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    Ακινα, 27/6/2019 

       Αρ. Ρρωτ.: 15630 

Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

φμβαςθ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ του 
τθλεφωνικοφ κζντρου Avaya του ΣΕΕ ποςοφ ζξι χιλιάδων επτακοςίων ευρϊ  
(6.700,00 €) πλζον Φ.Π.Α 

 

Στθν Ακινα ςιμερα, 27/6/2019 , ςτα γραφεία του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ 

(Κεντρικι Υπθρεςία), επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Τ.Κ 105 63, μεταξφ των κατωτζρω 

ςυμβαλλομζνων, ιτοι: 

α) Αφενός μεν του Νομικοφ Ρρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΡΔΔ’) με τθν επωνυμία 

«Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτο Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ 

Νίκθσ, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Υ. Δϋ Ακθνϊν, και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. ταςινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξισ ωσ «ΣΕΕ»,  

  
β) Αφετζρου δε τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ   

Ανϊνυμοσ Εμπορικι και Βιομθχανικι Εταιρεία Ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και 
υςτθμάτων Σθλεπικοινωνίασ» που εδρεφει ςτθ Μεταμόρφωςθ Αττικισ επί τθσ 
οδοφ Ράρνθκοσ , αρ. 55 και ιγα Φεραίου, ΤΚ 14452, με Α.Φ.Μ 094493895, 
υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΥ ΦΑΕ  ΑΘΘΝΩΝ  και εκπροςωπείται νομίμωσ από τον κ. Θεριανό 
Πζτρο  του Ραναγιϊτθ, με ΑΔΤ ΑΕ 063403 , κάτοικο Διονφςου Αττικισ, 
αναφερόμενθσ ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ», 

 

αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ: 

 

 Το άρκρο 2 παρ. 31 και το άρκρο 118 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 

08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», 

 Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ), 

 H υπ’ αρικ. Α42/13/2019 (ΑΔΑ:91Λ646Ψ842-ΧΥΜ) απόφαςθ τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ (ΔΕ) του ΤΕΕ, δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ 
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ανάκεςθ για δφο (2) ζτθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ 

εξυπθρζτθςθσ του τθλεφωνικοφ κζντρου Avaya του ΤΕΕ 

 Θ με αρ. πρωτ. ΔΟΤ/692/02-05-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

(ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46Ψ842-8Λ6) 

 Θ από 19/04/2019  προςφορά τθσ Αναδόχου 

 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ εκ μζρουσ τθσ Αναδόχου προσ το ΤΕΕ παροχι 

υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ του τθλεφωνικοφ κζντρου 

Avaya S8500/G650 του ΤΕΕ  και ςυγκεκριμζνα:  

 

1. Ρρόγραμμα Υποςτιριξθσ/ Συντιρθςθσ- Ρίνακασ κριςιμότθτασ 

 

Εξοπλιςμοφ Avaya Τ/Κ 

Επίπεδο 

Κριςιμότθτασ 

Επεξιγθςθ Υποςτιριξθσ Καλυπτόμενοσ  

Εξοπλιςμόσ 

 

 

Σθμαντικι βλάβθ 

Ωράριο υποςτιριξθσ: 08:30-

16:30 5 εργάςιμεσ μζρεσ τθν 

εβδομάδα. Εντόσ 30 λεπτϊν 

remote απόκριςθ. Εντόσ 2 

ωρϊν απόκριςθ on site. 

Ο εξοπλιςμόσ του Τ/Κ 

όπωσ αναφζρεται ςτο 

παράρτθμα Α 

 

 

Μθ Σθμαντικι 

βλάβθ 

Ωράριο υποςτιριξθσ: 08:30-

16:30 5 εργάςιμεσ μζρεσ τθν 

εβδομάδα. Εντόσ 2 ωρϊν 

remote απόκριςθ. Εντόσ 4 

ωρϊν απόκριςθ on site. 

Ο εξοπλιςμόσ του Τ/Κ 

όπωσ αναφζρεται ςτο 

παράρτθμα Α 

 

 

Ειδικι Υπθρεςία 

 

Θ Ανάδοχοσ διακζτει ςτον πελάτθ ειδικι λίςτα κλιμακοφμενων επαφϊν για 

επιπλζον εξυπθρζτθςθ και αξιοπιςτία. 

