκιμών ή πιστοποιητικά καταλληλότητας/συμμόρφωσης, για τα
αντίστοιχα υλικά ή εξοπλισμό προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια φόρτωσης.
Σε περίπτωση υλικών ή εξοπλισμού για τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Σύμβαση
εξειδικευμένες προδιαγραφές, αυτά θα πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ 10204 type 3.1.
11.15 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές η Επιθεώρηση ή ο εξουσιοδοτημένος ειδικός
εκπρόσωπος της Εταιρείας συντάσσει «Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών»,
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. Το

ΔΕΑ-407901/ Τεύχος 6 «Γενικοί Όροι»

«Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών» είναι λεπτομερές, πλήρες και περιέχει ακριβή
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από
τις δοκιμές. Το «Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Δοκιμών» υπογράφεται από την
Επιθεώρηση ή τον εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας και από τον
αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα (φύλλα
δοκιμών κ.λπ.).
11.16 Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό (αστοχία ή μη συμμόρφωση), ο Ανάδοχος έχει το
δικαίωμα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να παρουσιάσει εκ νέου, έως μία (1)
φορά, το υλικό για δοκιμή, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της
Σύμβασης (π.χ. Σύνθετο Υλικό/Εξοπλισμός). Μετά την αστοχία και πριν την
οποιαδήποτε επανάληψη των δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
Εταιρεία τεχνική έκθεση του κατασκευαστή, στην οποία αναλύονται τα αίτια της
αστοχίας μαζί με τα ευρήματα της σχετικής διερεύνησης (root cause analysis) και οι
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες με εφαρμογή μεθοδολογίας ανάλυσης τρόπων
αστοχίας και των αποτελεσμάτων τους (FMEA/Root Cause Analysis). Τα ευρήματα της
σχετικής διερεύνησης είναι προσβάσιμα στην Εταιρεία για επιβεβαίωση. Η τυχόν
επιθεώρηση και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις
συμφωνημένες ιδιότητες των υλικών και εξοπλισμού.
11.17 Σε περίπτωση δεύτερης αστοχίας ή μη συμμόρφωσης, ο Ανάδοχος καταβάλλει στην
Εταιρεία αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
[ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ] του Σχεδίου Συμφωνητικού – Ειδικοί Όροι. Ταυτόχρονα, η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 14 (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.), εκτός αν άλλως ορίζεται
στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (π.χ. Σύνθετο Υλικό/Εξοπλισμός).
11.18 Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές τύπου (type tests) που
προδιαγράφονται εφόσον διαθέτει και προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία
πιστοποιητικά που να πληρούν σωρευτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i.

Έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα, ανεξάρτητα εργαστήρια, διαπιστευμένα
με βάση το ISO 17025, Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με τα σχετικά
πιστοποιητικά και το ως άνω πιστοποιητικό ISO, μαζί με το πεδίο διαπίστευσης.

ii.

Το αντικείμενο δοκιμής που αναγράφεται στο πιστοποιητικό είναι πανομοιότυπο με το
προσφερόμενο Υλικό/Εξοπλισμό της Σύμβασης. Η ομοιότητα αφορά στην σχεδίαση,
τα χρησιμοποιούμενα υλικά και το εργοστάσιο κατασκευής, εκτός εάν τα σχετικά διεθνή
πρότυπα ορίζουν άλλους ειδικούς κανόνες ισοδυναμίας.

iii.

Οι δοκιμές έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

iv.

Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται είναι πρωτότυπα, πλήρη και όχι απλά
εμπροσθόφυλλα ή περιληπτικά σημειώματα.

11.19 Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ή την επανάληψη του συνόλου ή
ορισμένων δοκιμών τύπου (type tests), οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως αν έχουν
προσκομιστεί και έχουν γίνει αποδεκτά τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση
επιτυχούς έκβασης των σχετικών δοκιμών, το κόστος δοκιμής βαρύνει την Εταιρεία,
ενώ σε περίπτωση αποτυχίας των δοκιμών, το κόστος δοκιμής βαρύνει τον Ανάδοχο.
12.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
Ο Πωλητής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμα του
να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.
Αν η χρήση του υλικού συνέβαινε να απαγορευτεί από αντίθετη αξίωση, ο Πωλητής
εγκαίρως και με έξοδα του είτε θα εξασφαλίσει στον Αγοραστή το δικαίωμα να συνεχίσει
να χρησιμοποιεί αυτό το υλικό ή θα το αντικαταστήσει με σύννομο υλικό ή θα το
τροποποιήσει με τρόπο που να καταστεί σύννομο κατά την αρέσκεια του Αγοραστή.
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Αν τίποτα από τα προαναφερόμενα δεν είναι εύλογα εφικτό ο Πωλητής θα αποσύρει το
υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για τις θετικές
ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.
13.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί
ξεχωριστά γι αυτό τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του υλικού
κείμενα και σχέδια, αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

