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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS ΕΠΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την [●] του μηνός [●],  2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

ΑΦΕΝΟΣ  

η ανώνυμη εταιρεία με την Επωνυμία "ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ’’,  που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Λιοσίων αριθμ. 301, νομίμως εκπροσωπούμενης για 
την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Περικλή Νικολάου, δυνάμει της υπ’ αριθ. . 
[●]  απόφασης του Δ.Σ. της ΓΑΙΑΟΣΕ αποκαλούμενη  εφεξής  «ο Εργοδότης» ή «η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» ή Α.Α. 
(Αναθέτουσα Αρχή) 

και ΑΦΕΤΕΡΟΥ       

η εταιρεία με την επωνυμία [●] που εδρεύει στην [●],  οδός [●] αρ. [●] με Α.Φ.Μ [●] και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: [●], που 
εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον [●] κ. [●] αποκαλούμενη εφεξής ως «ο Ανάδοχος» 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του ν.4412/2016. 

2. Την υπ ’αριθμ. ………… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια διαγωνισμού για την Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS επί εκατόν 
είκοσι (120) κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. 

3. Την υπ’ αριθμ. ….. Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση 
του συστήματος ETCS επί εκατόν είκοσι (120) κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού» 

4. Την υπ’ αριθμ. [●] προσφορά του Αναδόχου 
5. Την υπ’ αριθμ. [●] Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ με την οποία ανακηρύχθηκε ως 

Ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρία [●]. 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Εργοδότης, αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις για την εκτέλεση  των Υπηρεσιών, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται από την παρούσα  και 
τα κατωτέρω αναφερόμενα συμβατικά τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος της, ώστε η 
Σύμβαση και τα εν λόγω τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των Μερών: 

1.2. Τα κατωτέρω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και το συνηθισμένο σε ανάλογες 
συναλλαγές τρόπο και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση των 
Υπηρεσιών και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για τον Εργοδότη. Ωστόσο, σε  περίπτωση 
αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία 
παρατίθενται κατωτέρω: 

(i)  Η παρούσα Σύμβαση, με τα Παραρτήματά της 

(ii)  Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τα παραρτήματά της 
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(iii)  Το Σχέδιο Σύμβασης (ως παράρτημα της Διακήρυξης) 

(iv) η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  

(v)  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

1.3. 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 δεν θα δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

1.4. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 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. 

1.5. 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. 

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών για την επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του 
συστημάτος ETCS on-board που είναι εγκατεστημένο στις εκατόν είκοσι (120) κινητήριες μονάδες  σιδηροδρομικού 
τροχαίου υλικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2, εκτελώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές που είναι 
απαραίτητες για αυτό συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής διακοσίων τριάντα (230) pneumatic plates 
(υπομονάδων του συστήματος ETCS on-board), των οποίων έχει παρέλθει 5-ετία από την προηγούμενη γενική 
επισκευή τους. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα απομείωσης του τελικού αριθμού των συστημάτων 
ETCS που θα επανέλθουν σε λειτουργική κατάσταση, το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα οφείλεται αμοιβή. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εργασίες 
σε όλα τα οχήματα, στα οποία θα επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση το σύστημα ETCS on board. 

1. Να πραγματοποιήσει πλήρη και λεπτομερή έλεγχο των φθορών και των ελλείψεων κάθε οχήματος, που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος ETCS on board. 

2. Να προσδιορίσει εγκαίρως και λεπτομερώς τα αναγκαία υλικά, ανταλλακτικά που ενδεχομένως απαιτούνται 

σε κάθε όχημα για την αποκατάσταση των φθορών και των ελλείψεων, ώστε να του παρασχεθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Να επιβλέψει τις εργασίες αποκατάστασης των φθορών και των ελλείψεων και σε περίπτωση που 

διαπιστώνει οτιδήποτε να το επισημαίνει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την επαναφορά του συστήματος ETCS, κάθε οχήματος σε 

λειτουργική κατάσταση. 

5. Να εκτελέσει τη γενική επισκευή των pneumatic plates, όλων των μονάδων των οποίων η πιστοποίηση έχει 

λήξει, λόγω παρέλευσης 5-ετίας από την προμήθειά τους. 

6. Να εκτελέσει, σε όλα τα οχήματα, όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο έγγραφο της εγκαταστάτριας εταιρείας ANSALDO, που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

7. Να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας του συστήματος, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες 

δοκιμές περιλαμβάνοντας, οπωσδήποτε, δυναμικό έλεγχο. Οι δυναμικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν 

με κατάλληλα προγραμματισμένα balises τα οποία θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, σε 

κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των δοκιμών, πλησίον των συγκροτημάτων εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

Διευκρινίζεται, ότι οι δυναμικοί έλεγχοι δεν θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα γραμμής με ήδη 

εγκατεστημένα balises. 
8. Να συντάξει τις απαραίτητες αναφορές που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πλήρη περιγραφή της 

κατάστασης στην οποία παρέλαβε το σύστημα ETCS, τα υλικά που χρησιμοποίησε, τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της επίδειξης καλής λειτουργίας κάθε οχήματος. 
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ΆΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. 
3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Οι εργασίες που αφορούν την επαναφορά των συστημάτων ETCS on-board σε λειτουργική κατάσταση, θα 
εκτελεστούν στο Αμαξοστάσιο Ρέντη και στο Αμαξοστάσιο Θεσσαλονίκης.  