- Ο πελάτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςθ του ειδικι λίςτα επαφϊν, θ οποία κα 

περιζχει κινθτά/ςτακερά τθλζφωνα δφο (2) ςτελεχϊν τθσ Barphone 

(τεχνικϊν και διοικθτικϊν), επιπλζον των Μθχανικϊν υπθρεςίασ 
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- Σε περίπτωςθ που ο πελάτθσ δεν μπορεί να βρει τθλεφωνικά τον 

προγραμματιςμζνο Μθχανικό υπθρεςίασ λόγω ανωτζρασ βίασ (π.χ βλάβθ 

ΟΤΕ ςτθν τθλεφωνικι γραμμι τεχνικισ υποςτιριξθσ) κα μπορεί να 

απευκυνκεί ςε οποιονδιποτε κρίνει απαραίτθτο από τθ ςυγκεκριμζνθ 

λίςτα. 

 

2. Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 

 

Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 Τθν επιςκευι βλαβϊν και τθν αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν που 

τυχόν απαιτοφνται για τθν κανονικι και απρόςκοπτθ λειτουργία των 

δφο τθλεφωνικϊν κζντρων 

 Ο χρόνοσ απόκριςθσ κατόπιν τθσ ζγγραφθσ ι τθλεφωνικισ 

ειδοποίθςθσ κακορίηεται ςε δφο ϊρεσ 

 Ο χρόνοσ εξ αποςτάςεωσ επζμβαςθσ μζςω modem κακορίηεται ςε 

30 λεπτά τθσ ϊρασ για ςθμαντικι βλάβθ και ςε δυο ϊρεσ για μθ 

ςθμαντικι βλάβθ από τθ ςχετικι ζγγραφθ ι τθλεφωνικι ειδοποίθςθ 

 Ο χρόνοσ επί τόπου επζμβαςθσ(on site) κακορίηεται ςε δυο ϊρεσ για 

ςθμαντικι βλάβθ και ςε τζςςερισ ϊρεσ για μθ ςθμαντικι βλάβθ από 

τθ ςχετικι ζγγραφθ ι τθλεφωνικι ειδοποίθςθ 

 Θ Barphone κα τθρεί ενθμερωμζνο αρχείο με όλα τα ςτοιχεία δομισ 

των τθλεφωνικϊν κζντρων 

 Οι αλλαγζσ προγραμματιςμοφ αφοροφν αλλαγζσ κατθγορίασ, 

ομάδασ, περιοριςμϊν, δρομολόγθςθσ κλιςεων κλπ. Οι remote 

αλλαγζσ προγραμματιςμοφ του τθλεφωνικοφ κζντρου και θ παροχι 

πλθροφοριϊν help desk, κα παρζχονται ζωσ 24 φορζσ ετθςίωσ, με 

μζγιςτο ςυνολικό χρόνο απαςχόλθςθσ 12 ϊρεσ 

 Μια περιοδικι επίςκεψθ ετθςίωσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο για 

προλθπτικι ςυντιρθςθ 

 Πλα τα προσ αντικατάςταςθ ανταλλακτικά κα παρζχονται χωρίσ 

καμία επιβάρυνςθ, τα δε παλιά κα περιζχονται ςτθν κυριότθτα τθσ 

Barphone. 

 Θ Barphone εγγυάται τθ διάκεςθ όλων των απαιτοφμενων 

ανταλλακτικϊν για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ για τον 

εξοπλιςμό του Avaya τθλεφωνικοφ κζντρου, όπωσ αυτόσ αναλφεται 

ςτο παράρτθμα Α. 

 

Σθμείωςθ: 

 

  Ωσ ςθμαντικζσ βλάβεσ κεωροφνται οι κάτωκι περιπτϊςεισ: 
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 Βλάβθ ςε ποςοςτό   πλζον του 25% των γραμμϊν δικτφου, των γραμμϊν 

ηεφξθσ ι των εςωτερικϊν γραμμϊν που εξυπθρετοφνται από το 

ςφςτθμα κακϊσ και  

 βλάβθ ςτον κεντρικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ(control processor, control 

area cards). 

Ωσ μθ ςθμαντικζσ βλάβεσ κεωροφνται όλεσ οι άλλεσ βλάβεσ. 