14.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

14.1 ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
14.1.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, εάν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της Εταιρείας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή την κείμενη
νομοθεσία και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης
λαμβανομένων υπόψη των συμβατικών παρατάσεων.
14.1.2 Ειδικότερα, η διαδικασία έκπτωσης κινείται κατά του Αναδόχου τουλάχιστον στις
κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:
(α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
πρόσκληση
(β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/εξοπλισμός ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους.
(γ) Αν τα συμβατικά υλικά/εξοπλισμός δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
(δ) Αν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.
(ε) Αν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση.
14.1.3 Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο, με δικαστικό επιμελητή
ειδική πρόσκληση της Εμπορικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή των
υλικών/εξοπλισμού που πρέπει να παραδόσει ο Ανάδοχος ή αναλυτική περιγραφή
ενεργειών που πρέπει να εκτελέσει για τη συμμόρφωσή του μέσα στην τασσόμενη
προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του
χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των
ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, ούτε και
μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες.Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη μέτρων για την
αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ημερών.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, δεν ακολουθείται η
ανωτέρω διαδικασία και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, στις περιπτώσεις που επέλθει
οποιοσδήποτε εκ των λόγων αποκλεισμού υποψηφίων, σύμφωνα με την διακήρυξη του
διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ο Ανάδοχος.
14.1.4 Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και την έναρξη της τασσόμενης
προθεσμίας για την παράδοση ή/και την αντικατάσταση ή/και επισκευή ή/και συντήρηση
των υλικών/εξοπλισμού, ή για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών προς
συμμόρφωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις λοιπές εκ της Συμβάσεως
υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης ή τμημάτων της και
υφίσταται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση συνέπειες από την υπέρβαση των
συμβατικών προθεσμιών.
14.1.5 Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, η Εταιρεία μπορεί με απόφασή της να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση της Εταιρείας κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας του
Άρθρου 14.1.3 του παρόντος Τεύχους. Στην απόφαση της Εταιρείας προσδιορίζονται τα
υλικά/εξοπλισμός που παρέδωσε ή/και ενέργειες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, σε
συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στα
υλικά/εξοπλισμός που δεν παρέδωσε και τις ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε.
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14.1.6 Ο Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την Εταιρεία, η έκπτωση
καθίσταται οριστική. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται από την Εταιρεία και
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν η
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει οποιεσδήποτε ενέργειες σχετιζόμενες με τη
σύμβαση, έως ότου παρέλθει η προθεσμία άσκησης της ένστασης και η προθεσμία
έκδοσης αποφάσεως. Ουδεμία ενέργεια, παράδοση ή/και αντικατάσταση ή/και επισκευή
ή/και συντήρηση των υλικών/εξοπλισμού εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω
υποχρεωτικής διακοπής και μέχρι την έκδοση θετικής για τον Ανάδοχο αποφάσεως
πιστοποιείται για πληρωμή.
Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής, δικαιούται ισόποση παράταση προθεσμίας,
εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η κατά τα ανωτέρω διακοπή δεν
αποτελεί λόγο για τη λύση της σύμβασης.
14.1.7 Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, η σύμβαση εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό.
14.1.8 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
(α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά τους προβλεπόμενους τόκους στη Σύμβαση και εισπράττεται από την Εταιρεία είτε
με κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης ή/ και Προκαταβολής, είτε με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό
του ΑΔΜΗΕ από τον Ανάδοχο, είτε με συμψηφισμό από ποσό που δικαιούται να λάβει
ο Ανάδοχος..
(β)
Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, το σύνολο των εγγυήσεων για την Καλή Εκτέλεση, όπως
ορίζονται στο άρθρο 16 [ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ] και στο Συμφωνητικό.
(γ)
Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της
συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών παράδοσης του υλικού/εξοπλισμού.
14.1.9 Κατά την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ανάδοχο το τυχόν
οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για το υλικό που του παραδόθηκε ή είχε ήδη φορτωθεί
μέχρι την ημερομηνία της απόφασης για καταγγελία της Συμβάσεως. Σε περίπτωση που
τα μέρη του υλικού/εξοπλισμού που έχουν παραδοθεί ή φορτωθεί είναι ατελή ή δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα μέρη του υλικού/εξοπλισμού που δεν
παραδόθηκαν ή είναι άχρηστα, επιστρέφονται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο. Τα έξοδα
επιστροφής καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η Εταιρεία από
την παράδοση των εν λόγω τμημάτων αφαιρούνται από το ανωτέρω οφειλόμενο
συμβατικό τίμημα.
14.1.10 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Εταιρεία δύναται να προτείνει την
ολοκλήρωση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που ο επόμενος
μειοδότης υπέβαλε στο διαγωνισμό.
Η Εταιρεία κοινοποιεί την πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. Η σύμβαση
προμήθειας συνάπτεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση στην Εταιρεία
έγγραφης και ανεπιφύλακτης αποδοχής της πρόσκλησης από τον επόμενο μειοδότη. Αν
ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Εταιρεία
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Εταιρεία για την ανάδειξη
Αναδόχου προσφεύγει κατά την κρίση της στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και για την
ολοκλήρωση της προμήθειας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λύσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία αποζημίωση ίση με τη ζημία της
Εταιρείας λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης από το νέο Ανάδοχο. Η διάταξη του
τελευταίου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης με υπαιτιότητα
της Εταιρείας.
14.2 ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
14.2.1 Η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση αυτή ολικά ή και εφόσον
ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.
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14.2.2 Η αποζημίωση σε περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας περιλαμβάνει, εκτός από την αξία
του υλικού/εξοπλισμού που έχει παραδοθεί, τα κατωτέρω οριζόμενα με την προσκόμιση
αντίστοιχων παραστατικών:
(α)