4.2. Οι εργασίες που αφορούν την γενική επισκευή των pneumatic plates, δύναται να εκτελεστούν είτε στα ανωτέρω 
συγκροτήματα είτε σε χώρο επιλογής του Αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ  

5.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών (συμβατικό αντάλλαγμα) συμφωνείται στο συνολικό  
ποσό  των [●]1 πλέον ΦΠΑ. 

5.2. Ο Εργοδότης θα καταβάλει και o Ανάδοχος θα πληρωθεί την Αμοιβή, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους 
τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης. 

5.3. Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για  την  προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη  
εκτέλεση των Υπηρεσιών, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και 
παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και  εγγυήσεών του σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους 
της Σύμβασης. 

5.4. Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση του Εργοδότη για όλες τις εργασίες 
που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο των Υπηρεσιών σε εκτέλεση 
της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

5.5. Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες 
που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και που απαιτούνται για την προσήκουσα 
εκτέλεση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:  

i. Οι κάθε είδους  φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και 
κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, 
περιλαμβανομένων τελών χαρτοσήμου, εισφορές ΟΓΑ κ.λπ. 

ii. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ μετακινήσεων, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα 
κλπ.), δαπάνες γραφείων, μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους 
(υπεργολάβους, προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
Υπηρεσιών.  

iii. Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές, υπερωρίες, 
δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 

iv. Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύμβαση, περιλαμβάνονται στην Αμοιβή και 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος 
για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό όλων των προηγουμένων με δική του δαπάνη. 

5.6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών του βάσει των οποίων 
υπέβαλε την προσφορά του για τις Υπηρεσίες και συμφωνήθηκε η Αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να 
ζητήσει αναπροσαρμογή της Αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά 
αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής: 

 
1 Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου 



 

Σελίδα 6 από 34  

i. Η αύξηση του κόστους των Υπηρεσιών , των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους απασχόλησης, η 
μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών ή ανταλλακτικών 
που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών,  

ii. Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση των Υπηρεσιών απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί 
πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα 
στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος, 

iii. Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης των Υπηρεσιών , 
iv. Κάθε άλλη συναφής περίσταση 

5.7. Γενική Απαλλαγή του Εργοδότη - Παραίτηση του Αναδόχου: Η αποδοχή από τον Ανάδοχο της τελικής πληρωμής 
του για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και συνεπάγεται την γενική 
απαλλαγή του Εργοδότη και παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή του κατά του 
Εργοδότη και της περιουσίας του, καθώς και κατά των νομίμων εκπροσώπων και του προσωπικού του 
Εργοδότη, προερχόμενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με τη Σύμβαση και  τις Υπηρεσίες. 

ΆΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

6.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες, υπό την παρακολούθηση και συνεργασία της Επιτροπής παραλαβής, 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και η οποία θα 
εισηγείται  στο  Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τυχον 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016.  

6.2. Η  Επιτροπή παραλαβής μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή ένα μέλος της, συνεργάτη της εταιρείας ή υπάλληλό της. Με την ίδια απόφαση δύνανται 
να ορίζονται και άλλοι συνεργάτες ή υπάλληλοι της εταιρείας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα 
για την παρακολούθηση της σύμβασης.  

6.3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η  
Αναθέτουσα Αρχή που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.4. Κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων η Αναθέτουσα Αρχή και τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει θα 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με τις Υπηρεσίες. 

6.5. Η παρακολούθηση από τον Εργοδότη και η συνεργασία του με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
Υπηρεσιών, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα 
εκπλήρωση των κυρίων και παρεπομένων συμβατικών του υποχρεώσεων.  

6.6. Ο Ανάδοχος δύναται να απαλλαγεί μόνο από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την εφαρμογή εντολών του 
Εργοδότη για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις γραπτώς. 

6.7. Η Αναθέτουσα Αρχή, δια των εξουσιοδοτημένων οργάνων της (επόπτης, επιτροπή παραλαβής κ.λπ), αν από 
την παρακολούθηση θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
o Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές του εγκαταστάτη του συστήματος ETCS, ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια, οικονομική, 
εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση των Υπηρεσιών 
, έχει το δικαίωμα να απευθύνει υποδείξεις προς τον Ανάδοχο και o Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με τις υποδείξεις αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση 
προθεσμιών. 

