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Αξηζκ. Πξση.:
Ηκεξνκελία:

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ΔΡΓΑΙΩΝ
ΔΡΓΟ:
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ CULTURALLANDS»

ήκεξα ηελ ………………… θαη ψξα ………. ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Γήκνπ Μεηζφβνπ κεηαμχ ησλ:
1. θ. Σδαθέα Κωλζηαληίλνπ, Γεκάξρνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ
Μεηζφβνπ (εθεμήο «ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ») θαη
2. ηεο

εηαηξείαο

κε

ηελ

επσλπκία/δ.η.

«………………..»,

(Α.Φ.Μ.

…………..,

ΓΟΤ:

………………….., Γηεχζπλζε Έδξαο:………………., ……………………….., ΣΚ ………………)
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ……………………… (εθεμήο «ΑΝΑΓΟΥΟ»).
ζπκθσλήζεθαλ ηα παξαθάησ:
Ο Γήκαξρνο, σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηνπ 86 παξ.1ζη Ν.3463/06 (φπσο ηζρχεη), θαη έρνληαο ππφςε:










ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ,
ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε ζηνλ
Κ.Α.64.6162.018.
ηελ αξηζκ. 614/7-2-2019 ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΑ
ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ CULTURALLANDS»,
ηελ κε αξηζκ. πξση……………απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη
Σξφπνο Αλάζεζεο ηεο Δξγαζίαο/Τπεξεζίαο κε ηίηιν:«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
CULTURALLANDS»,
ηελ κε αξηζκ. πξση……………πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε
ηεο
Δξγαζίαο/Τπεξεζίαο
κε
ηίηιν:«ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
CULTURALLANDS»,
ηε κε αξηζκ. πξση……………… πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ε νπνία απνηειεί παξάξηεκα ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο,





ην αξηζκ………………….. πξαθηηθφ επηηξνπήο αμηνιφγεζεο,
ηελ κε αξηζκ. πξση……………………απφθαζε Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ,
ηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο θαη Έξγσλ (Programme & Project Manual) πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»,

Αλαζέηεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ,ηελ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ CULTURALLANDS» (εθεμήο «ΔΡΓΟ»), πνζνχ
……………………… € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε
ηνπο θάησζη ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

ΑΡΘΡΟ 1ν-ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Πξάμε

1.1Η

κε

ηίηιν:

“GreeceandAlbaniaJointInitiativesforCulturalPreservationThroughInnovativeActions”
αθξσλχκην

“CULTURALLANDS”

πινπνηείηαη

ζηα

πιαίζηα

ηνπ

Δπξσπατθνχ

θαη

κε

Πξνγξάκκαηνο

INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ηελ Δ.Δ. (κέζσ
ηνπ Μεραληζκνχ Πξν-εληαμηαθήο Βνήζεηαο IPA ΙΙ) θαη θαηά 15% απφ ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ (Διιάδα-Αιβαλία). Η Δζληθή πκκεηνρή απφ ηε πιεπξά ηεο Διιάδαο, θαιχπηεηαη
κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθφ έξγνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ επηιέμηκν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ,: 2018ΔΠ51860003. Η έληαμε ηεο πξάμεο ζην Πξφγξακκα
INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” εγθξίζεθε θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 3εο Κνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (JMC) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
14/7/2017 θαη αθνινχζσο έιαβε θσδηθφ ζην MIS: 5030824.
1.2Η πξάμε CULTURALLANDS εληάζζεηαη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 2.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν
«Πξνζηαζία Πνιηηηζκηθψλ θαη Φπζηθψλ Πφξσλ σο Πξναπαηηνχκελν γηα Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ζηε
Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή» (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Δλίζρπζε ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο). Ο ζθνπφο ηεο
πξάμεο είλαη ε πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ ζεκαηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή
παξέκβαζεο (κε έκθαζε ζηελ αλάδεημε-πξνβνιή ησλ επεξγεηψλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο), κε ζηφρν ηε
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε ηφλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πηνζεηψληαο θαηλνηφκα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, νη εηδηθνί ζηφρνη (Δ..) ηεο Πξάμεο είλαη:


Δ..-1. Η πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζπλεξγηψλ θαη ε αχμεζε ησλ
επηζθεπηψλ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή παξέκβαζεο.