Η αξία των υλικών/εξοπλισμού που βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής.
(β)
Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε
τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση,
μειωμένου κατά τα τρία τέταρτα (3/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας του
υλικού/εξοπλισμού που έχει παραδοθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής.
14.2.3 Στην περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας ισχύει, επίσης, αναλογικά η παράγραφος
14.1.10 του άρθρου 14.1 [ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ].
14.3 ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ
14.3.1 Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή αποβιώσει, η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.
14.3.2 Σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς την Εταιρεία και η σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο
αυτής από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από τη
Σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται έναντι της Εταιρείας από τα λοιπά μέλη. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται
ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας.
Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από
την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, η Εταιρεία
μπορεί κατά την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτήν.
15.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
15.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον
έλεγχο του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε.
Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά
ανωτέρας βίας για τον Πωλητή.
15.2. Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Αγοραστή αμέσως
και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση
ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει
δικαίωμα να την επικαλεσθεί.
16.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
16.1. Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με
δικές του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως (ΕΕΚΕ) που να είναι
διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα και να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του
συνολικού συμβατικού τιμήματος. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα γίνονται δεκτές
Εγγυητικές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζα ή από το ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ή από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε και του ΕΟΧ ή σε κράτη -μέλη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997
(ΦΕΚ Α 139/27.6.97).
16.2. Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική Επιστολή, δίνει στον
Αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο δε Πωλητής θα είναι
απέναντί του υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν και θα επιστρέψει
στον Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν, με
τόκο υπερημερίας. Ανάλογα με την περίπτωση και για να εξασφαλίσει την εν λόγω
επιστροφή, ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση του, να εκπέσει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής ή / και την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που έχει στα χέρια του.
16.3. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που έχει
παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι
δεν υπάρχουν απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ. ποινικές ρήτρες κλπ.)
16.4. Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ’ αυτήν την σύμβαση και στην Τράπεζα που την
εξέδωσε μετά από αίτηση του Πωλητή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του
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εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την
οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της
εγγυήσεως για την καλή λειτουργία του υλικού.
17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
17.1. Ο Ανάδοχος δύναται μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και εφόσον αυτό
προβλέπεται στο Συμφωνητικό να υποβάλει αίτημα για χορήγηση Προκαταβολής. Η
Προκαταβολή αυτή χορηγείται μόνο μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΑΔΜΗΕ
και εκδίδεται με δαπάνες του Αναδόχου και εφόσον το ζητηθέν ποσό υπερβαίνει το ποσό
της κατατεθείσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Το ποσό της Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ποσού της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.
17.2. Στο Συμφωνητικό δύναται να προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,
έως το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συμβατικού τιμήματος και τούτο μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος και την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες
που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προμήθεια.
17.3. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με επιτόκιο που ορίζεται στο
Συμφωνητικό. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τόκων για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ.
17.4. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ, πριν την απόσβεση
της Προκαταβολής, σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου ή καταγγελίας της
Σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης εξαιτίας
της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της Προκαταβολής. Η Εγγυητική Επιστολή
Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής.
18.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
18.1. Με εξαίρεση την προμήθεια υλικών και συναπαρτισμάτων που απαιτούνται για την
κατασκευή του αντικειμένου της Σύμβασης, ο Πωλητής δεν μπορεί να εκχωρήσει την
Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Αγοραστή. Αν ο Αγοραστής εγκρίνει μια τέτοια εκχώρηση, ο
Πωλητής θα είναι στο ακέραιο υπεύθυνος για τις πράξεις ή / και παραλήψεις του
αποδέκτη της εκχώρησης ή του προσωπικού του, σαν να επρόκειτο περί πράξεων ή /
και παραλείψεων του ίδιου του Πωλητή.
18.2. Χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αγοραστή απαγορεύεται και είναι άκυρη
και χωρίς νομική ισχύ οποιαδήποτε εκ μέρους του Πωλητή εκχώρηση οποιασδήποτε
απαίτησης που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση και στρέφεται κατά του Αγοραστή.
19.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
19.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υλικών που θα
παραδοθούν στην Εταιρεία σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την παραλαβή τους από
την Εμπορική Υπηρεσία βάσει του τρόπου παράδοσης των υλικών και φέρει την πλήρη
ευθύνη, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή, ακόμη και σε αντικατάστασή τους. Μετά την παραλαβή ο κίνδυνος
μεταβιβάζεται στην Εταιρεία.
19.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016.
19.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
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20.

ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν
παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών
ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.

21.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων.
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση
των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία.

22.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.
Η περιγραφή του υλικού και τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται μόνο στην
Αγγλική γλώσσα.

