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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΟΣΟΥ 5.412,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου
στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα»
από την εταιρεία µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.».
Παπάγου, σήµερα 13 Ιουλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα, στο πρώην Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, οι υπογράφοντες τη σύµβαση:
1.

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (στο εξής καλούµενο Αναθέτουσα
Αρχή), ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για
την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού, κο Τασιολάµπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ.: ΑΒ 578500/13-102006/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και

2. Η εταιρεία «PC SYSTEMS Α.Ε.» (στο εξής καλούµενη Ανάδοχος), µε έδρα την οδό Βορείου
Ηπείρου 74-76 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 151 25, Α.Φ.Μ.: 094212280, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 2108123000, Fax: 2102801279, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσας από τον κο Ζαφειρόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου, µε Α.∆.Τ.: ΑΕ
144217/2-3-2007/Τ.Α. Αµαρουσίου,

αφού έλαβαν υπόψη:
α)
β)

το υπ’ αριθµ. 30480/2609/18-5-2015 Πρωτογενές Αίτηµα,
τις υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ο∆/30878/4252/Φ.ΑΝ./21-05-2015 και ∆Ο∆/31803/4321/Φ.ΑΝ./21-05-2015
Αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης ποσών # 2.706,00 € # (α.α. Υ.∆.Ε. 44342) και # 3.198,00 € #
(α.α. Υ.∆.Ε. 44340), σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0899 και 1725, αντίστοιχα, και του Ειδικού Φορέα 39110 του π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.,
γ) την από 9-6-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.»,
δ) την υπ’ αριθµ. 35787/3039/16-6-2015 απόφαση κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου:
«Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της
∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα» στη
µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.», έναντι συνολικού τιµήµατος
5.142,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
ε) την από 29-06-2015 επιστολή της εταιρείας «PC SYSTEMS Α.Ε.» µε την οποία αιτείται την
µετάθεση του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του παραπάνω έργου, κατά (5) έργασιµες
ηµέρες, µετά την οµαλή έναρξη λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, λόγω
αντικειµενικών και απρόβλεπτων δυσκολιών, που οφείλονται στη µη οµαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος και κατά συνέπεια στην αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων
υλικών για την εκτέλση του ως άνω έργου και
στ) την υπ’ αριθµ. 40998/3379/07-07-2015 απόφαση µε την οποία έγινε αποδεκτό το από 29-062015 αίτηµα της παραπάνω εταιρείας,
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συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στον Ανάδοχο την
εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου
στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα»,
µε τους εξής όρους :

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο της εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του
κτηρίου στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 Αθήνα. Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει τα υλικά και τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα
Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου» της υπ’ αριθµ. 30481/2644/29-5-2015 (Α∆Α: 6ΩΓΙ465ΦΘΘ0ΘΖ) απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
αντίστοιχη τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και στην υπ’ αριθµ. 35787/3039/16-6-2015 (Α∆Α:
ΒΧ8Κ465ΦΘΘ-Ο2Ρ) απόφαση κατακύρωσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
40998/3379/07-07-2015 απόφαση (Α∆Α: 65ΧΞ465ΦΘΘ-ΕΧΧ). Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην
παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.
Σε όσα σηµεία η προσφορά της Αναδόχου εταιρείας υπερέχει των όρων της διακήρυξης, είναι
δεσµευτική για τον Ανάδοχο και προς όφελος του Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την οµαλή έναρξη
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ
#5.412,00 €# (συµπεριλαµβανοµένου & Φ.Π.Α 23%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οικονοµικού έτους 2015, στο φορέα 39/110 και στους
Κ.Α.Ε.:
α. 1725, ποσό ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ #2.952,00 € και
β. 0899, ποσό ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ #2.460,00 €.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από τη µόνιµη επιτροπή παραλαβής της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών (αριθ. Απόφασης Οικ.7780/723/22-05-2015). Έργο της επιτροπής
είναι η παρακολούθηση του εν λόγω έργου, η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου, το
οποίο, υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και τα µέλη της, θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή του, την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιµολόγιο και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
σύµβασης, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
Ελλείψει φιλικού διακανονισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά θα
διακανονισθεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διατάξεις του αστικού
κώδικα για το υπόψη αντικείµενο.
Αρµόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας µεταξύ του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και του Αναδόχου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα σύµβαση συντάσσεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑ∆ΟΧΟ»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΟΣΟΥ 5.412,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου
στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα»
από την εταιρεία µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.».
Παπάγου, σήµερα 13 Ιουλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα, στο πρώην Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, οι υπογράφοντες τη σύµβαση:
1.