 

Ραράρτθμα Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΝΙΚΗ 4) 

H/W S/W Ποςότθτα 

S8500C Media Server Avaya Aura Communication Manager 4, 

380 users 

1 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΕΣ Τ/Κ ΝΙΚΘΣ 4 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 IP MEDIA PROC CIRCUIT PACK TN2302AP RHS 1 

2 IPSI2CPTN2312BPRHS 1 

3 C-LAN INTFCIRCUIT PACK TN 799DP RHS 1 

4 COMPACT FLASH READER W/FLSHCRD RHS 1 

5 VAL CIRCUIT PACK TN2501AP 1 

6 FACILITY TEST CP TN771DP RHS 1 

7 24PT DIGITAL LINE CP TN2214CP RHS 1 

8 G650 MEDIA GATEWAY RHS 2 

9 TN2214 24 PORTS DIGITAL 4 

10 TN791 16 PORTS ANALOG 10 

11 TN464 DSI 3 

 

  

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  - ΠΟΙΟΣΙΚΗ – ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Θ  διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Θ πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν από τθν Ανάδοχο ςτο ΤΕΕ 

κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τισ 

υπ’ αρ. A2/Σ40/2018 και Α46/Σ12/2019 αποφάςεισ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ για το ζτοσ 2019, 

και όπωσ αυτζσ κα τροποποιθκοφν ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι 

εκτζλεςθ. Οι Υπεφκυνοι Ραραλαβισ κα ελζγξουν αν θ Ανάδοχοσ εκτζλεςε τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κα προβοφν εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και 
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υποδείξεισ ςε αυτιν εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυμμορφωκεί εγκαίρωσ και προςθκόντωσ προσ τισ ανωτζρω υποδείξεισ και 

ςυςτάςεισ εφόςον προκφψουν. 

ΑΡΘΡΟ 3 

 
ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Θ αμοιβι τθσ Αναδόχου κα ανζλκει ςτισ ζξι χιλιάδεσ και επτακόςια  Ευρϊ 

(6.700,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων κρατιςεων, πλζον του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24% ποςοφ χιλίων εξακοςίων και οκτϊ Ευρϊ (1.608,00 €), 

ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των οκτϊ χιλιάδων τριακοςίων οκτϊ ευρϊ (8.308,00 €), 

ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  

Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ – υποςτιριξθσ του τθλεφωνικοφ κζντρου  μαηί με το ςχετικό 

τιμολόγιο να προςκομίηει προσ το ΣΕΕ ζκκεςθ πεπραγμζνων/ παραδοτζων. 

Θ πλθρωμι τθσ Αναδόχου κα γίνεται ανά εξάμθνο,  μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

παραλαβισ  των εκάςτοτε παραδοτζων υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ του ΤΕΕ,  τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ καταβολισ από τθ ΔΕ 

του ΤΕΕ και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται βάςει τιμολογίου τθσ Αναδόχου ςε Ευρϊ. Για το ςκοπό αυτό, 

θ Επιτροπι Ραραλαβισ εκδίδει για κάκε ενδιάμεςο παραδοτζο Ρρωτόκολλο 

Ραραλαβισ και με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και για τθν εξόφλθςθ του Αναδόχου 

Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου, επί του οποίου κα 

αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και οι  νόμιμεσ κρατιςεισ και θ 

παρακράτθςθ φόρου. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν εξόφλθςθ του 

τιμολογίου είναι θ προςκόμιςθ προςικουςασ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ. Οποιαδιποτε ζξοδα (όλωσ ενδεικτικά: χαρτόςθμα, νόμιμεσ 

κρατιςεισ κ.λπ.) βαρφνουν τθν Ανάδοχο. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 0889.01 (Συντιρθςθ και επιςκευι  λοιποφ 

εξοπλιςμοφ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

 

Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν προβεί ςε καμία απολφτωσ πράξθ προςβολισ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ΤΕΕ, κακϊσ και των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των μελϊν ι ςυνεργατϊν αυτοφ, που τυχόν ζρκουν εισ 
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γνϊςθ τθσ, κακϋ οιονδιποτε τρόπο, ενϊ ταυτόχρονα οφείλει να ενθμερϊςει το 

ΤΕΕ,  για οποιαδιποτε περίπτωςθ προςβολισ αυτϊν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

      ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Θ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει ωσ άκρωσ εμπιςτευτικά και 

να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο οποιαδιποτε δεδομζνα, ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι το ςφνολο των υπάλλθλων του γνωρίηουν και 

ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ  που προκφπτουν από το παρόν άρκρο και 

παράλλθλα να εξαςφαλίςει τθν διαφφλαξθ και αςφάλεια των ανωτζρω 

πλθροφοριϊν και ςτοιχείων και τθν παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

θτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
περιζλκουν ςτθν Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ που αποτελοφν ι 
ςυνδζονται με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΤΕΕ, μελϊν του 
ι και τρίτων, θ Ανάδοχοσ, αναφορικά με τισ εν λόγω εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, 
κεωρείται αποκλειςτικά «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» κατά τα οριηόμενα ςτθν 
κείμενθ Ελλθνικι και Ενωςιακι νομοκεςία Ρερί Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και δεςμεφεται περεταίρω από τισ υποχρεϊςεισ που ο 
Νόμοσ ορίηει για τουσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ ι μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ των όρων 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, και οφείλονται 

αποδεδειγμζνα ςτθν Ανάδοχο, θ Ανάδοχοσ δφναται να κθρυχκεί  ζκπτωτθσ, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποτφχουν οι ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ,  με Απόφαςθ τθσ ΔΕ 

του ΤΕΕ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ΤΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από τθν 

Ανάδοχο τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε αποδεδειγμζνθ ηθμία, 

άμεςθ ι ζμμεςθ, υποςτεί. 
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Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ ευκφνθσ τθσ Αναδόχου ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ 

παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν και εν γζνει πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των 

αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων και αφοφ προθγουμζνωσ αποτφχουν οι 

ενζργειεσ φιλικισ διευκζτθςθσ των ενδεχόμενων διαφορϊν, θ Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το ΤΕΕ του ποςοφ των εκατόν πενιντα ευρϊ 

(150,00€) για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, ωσ ποινικι ριτρα, θ οποία ςυμφωνείται 

από τοφδε εφλογθ, δίκαιθ, ςφμφωνθ με τα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και ανάλογθ 

με το ςκοπό για τον οποίο ςυμφωνείται. Το προαναφερόμενο ποςό τθσ ποινικισ 

ριτρασ κα καταβάλλεται ανεξάρτθτα από τθν ωσ άνω αποηθμίωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΗ 

 

θτϊσ ςυμφωνείται ότι θ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει το ςφνολο ι 

μζροσ των υποχρεϊςεων ι των απαιτιςεϊν του που απορρζουν από τθν παροφςα 

ςε τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςχετικι ςυναίνεςθ του ΤΕΕ, άλλωσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ 

παροφςασ ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων και περί προμθκειϊν του Δθμοςίου 

και ιδίωσ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Αϋ/99) «Ρερί κφρωςθσ 

του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ & ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ 

 

Για κάκε διαφορά που απορρζει αμζςωσ ι εμμζςωσ από τθ ςφμβαςθ αυτι και 

αφορά τθν ερμθνεία ι/και τθν εκτζλεςι τθσ αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα 

δικαςτιρια των Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το ελλθνικό. 

Τυχόν ακυρότθτα όρου/όρων τθσ παροφςασ δεν επθρεάηει το κφροσ των 

υπολοίπων όρων, τα δε ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να καλφψουν το κενό 

που ενδζχεται να προκφψει εξαιτίασ ακυρότθτασ όρου/όρων ερμθνευτικά ι και με 
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ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ κατά τρόπο που να εκπλθροφται ο οικονομικόσ ςκοπόσ 

τθσ. 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι και ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

πραγματοποιείται και είναι ιςχυρι μόνον εφόςον γίνει εγγράφωσ και 

προςυπογραφεί νομίμωσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, αποδεικνφεται δε 

μόνον εγγράφωσ, αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ 

διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ, υπογράφθκε, νόμιμα και ωσ 

ζπεται, από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) όμοια και ιςόκυρα πρωτότυπα, εκ 

των οποίων (2) ζλαβε το ΤΕΕ και ζνα (1) θ Ανάδοχοσ για κάκε νόμιμθ χριςθ. 

 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Για το ΤΕΕ 

Ο Ρρόεδροσ 

 

 

 Γιϊργοσ Ν. Σταςινόσ 

     Για τθν Ανάδοχο  

            Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ  

 

 

        Ρζτροσ Ρ. Θεριανόσ 

 

 

 