Δ..-2: Η δηαηήξεζε/ πξνζηαζία/ πξνψζεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ.



Δ..-3: Η αλάπηπμε ελφο δηαζπλνξηαθνχ ζεκαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ κνλνπαηηνχ απνηεινχκελν απφ
«θφκβνπο» ηζηνξηθψλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ



Δ..-4: Η δηάζσζε ηζηνξηθνχ πξσηνγελνχο πιηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία ΣΠΔ.



Δ..-5: Η αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
Πξάμε.



Δ..-6: Η αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδίθεπζεο αλαθνξηθά κε «έμππλεο» κεζνδνινγίεο θαη
πξαθηηθέο πνιηηηζκηθήο δηαηήξεζε θαη πξνζηαζίαο.



Δ..-7: Η αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο εηδηθνχ ηνπξηζηηθνχ branding γηα ηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή
παξέκβαζεο.

1.3Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο CULTURALLANDS ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:


Αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ κέζσ ηεο δηηηήο πξνζπάζεηαο ε νπνία εζηηάδεηαη: α) ζην ηνπξηζηηθφ
branding/marketing ησλ πξννξηζκψλ ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη β) ηεο αλάπηπμεο
ελφο δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πνιηηηζκηθνχ κνλνπαηηνχ ην νπνίν ζα έρεη σο ζεκεία
ελδηαθέξνληνο (nodes) θηίξηα ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ/πνιηηηζκηθνχ
ελδηαθέξνληνο.



Η πνιχ-επίπεδε ζπκβνιή ζηνπο εζληθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο
κέρξη ην 2020.



Η πινπνίεζε ηεζζάξσλ (4) ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ (έξγα ππνδνκήο) πνπ αθνξνχλ ζηελ
αλαθαίληζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θηηξίσλ ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη ηα νπνία ζα απνηεινχλ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζεκεία ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο (nodes) ζην πξνο αλάπηπμε δηαζπλνξηαθφ ηνπξηζηηθφ πνιηηηζκηθφ κνλνπάηη.



Η αλάπηπμε ελφο ζεκαηηθνχ δηαζπλνξηαθνχ δηθηχνπ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ θαη εκπιεθνκέλσλ
κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη
ζεκαηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζα εθπνλεζεί εμεηδηθεπκέλν πιάλν
δξάζεο ζην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλφκελν
επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 2ν- ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2.1 Η παξνχζα χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ
εγγξάθνπ.
2.2 πκπιεξσκαηηθά θαη γηα φζα ζεκεία δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηζρχνο ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (κε ηα
ζπλεκκέλα), ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα σο
Παξαξηήκαηα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.

ΑΡΘΡΟ3ν- ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
3.1 Με ηελ παξνχζα χκβαζε ν ΦΟΡΔΑ αλαζέηεη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ
πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ παξαδνηέα, φπσο απηά
αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Πξφζθιεζεο σο αθνινχζσο:

