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Παροχής Υπηρεσίας : Καθαριότητα των κτηρίων των
Υποσταθµών του Νοµού Χαλκιδικής, του
Περιφερειακού Τοµέα Β. Ελλάδας/∆ΣΣΜ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Θεσσαλονίκη σήµερα
τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής
Εταιρία Α∆ΜΗΕ Α.Ε /∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς/ΚΠΒΕ/Περιφερειακός
Τοµέας Β. Ελλάδας, ο οποίος έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Στ.Κυριακίδη 29, µε ΑΦΜ:
099877486 και εκπροσωπείται νόµιµα σ΄ αυτή την περίπτωση από τον Τοµεάρχη του Περιφερειακού
Τοµέα Β. Ελλάδας κο. ΣΤ. ΚΥΒΕΛΙ∆Η και αφετέρου από τον κο
που θα αποκαλείται στο εξής
Ανάδοχος-Εργολάβος µε ΑΦΜ:
∆ΟΥ:
και έχει έδρα στ
και
εκπροσωπείται νόµιµα σ΄ αυτή την περίπτωση από τον , συνοµολόγησαν τη Σύµβαση αυτή και
συµφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καµία επιφύλαξη.
ΑΡΘΡΟ1
Αντικείµενο της Σύµβασης

Με τη Σύµβαση αυτή η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί
στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας όπως αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται
πιο
κάτω,
«Καθαριότητα των κτηρίων των Υποσταθµών του Νοµού Χαλκιδικής, του Περιφερειακού
Τοµέα Β. Ελλάδας/∆ΣΣΜ», έτσι ώστε η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας να είναι σύµφωνη µε τους
όρους της παρούσας Σύµβασης.
1.

Η ανωτέρω Παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της Εταιρίας και του αρµοδίου απ’ αυτήν οριζοµένου επιβλέποντα µηχανικού.

2. Τα συνηµµένα, Tεχνική Περιγραφή, Τιµολόγιο Προσφοράς και Τεύχος Ασφαλίσεων, αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης.
3. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η σύµβαση αυτή αποτελεί τη µοναδική
συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για τις υπόψη υπηρεσίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν
ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και
συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν
συµπεριλήφθηκαν στη σύµβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε
νοµικού αποτελέσµατος, ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη
για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης αυτής.
4.Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παροχής
υπηρεσιών, πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της
σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη σύµβαση.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
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4.Επίσης συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε
µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγράφως
(συµπληρώµατα, εντολές τροποποιήσεως).
ΑΡΘΡΟ2
Συµβατικό τίµηµα
Το συµβατικό τίµηµα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται, ανέρχεται σε ευρώ #,
πλέον ΦΠΑ και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

00 # € ,

ΑΡΘΡΟ3
Τρόπος πληρωµής
Το Τιµολόγιο θα εκδίδεται ανά µήνα, µετά και εφόσον έχει εγκριθεί η αντίστοιχη υποβληθείσα
µηνιαία ‘’Πιστοποίηση’’ και µηνιαίος λογαριασµός από την Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία,
ώστε κατά πρώτον να έχει πιστοποιηθεί η καλή και άρτια εκτέλεση των εργασιών, δηλαδή
πιστοποίηση της ικανοποίησης των κριτηρίων Αποτελασµατικότητας και Αρτιότητας, όπως
η
αυτά προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται την 24
ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από την έκδοση του τιµολογίου.

1.

2. Για την είσπραξη των χρηµάτων από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει
τα εξής έγγραφα :
Τιµολόγιο του Εργολάβου υπέρ της Α∆ΜΗΕ Α.Ε
2.1. Φορολογική Ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων.
2.2. Ασφαλιστική Ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων του ΙΚΑ.
2.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου µε την
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και
Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον
Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, καθώς επίσης στην Υπεύθυνη
∆ήλωση να αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο των µισθωτών που απασχολούν για κάθε
µήνα ξεχωριστά.
2.4. ΑΠ∆ του ΙΚΑ.
2.6 Αντίγραφο πίνακα του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την
Περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ).
2.7 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης
των αποδοχών των εργαζοµένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο
3.

3.1

Για την είσπραξη των χρηµάτων από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ο Ανάδοχος, ο οποίος δεν
απασχολεί προσωπικό θα πρέπει να προσκοµίσει τα εξής έγγραφα :
Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ της Α∆ΜΗΕ Α.Ε

3.2 Φορολογική Ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων
3.3 Ασφαλιστική Ενηµερότητα από το ΙΚΑ, για είσπραξη χρηµάτων
3.4 Ασφαλιστική Ενηµερότητα από τον Ο.Α.Ε.Ε, για είσπραξη χρηµάτων
3.5 Αντίγραφα τιµολογίων από άλλες εργολαβίες
3.6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 oτι δεν απασχολεί προσωπικό.