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (στο εξής καλούµενο Αναθέτουσα
Αρχή), ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για
την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού, κο Τασιολάµπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ.: ΑΒ 578500/13-102006/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και

2. Η εταιρεία «PC SYSTEMS Α.Ε.» (στο εξής καλούµενη Ανάδοχος), µε έδρα την οδό Βορείου
Ηπείρου 74-76 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 151 25, Α.Φ.Μ.: 094212280, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 2108123000, Fax: 2102801279, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσας από τον κο Ζαφειρόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου, µε Α.∆.Τ.: ΑΕ
144217/2-3-2007/Τ.Α. Αµαρουσίου,

αφού έλαβαν υπόψη:
α)
β)

το υπ’ αριθµ. 30480/2609/18-5-2015 Πρωτογενές Αίτηµα,
τις υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ο∆/30878/4252/Φ.ΑΝ./21-05-2015 και ∆Ο∆/31803/4321/Φ.ΑΝ./21-05-2015
Αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης ποσών # 2.706,00 € # (α.α. Υ.∆.Ε. 44342) και # 3.198,00 € #
(α.α. Υ.∆.Ε. 44340), σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0899 και 1725, αντίστοιχα, και του Ειδικού Φορέα 39110 του π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.,
γ) την από 9-6-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.»,
δ) την υπ’ αριθµ. 35787/3039/16-6-2015 απόφαση κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου:
«Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της
∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα» στη
µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «PC SYSTEMS Α.Ε.», έναντι συνολικού τιµήµατος
5.142,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
ε) την από 29-06-2015 επιστολή της εταιρείας «PC SYSTEMS Α.Ε.» µε την οποία αιτείται την
µετάθεση του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του παραπάνω έργου, κατά (5) έργασιµες
ηµέρες, µετά την οµαλή έναρξη λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, λόγω
αντικειµενικών και απρόβλεπτων δυσκολιών, που οφείλονται στη µη οµαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος και κατά συνέπεια στην αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων
υλικών για την εκτέλση του ως άνω έργου και
στ) την υπ’ αριθµ. 40998/3379/07-07-2015 απόφαση µε την οποία έγινε αποδεκτό το από 29-062015 αίτηµα της παραπάνω εταιρείας,
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συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στον Ανάδοχο την
εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου
στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα»,
µε τους εξής όρους :

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο της εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του
κτηρίου στέγασης της ∆ιεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 Αθήνα. Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει τα υλικά και τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα
Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου» της υπ’ αριθµ. 30481/2644/29-5-2015 (Α∆Α: 6ΩΓΙ465ΦΘΘ0ΘΖ) απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
αντίστοιχη τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και στην υπ’ αριθµ. 35787/3039/16-6-2015 (Α∆Α:
ΒΧ8Κ465ΦΘΘ-Ο2Ρ) απόφαση κατακύρωσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
40998/3379/07-07-2015 απόφαση (Α∆Α: 65ΧΞ465ΦΘΘ-ΕΧΧ). Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην
παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.
Σε όσα σηµεία η προσφορά της Αναδόχου εταιρείας υπερέχει των όρων της διακήρυξης, είναι
δεσµευτική για τον Ανάδοχο και προς όφελος του Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την οµαλή έναρξη
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ
#5.412,00 €# (συµπεριλαµβανοµένου & Φ.Π.Α 23%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οικονοµικού έτους 2015, στο φορέα 39/110 και στους
Κ.Α.Ε.:
α. 1725, ποσό ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ #2.952,00 € και
β. 0899, ποσό ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ #2.460,00 €.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από τη µόνιµη επιτροπή παραλαβής της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών (αριθ. Απόφασης Οικ.7780/723/22-05-2015). Έργο της επιτροπής
είναι η παρακολούθηση του εν λόγω έργου, η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου, το
οποίο, υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και τα µέλη της, θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή του, την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιµολόγιο και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
σύµβασης, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
Ελλείψει φιλικού διακανονισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά θα
διακανονισθεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διατάξεις του αστικού
κώδικα για το υπόψη αντικείµενο.
Αρµόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας µεταξύ του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και του Αναδόχου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα σύµβαση συντάσσεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους.
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