Κωδηθνπνίεζε Παξαδνηέωλ Αλαδόρνπ

Σύπνο/Μνξθή Παξαδνηέωλ Τπνβνιήο

1.2.2: Εκθέζειρ Πποόδος Εηαίπος
1.2.2-1: 1η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2019 – Αλά πεξίνδν αλαθνξάο ζα ππνβάιινληαη:
-Μηα (1) επηηειηθή ζχλνςε (ειιεληθά) ηεο πξνφδνπ
6/2019)
η
1.2.2-2: 2 Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 7/2019 – θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ.
12/2019)
-Μηα (1) Αλαθνξά Πξνφδνπ (Αγγιηθά) ζχκθσλα κε
1.2.2-3: 3η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2020 – ηελ επίζεκα θφξκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
-Έλα (1) CD/DVD/USB κε ζπλνδεπηηθά αξρεία2/2020), ζτέδιο ηελικής έκθεζης ολοκλήρωζης.
πιηθφ ηεθκεξίσζεο (emails, έληππα θιπ)
3.2.3: Τεσνική Υποζηήπιξη για ηη διασείπιζη και ζςνηονιζμό ηων Έπγων Εκζςγσπονιζμού (εκθέζειρ
πποόδος, ανάλςζη πίζκος, πποηάζειρ διοπθωηικών ενεπγειών)
-Μηα (1) Έληππε Σερληθή Αλαθνξά
3.2.3-1: Σερληθή Αλαθνξά Ωξηκφηεηαο θαη Δηνηκφηεηαο
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ
Δθηέιεζεο Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ
αλαθνξάο κε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
-Μηα (1) Έληππε Απνινγηζηηθή Έθζεζε (Διιεληθά)
3.2.3-2:
Απνινγηζηηθή
Έθζεζε
Τπεξεζηψλ -Μηα (1) χλνςε Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ
Τπνζηήξημεο γηα ηε χληαμε θαη ηνλ Έιεγρν Σεπρψλ Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ ζηα Αγγιηθά
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ κε
Γεκνπξάηεζεο
ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
Αλά Πεξηνδηθή Έθζεζε ζα ππνβάιινληαη:
-Μηα (1) Έληππε Πεξηνδηθή Έθζεζε Αλαθνξάο
(Διιεληθά)
3.2.3-3: Πεξηνδηθέο Δθζέζεηο Αλαθνξάο Πξνφδνπ
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ
Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ
αλαθνξάο κε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
(θσηνγξαθίεο πξνφδνπ εξγαζηψλ, αιιεινγξαθίεο,
emails, έληππα θιπ).
4.2.3: Πλάνο Δπάζηρ για ηην λειηοςπγία ζςνεπγαηικού δικηύος εμπλεκομένων (Ήπειπορ/Απγςπόκαζηπο)
-Μηα (1) Έληππε Πξφηαζε Μεζνδνινγηθήο
4.2.3-1: Πξφηαζε Μεζνδνινγηθήο Πξνζέγγηζεο Πξνζέγγηζεο Τινπνίεζεο
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ
Τινπνίεζεο
πξφηαζεο κε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
-Σξία (3) Έγρξσκα Αληίγξαθα Πιάλνπ Γξάζεο
4.2.3-2: Πιάλν Γξάζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
(Διιεληθά/Αγγιηθά)
ζπλεξγαηηθνχ
δηθηχνπ
εκπιεθνκέλσλ
-100 CD (κε εηηθέηα) αξρείνπ ηχπνπ .pdf Πιάλνπ
(Ήπεηξνο/Αξγπξφθαζηξν)
Γξάζεο
4.2.4: Θεμαηική καηασώπηζη ζηο εθνικό εςπεηήπιο άςληρ πολιηιζμικήρ κληπονομιάρ (UNESCO, άπθπo
12)
-Μηα
(1)
Έληππε
Λίζηα
Σεθκεξίσζεο
4.2.4-1: Λίζηα Σεθκεξίσζεο Πξνηεηλφκελσλ ηνηρείσλ
Πξνηεηλφκελσλ ηνηρείσλ
Άπιεο
Πνιηηηζκηθήο
ΚιεξνλνκηάοΑλάιπζε
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ ιίζηαο
Απαηηήζεσλ Γειηίνπ Τπνβνιήο-Πξσηνγελή ηνηρεία
κε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
-Μηα (1) Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ
4.2.4-2:
Απνινγηζηηθή
Έθζεζε
Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο
Τπνζηήξημεο γηα ηε Θεκαηηθή Καηαρψξεζε ζην Δζληθφ -Μηα (1) Δπηηειηθή χλνςε (Αγγιηθά)
-Έλα (1) CD/DVD/USB ςεθηαθνχ αξρείνπ κε
Δπξεηήξην Άπιεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο
ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο

ΑΡΘΡΟ 4νΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
4.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, πξνζσπηθφ θαη δαπάλεο ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ.
4.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ θαη ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζηειέρσζεο ηεο
Οκάδαο Έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε πξφζθιεζε.
4.3. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ πξνθχπηνπλ αλάγθεο αιιαγψλ ζην ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά
πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη.
4.4. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Οκάδα Έξγνπ ηεο Πξάμεο “CULTURALLANDS”ε νπνία απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο
αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ.
4.5. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ηερληθέο ζπλαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ΔΡΓΟ (ηαθηηθέο
θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
4.6. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη
εληφο κελφο ηνπο απνρσξήζαληεο.
4.7. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη εθηθηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην λέν Μέινο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκν κε απηφ πνπ αληηθαζηζηά, θαη εθφζνλ
θξίλεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη κία ηέηνηα ελέξγεηα ζα εληζρχζεη θαη ζα απνβεί πξνο φθεινο ηνπ
ΔΡΓΟΤ ή εθφζνλ ζπληξέρνπλ άιιεο εηδηθέο ζπλζήθεο. Η αληηθαηάζηαζε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ ζηελ ΔΠΠΔ εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο.
4.8. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ, ηελ νπνία κπνξεί ειεχζεξα θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ.
4.9. Η ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ
θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ. Η ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ δελ έρεη ππνρξέσζε
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ηξίησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ.

ΑΡΘΡΟ 5ν ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
5.1. Η ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ,εληχπσλ
θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη θάζε δηεπθφιπλζεθαη ππνζηήξημε πξνο ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεοθαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, πξνθεηκέλνπ απηφο

λα αληαπνθξηζείαπξφζθνπηα ζηηο ππνρξεψζεηο θαη γεληθφηεξα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη
εεπνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
5.2. Η ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ησλ ζηειερψλθαη
ζπλεξγαηψλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηνπο απαηηνχκελνπο (πιελ ησλ δηθψλ ηνπεγθαηαζηάζεσλ) ρψξνπο γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ηνπΔΡΓΟΤ.

ΑΡΘΡΟ 6νΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1. Η παξάδνζε, ε παξαιαβή, νη θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη νη ινηπέο
ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 207 έσο 221 ηνπ Ν
4412/2016 θαη θαηά ηηο ινηπέο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο.
6.2. Σα πξσηφθνιια παξαιαβήο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κε θάζε πξφζθνξα κέζν (email,
ηαρπδξνκηθή δηαβίβαζε, επηηφπηα παξαιαβή θιπ).

ΑΡΘΡΟ 7ν ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
7.1. Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο θαη
ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ελδηάκεζεο δεζκεχζεηο ππνβνιήο παξαδνηέσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο σο αθνινχζσο:
Κωδηθνπνίεζε Παξαδνηέωλ Αλαδόρνπ

Υξνλνδηάγξακκα

1.2.2: Εκθέζειρ Πποόδος Εηαίπος
1.2.2-1: 1η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2019 –
6/2019)
Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ
1.2.2-2: 2η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 7/2019 –
αλαθνξάο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
12/2019)
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
1.2.2-3: 3η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2020 –
2/2020), ζτέδιο ηελικής έκθεζης ολοκλήρωζης.
3.2.3: Τεσνική Υποζηήπιξη για ηη διασείπιζη και ζςνηονιζμό ηων Έπγων Εκζςγσπονιζμού (εκθέζειρ
πποόδος, ανάλςζη πίζκος, πποηάζειρ διοπθωηικών ενεπγειών)
3.2.3-1:
Σερληθή
Αλαθνξά
Ωξηκφηεηαο
Δηνηκφηεηαο Δθηέιεζεο Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ

θαη Δληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

3.2.3-2:
Απνινγηζηηθή
Έθζεζε
Τπεξεζηψλ Με ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ παξαδνηένπ
Τπνζηήξημεο γηα ηε χληαμε θαη ηνλ Έιεγρν Σεπρψλ 3.2.3-1 θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Γεκνπξάηεζεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Πέληε (5) Πεξηνδηθέο Δθζέζεηο Αλαθνξψλ ζε
3.2.3-3: Πεξηνδηθέο Δθζέζεηο Αλαθνξάο Πξνφδνπ δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ
Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ ηεο ζπκβαζηνπνίεζεο
κε ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπαζηή.
4.2.3: Πλάνο Δπάζηρ για ηην λειηοςπγία ζςνεπγαηικού δικηύος εμπλεκομένων (Ήπειπορ/Απγςπόκαζηπο)
4.2.3-1: Πξφηαζε
Τινπνίεζεο