4.Όλοι ανεξαίρετα οι σχετικά µε την παρούσα σύµβαση και οι βάσει αυτής συναλλαγές,
πληρωµές, έκδοση αποδείξεων, τιµολογίων κ.λ.π. επιβεβληµένοι πάσης φύσεως φόροι και όσοι
τυχόν θα επιβληθούν, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του
∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και γενικά παντός
τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν βαρύνουν αποκλειστικά και
µόνο τον Ανάδοχο, µε εξαίρεση το ΦΠΑ που βαρύνει την Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ4
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της παρούσας σύµβασης
και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. κατ’ αυτού από την τυχόν
παράβαση των υποχρεώσεών του, ο εργολάβος κατάθεσε στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. την υπ’ αριθ………
…………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως της…………………………………………
αξίας ……………….. η οποία αντιστοιχεί στο 5% του συµβατικού τιµήµατος. Η
παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως στον Εργολάβο µετά την λήξη της παρούσας
σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του και µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού
από την παρούσα σύµβαση και εφ’ όσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ της
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. για παράβαση των όρων της.
ΑΡΘΡΟ5
Προθεσµίες Πέρατος- Ποινικές Ρήτρες

1. Προθεσµίες πέρατος Έργου
Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει σε δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης ένα (1)
επί πλέον έτος.
Ποινικές ρήτρες
1.Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της εταιρείας που προκύπτουν από τη σύµβαση, ο
ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην εταιρεία ποινικές ρήτρες οι οποίες
οφείλονται και πληρώνονται στον Α∆ΜΗΕ Α.Ε. κεχωρισµένα και αθροιστικά, για υπέρβαση
συµβατικής προθεσµίας λόγω υπαιτιότητάς του, καθώς και λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως ή
πληµµελούς εκπληρώσεως των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι
προκληθεί απώλεια ή ζηµία στην εταιρεία.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση ή µη εκπλήρωση ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και ειδικότερα σε περίπτωση που η επιβλέπουσα
υπηρεσία πιστοποιήσει ότι δεν πραγµατοποιούνται οι εργασίες σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό
της υπηρεσίας, η προϊσταµένη υπηρεσία θα προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση (µε FAX) προς τον
ανάδοχο.
Αν ο ανάδοχος δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, η προϊσταµένη υπηρεσία θα αποστείλει
δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX) και ταυτόχρονα θα αναγγείλει σε αυτόν, ότι του επιβάλλεται
ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 10% του µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος.
Κατά την τρίτη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX), η ποινική ρήτρα θα είναι της τάξεως του 4% του
ετησίου συµβατικού τιµήµατος.
Στην τέταρτη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX), η εταιρεία θα προβεί στην καταγγελία της σύµβασης.
Οι ειδοποιήσεις αφορούν σε όλο το έτος δηλαδή: τέσσερις ειδοποιήσεις στο έτος σηµαίνει καταγγελία
της σύµβασης.
3.Η εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των ποινικών ρητρών, είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του
έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία στον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ6
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο

Ο ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος να συνοµολογήσει µε
Ασφαλιστικές Εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες
την παρακάτω ασφάλιση:
« Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων».

Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να περιέχει και καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τα καθοριζόµενα
στο Τεύχος περί Ασφαλίσεων.
ΑΡΘΡΟ7
Επροσώπηση της Εταιρίας
0. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρία,
µέσω του ΥΠΟΤΟΜΕΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Περ. Τοµέα Β. Ελλάδας που θα αποκαλείται
στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο
Περιφερειακός Τοµέας Β. Ελλάδας αποκαλείται στο εξής Προϊστάµενη Υπηρεσία. Στα
καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος
της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης
από τον Ανάδοχο.
2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα της
Εταιρίας µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους
που κατασκευάζονται τµήµατα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
εξασφαλίσει την απρόσκοπη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών.
3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας ως προς την εκτέλεση της
Σύµβασης δε µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση.
4. Η παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα γίνεται από την
Προϊσταµένη Υπηρεσία ή όργανο που θα ορισθεί από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ8
Προσωπικό του Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που
απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τη σύµβαση και είναι
υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου για όλες τις πράξεις ή και
παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών.
2. Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασχέτως
ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς,
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της παροχής υπηρεσιών και επιπλέον να
έχει τη δυνατότητα συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό το οποίο
πρόκειται να απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε
παρεµφερές αντικείµενο απασχόλησης τουλάχιστον ενάµιση (1,5) χρόνο. Η εµπειρία θα
αποδεικνύεται µε Υπεύθυνες ∆ηλώσεις εκ µέρους του αναδόχου και θα συνοδεύεται από έγγραφα
του αρµόδιου Ασφαλιστικού Φορέα ή από καταστάσεις θεωρηµένες από το αρµόδιο τµήµα του
ΣΕΠΕ.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην εταιρεία 45 ηµέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού
προσωπικού του στην Ελλάδα έγγραφα στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα
(εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της
σύµβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την
εταιρεία η έκδοση από τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων
διαβατηρίων κλπ. Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητά µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο την αποµάκρυνση
οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή Αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε
βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το
µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στο
έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της εταιρείας.
5. Ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό για το οποίο έχει προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά της παρ.3 του παρόντος άρθρου χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της
προϊσταµένης υπηρεσίας. Η αίτηση αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλλεται στην προϊσταµένη
υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την πραγµατοποίηση, µε την
παράλληλη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών του-της αντικαταστάτη-τριας. Μετά την έγκριση της
προϊσταµένης υπηρεσίας ο αντικαταστάτης-τρια θα µπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του-της.
6.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τµήµατος της σύµβασης απροειδοποίητη παραίτηση ή έκτακτη