Μεζνδνινγηθήο

Πξνζέγγηζεο Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

Έλα (1) κήλα πξηλ ηελ επίζεκε ιήμε ηεο ρξνληθήο
ηελ ιεηηνπξγία
δηάξθεηαο ηεο πξάμεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
εκπιεθνκέλσλ
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
παξαδνηένπ 4.2.3-1
4.2.4: Θεμαηική καηασώπηζη ζηο εθνικό εςπεηήπιο άςληρ πολιηιζμικήρ κληπονομιάρ (UNESCO, άπθπo
12)
4.2.3-2: Πιάλν Γξάζεο γηα
ζπλεξγαηηθνχ
δηθηχνπ
(Ήπεηξνο/Αξγπξφθαζηξν)

Κωδηθνπνίεζε Παξαδνηέωλ Αλαδόρνπ

Υξνλνδηάγξακκα

4.2.4-1: Λίζηα Σεθκεξίσζεο Πξνηεηλφκελσλ ηνηρείσλ
Άπιεο
Πνιηηηζκηθήο
ΚιεξνλνκηάοΑλάιπζε
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Απαηηήζεσλ Γειηίνπ Τπνβνιήο-Πξσηνγελή ηνηρεία
Αξρήοθαη ηα επίζεκα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ
4.2.4-2:
Απνινγηζηηθή
Έθζεζε
Τπεξεζηψλ
Δζληθνχ Δπξεηεξίνπ αιιά θαη ηεο Πξάμεο
Τπνζηήξημεο γηα ηε Θεκαηηθή Καηαρψξεζε ζην Δζληθφ
Δπξεηήξην Άπιεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο
7.2. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 28/2/2020, παξά κφλν εάλ
δεηεζεί θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξάμεο CULTURAL LANDS. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη ε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξαηαζεί γηα φζν δηάζηεκα παξαηείλεηαη ε
Πξάμε, ρσξίο δηθαίσκα αχμεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο
ηεο Πξάμεο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ηελ ππνβνιή φζσλ επηπιένλ εθζέζεσλ
πξνφδνπ θαη αηηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνθχςνπλ, δεδνκέλνπ ηνπ λένπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη δπλαηή
θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελία πινπνίεζήο ηνπο (φπσο
νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 28/2/2020 ή
φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο CULTURAL LANDS νξηζηεί ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ
παξάηαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1. Η ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €
……………….., πιένλ ΦΠΑ 24%, € ……………….., ήηνη ζπλνιηθά € …………………
8.2. Η ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αλαιχεηαη σο εμήο:
Πεξηγξαθή

Πνζόηεηα

1.2.2-1: 1η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)

1

1.2.2-2: 2η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)

1

1.2.2-3: 3η Αναθορά Προόδοσ (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), ζτέδιο
ηελικής έκθεζης ολοκλήρωζης.

1

3.2.3-1: Σερληθή Αλαθνξά Ωξηκφηεηαο θαη Δηνηκφηεηαο Δθηέιεζεο
Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ

1

3.2.3-2: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο γηα ηε
χληαμε θαη ηνλ Έιεγρν Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο

1

3.2.3-3:
Πεξηνδηθέο
Έξγσλ/Πξνκεζεηψλ

5

Δθζέζεηο

Αλαθνξάο

Πξνφδνπ

4.2.3-1: Πξφηαζε Μεζνδνινγηθήο Πξνζέγγηζεο Τινπνίεζεο
4.2.3-2: Πιάλν Γξάζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ δηθηχνπ
εκπιεθνκέλσλ (Ήπεηξνο/Αξγπξφθαζηξν)

1

Καζαξή
Αμία (€)

ύλνιν
(€)

Πεξηγξαθή

Πνζόηεηα

4.2.4-1: Λίζηα Σεθκεξίσζεο Πξνηεηλφκελσλ ηνηρείσλ Άπιεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο- Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Γειηίνπ
Τπνβνιήο-Πξσηνγελή ηνηρεία

1

4.2.4-2: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο γηα ηε
Θεκαηηθή Καηαρψξεζε ζην Δζληθφ Δπξεηήξην Άπιεο Πνιηηηζκηθήο
Κιεξνλνκηάο

1

Καζαξή
Αμία (€)

ύλνιν
(€)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ:
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:
8.3. Η ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ
παξαδνηέσλ θαηφπηλ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
8.4. ε θάζε ηκεκαηηθή πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα παξαθξαηνχληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
8.5. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαινγηζηεί, απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηειεζίδηθα ζε βάξνο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ
ΑΡΥΗ, πεξηθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία δηαπηζησκέλα ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηφηε ην αληηζηνηρνχλ πνζφ ζα αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.
8.6. Αλαθνξηθά ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ΥΔΠ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ
Ν. 4583/2018 (άξζξν 99) θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε.
8.7. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα θάζε ηνπ «ΔΡΓΟΤ» δηαθνπεί νξηζηηθά φρη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ αιιά γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΔΡΓΟ, ε αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο ζπληάζζεη Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηκήκαηνο ηνπ ΔΡΓΟΤ πνπ αληηζηνηρεί ζην πινπνηεζέλ
θπζηθφ αληηθείκελν θαη πξνζδηνξίδεη θαη’ αλαινγία ην νθεηιφκελν ηίκεκα ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.

ΑΡΘΡΟ 9ν ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
9.1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, νΑΝΑΓΟΥΟ ζα αλαιάβεη
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κεγλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεηκέξνο ή
ην ζχλνιν ηνπ ΔΡΓΟΤ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθεέγθξηζε ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.Δηδηθφηεξα:
-Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα
γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ
πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ΔΡΓΟΤ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο
πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν ΑΝΑΓΟΥΟ επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
παξφληνο ΔΡΓΟΤ.

-Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο θαη
ζπλεξγάηεο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ΔΡΓΟΤ θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί είλαη
ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο
ΑΝΑΓΟΥΟ κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ΔΡΓΟΤ.
-ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή ε εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο
ΔΡΓΟΤ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ
απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα
θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
9.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΡΓΟ,
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο, εμαηξνπκέλσλ
ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Τπεξγνιάβσλ.
9.3. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα αλαθέξεη ην έξγν πνπ ηνπ αλαηέζεθε θαη ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ζην πειαηνιφγηφ ηνπ θαη πξνο απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ απνθιεηζηηθά αθφκε θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 10ν ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
10.1 Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείνζρεηηθφ κε ην ΔΡΓΟ, θαη φια
ηα ππφινηπα Παξαδνηέα - πνπ ζα απνθηεζνχλ ήζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ
ΔΡΓΟΤ, ζα απνηεινχληδηνθηεζία ηνπ Δηαηξηθνχ ρήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, πνπ κπνξεί λα ηα
δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηαεθκεηαιιεχεηαη (φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ
ζρεηηθάπλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.
10.2 Αλαινγηθά ηζρχνπλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο θαη ηεο χκβαζεο
Δπηρνξήγεζεο κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Γηθαηνχρνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

ΑΡΘΡΟ 11νΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζεδηαθνξά, πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο.
11.2 Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα
Ισαλλίλσλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.
11.3 Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα
πξνβιεθζεί ζηε χκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία
ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη
ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζα αλήθεη επίζεο ζηα ειιεληθά
δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε Παξάγξαθν.

11.4 Η χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε θαη θαηά ζπλέπεηα φηη νινθιεξψζεθε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν,
φηαλ:
11.4.1 Δθδνζεί ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ,
11.4.2 Απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο
11.5 Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κφλν εγγξάθσο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δπν
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
11.6 Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία(3) αληίηππα. Αθνχ πξσηνθνιιήζεθε, ν θάζε έλαο απφ ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο πήξε απφ έλα, ηα δε ππφινηπα θνηλνπνηήζεθαλ ζηα αξκφδηα ηκήκαηα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
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