απουσία µέλους του προσωπικού του. Είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως (FAX) στην
προϊσταµένη υπηρεσία σε εργάσιµες ώρες τον προσωρινό-η αντικαταστάτη-τρια.
7. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους και τις προβλέψεις που
καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό.
8. Ο ανάδοχος εγγυάται για την τιµιότητα και τη φερεγγυότητα του προσωπικού του.
9. Απαγορεύεται ρητά η χρήση υπηρεσιακών οχηµάτων του Α∆ΜΗΕ Α.Ε. για τη µεταφορά
προσωπικού του αναδόχου, τυχόν δε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης ουδεµία ευθύνη
δηµιουργεί εις βάρος του Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ9
Υποκατάσταση - Εκχώρηση
1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, µερικώς ή ολικώς
στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την
οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρία, η
µεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της
Εταιρίας και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Με την έγκρισή της, η Εταιρία µπορεί να καθορίζει την
έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Μηχανήµατα, εργαλεία και υλικά
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προµήθεια,
εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων,
αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και
εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώµατα και εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται στο Έργο, πρέπει
να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το
Έργο, τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το προσωπικό.
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα
οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύµβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά
ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα
οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα
εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα
πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο
σήµα.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 11
Φορολογικές υποχρεώσεις
Όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί µε την παρούσα σύµβαση και τις βάσει αυτής συναλλαγές,
πληρωµές, έκδοση αποδείξεων, τιµολογίων κλπ. επιβεβληµένοι (όχι όµως και όσοι τυχόν θα
επιβληθούν στο µέλλον) πάσης φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από
οποιαδήποτε αιτία υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν,
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, µε εξαίρεση το ΦΠΑ, που βαρύνει τον Α∆ΜΗΕ Α.Ε.,
όπως προβλέπεται παραπάνω (άρθρο 2 παραγρ. 4).
Η παραπάνω απαρίθµηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Εφόσον και σε όποια έκταση ο ανάδοχος ή η εταιρεία ήθελαν απαλλαγεί από οποιαδήποτε
από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται
από τον ανάδοχο στον Α∆ΜΗΕ Α.Ε., µειουµένου αντίστοιχα του συµβατικού ανταλλάγµατος κατά το
ποσό αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
Ευθύνες του Aναδόχου
1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: α) για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους
κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του Έργου, β) για την αποκατάσταση
οποιουδήποτε ελαττώµατος του Έργου, γ) έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρίας,
καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζηµιές γενικά, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι
ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και ο θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και
αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συµβόλαια. Εξαιρούνται οι
δικαιολογηµένες από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία αγροζηµίες.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσµίας τις ζηµιές που
προκάλεσε ή να προσκοµίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζηµιωθέντων, άλλως θα
γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωµές του.
3.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Εταιρίας, δε φέρουν καµία ευθύνη έναντι
τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης από τον
Ανάδοχο,
όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό
της Εταιρίας, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον
Ανάδοχο.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα
σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις, καθώς και προς
τις οδηγίες της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.

5.

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της Α∆ΜΗΕ
ΑΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς
το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των
Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης.
Α Ρ Θ Ρ Ο 13
∆ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα
απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο
προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του
νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών
του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
κλπ.
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:
(α) να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει
τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των
όρων της Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ και
(β) να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης
όργανο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των
συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του
Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της, θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή /
και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο
χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ.

2. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποχρεώσεις, τόσο για το
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το προσωπικό
των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρησή τους και εκ µέρους
των τυχόν υπεργολάβων του.
3. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ. διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα
στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου
ή/και του
Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
2. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι
υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη την
παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιµη
ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του
Υπεργολάβου και θα φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα
οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη
µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων
της Σύµβασης οργάνου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο
τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο
Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των
όρων της Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει
µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3
του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού
του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο
Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του
ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς
εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια
εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρίας,
εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη κάρτα.
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα
τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να
λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να
τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη
επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των
εργαζοµένων κλπ.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 14
Ανωτέρα βία
1. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών είναι αποδεκτά
µόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να εγείρει κατά του Α∆ΜΗΕ Α.Ε. απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή
άλλου είδους οικονοµική επιβάρυνσή του ως συνέπεια περιστατικού ανωτέρας βίας.
2. Το περιστατικό ανωτέρας βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία, που αυτό εκδηλώθηκε από τον ανάδοχο προς την
εταιρεία, άλλως δεν θα λαµβάνεται υπόψη από την εταιρεία και η µη γνωστοποίηση εντός της ως
άνω ανατρεπτικής προθεσµίας, θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του
αναδόχου περί παράτασης των συµβατικών προθεσµιών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 15
Καταγγελία της Σύµβασης
1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρίας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες
διατάξεις της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη
δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της
Σύµβασηςκ
και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση
του `Έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που
χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιµόνως και εξακολουθητικά
παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια και δε συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις

κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρίας ή εάν συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των
κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρία
δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει ‘’Ειδική Πρόσκληση’’ προς τον
Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξεις του παρόντος `Άρθρου και στην
οποία
περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν
από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από την ΄΄Ειδική Πρόσκληση’’.
Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από τεχνικής
απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καµία περίπτωση δε
µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε την
παραπάνω έγγραφη ‘’Ειδική Πρόσκληση’’ µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Εταιρία
δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε ∆ικαστικό
Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης, µερικά ή ολικά.
2. Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου.
Η σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρίας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική
διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική
διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση
των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος Συµφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον
εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο.
3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης (Επικύρωση της
Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών ένσταση του Αναδόχου ή
αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την απόφαση
έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο Βοηθός
Γενικός ∆ιευθυντής.
4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος
αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύµβασης το
συντοµότερο δυνατό.
Η Εταιρία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το αναθέσει σε
άλλον Ανάδοχο. Η Εταιρία και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το
κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά µέσα του έκπτωτου
Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκοµισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου.
5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρίας για
αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου.
β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία
της καταγγελίας.
6. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης η Εταιρία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον
Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει
το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχών υπαρχόντων
αχρησιµοποίητων ή µερικώς χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών
εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η
Εταιρία µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.
7.

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που
απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας
της σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, διατηρουµένων σε ισχύ των προβλέψεων και
προθεσµιών που αφορούν στην καταγγελία της σύµβασης.

8.

Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 παρ. 1 της Πολιτικής Σύναψης Συµβάσεων
(Π.Σ.Σ.) της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 55/12.10.2016 Απόφαση ∆.Σ. της
Επιχείρησης, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο της Π.Σ.Σ, να αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων
οργάνων της, από τις µελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον
Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε από τον Α∆ΜΗΕ λόγω διαπίστωσης

παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτόν ή σε
Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρµόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 της Π. Σ. Σ.
της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.».
9.

Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο άρθρο 14 του παρόντος
συµφωνητικού (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων
εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης.
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Απαιτήσεις-∆ιαφωνίες

1.
1.

2.

1.3

2.

Απαιτήσεις
Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση
µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το
γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εµφάνιση του γεγονότος,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται
αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.
Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική ανάλυση της
απαίτησής του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της.
Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος `Άρθρου, το δικαίωµα
του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από την Εταιρία, περιορίζεται µέχρι
του σηµείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα
στοιχεία.
∆ιαφωνίες

2.1

Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο
µε ‘’Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας’’.

2.2

Στην ‘’Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας’’, ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που
αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα :

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
β. Έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό.
δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο
που θεωρείται απαραίτητο.
2.3

Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα
κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της
Εταιρίας.

4.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της Εταιρίας ή
στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην παραπάνω
προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα τακτικά ∆ικαστήρια των Αθηνών.

2.5

Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε

αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά µε
την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου.
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Ισχύς της Σύµβασης
.
Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την « Ηµεροµηνία Εγκατάστασης του Αναδόχου στο χώρο
εργασίας» και την υπογραφή του αντιστοίχου « Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης» (
ηµεροµηνία έναρξης εργασιών).
Το πέρας των εργασιών και της ισχύος της Σύµβασης θα ορισθεί µε βάση το αντίστοιχο
« Πρωτόκολλο Περαίωσης των Εργασιών».
Hµεροµηνία έναρξης εργασιών………………………………………..
Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ένα πήρε η
Εταιρία και ένα ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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