6.8. Στην περίπτωση που o Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποδείξεις μέσα στις καθοριζόμενες σ' 
αυτές προθεσμίες, η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται κατά την κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου 
δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και:  

(i) Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν μόνο μετά τη 
συμμόρφωση του Αναδόχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού o Ανάδοχος προσκομίσει 
επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις 
δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κλπ.) που τυχόν προκύπτουν από την 
αιτία αυτή. 

ή 
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(ii) Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

6.9. Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την τήρηση των όρων της Σύμβασης θα γίνονται πάντα 
στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι o Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εκτέλεση των εργασιών και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 
Υπεργολάβους του. 

6.10. Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με τρόπο 
που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις Υπηρεσίες ή την ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων ή την ασφάλεια των 
υπαλλήλων τους ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Αναθέτουσα Αρχή να δώσει εντολές απευθείας 
στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες. 

6.11. Η άσκηση της παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο 
δεν ελαττώνει ή υποκαθιστά την ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος παραμένει ο μόνος κατά νόμο υπεύθυνος για 
την εκτέλεση των Υπηρεσιών. 

6.12. H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κατά νόμο επίβλεψη των 
εργασιών ούτε μπορεί να μειώσει ή να αποκλείσει τις ευθύνες του Αναδόχου από την εκτέλεση των Υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

6.13. Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής και ο Επόπτης που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν διευθύνουν 
τις εργασίες του Αναδόχου, των προστηθέντων ή Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του και δεν φέρουν καμιά 
ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις εργασίες  που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, όπως και για 
κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που παραμένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να καταβάλλει όλα τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά αποζημιώσεων, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, χρηματικές ποινές 
κλπ., συμπεριλαμβανομένων και των επ' αυτών πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τόκων κλπ. που τυχόν 
επιβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή από τα παραπάνω καθιστάμενος δικονομικός εγγυητής. 

ΆΡΘΡΟ 7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

7.1. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

7.2. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. 

7.3. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται τμηματικά από την Επιτροπή Παραλαβής. 
Πιο συγκεκριμένα: 

8.2. Παραλαβή των επισκευασμένων pneumatic plates 

8.2.1. Για την πιστοποίηση της γενικής επισκευής κάθε pneumatic plate, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει 
βεβαίωση πραγματοποίησης της γενικής επισκευής από τον κατασκευαστή ή οποιασδήποτε άλλη 
πιστοποιημένη εταιρεία για την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομιστεί 
η πιστοποίηση της εταιρείας για την εκτέλεση της γενικής επισκευής των pneumatic plates. 

8.2.2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο επίδειξη καλής λειτουργίας του pneumatic plate κατά την 
εκτέλεση του δυναμικού ελέγχου του οχήματος, στο οποίο έχει τοποθετηθεί, παρουσία εκπροσώπων του 
Εργοδότη. 
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8.2.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι πληρούνται τα ανωτέρω, τότε θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής για κάθε pneumatic plate ή για υποσύνολο αυτών σε περίπτωση που παραλαμβάνονται κατ’ 
ομάδες. 

8.3. Παραλαβή των οχημάτων που το σύστημα ETCS on board επαναφέρεται σε λειτουργική κατάσταση 

8.3.1. Για την πιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος ETCS σε κάθε όχημα, απαιτείται να 
πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: 

(i) Να εκτελέσει τις εργασίες αποκατάστασης των φθορών και των ελλείψεων. 

(ii) Να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την επαναφορά του συστήματος ETCS, κάθε 

οχήματος σε λειτουργική κατάσταση. 

(iii) Να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο έγγραφο της εγκαταστάτριας εταιρείας ANSALDO, που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

(iv) Να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας του συστήματος, πραγματοποιώντας όλες τις 

απαιτούμενες δοκιμές περιλαμβάνοντας, οπωσδήποτε, δυναμικό έλεγχο. Οι δυναμικοί έλεγχοι θα 

πραγματοποιηθούν με κατάλληλα προγραμματισμένα balises τα οποία θα προμηθεύσει και θα 

εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, σε κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των δοκιμών, πλησίον των 

συγκροτημάτων εκτέλεσης των υπηρεσιών.  Διευκρινίζεται, ότι οι δυναμικοί έλεγχοι δεν θα 

πραγματοποιηθούν σε τμήματα γραμμής με ήδη εγκατεστημένα balises. 

8.3.2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του και όλες οι δοκιμές 
και οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Αναλυτική Αναφορά Εκτέλεσης Εργασιών και 
Ελέγχων ανά όχημα και θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για κάθε όχημα. 

8.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

8.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (ΔΣ/ΓΑΙΑΟΣΕ), μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

8.6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, αναβάλλεται η Οριστική Παραλαβή μέχρι τη 
διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων από τον Ανάδοχο και η διαδικασία της παραλαβής 
επαναλαμβάνεται μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

8.7. Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8.8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 
του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

8.9. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση: Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Προκήρυξης λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

8.10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΆΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

9.1. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στον εργοδότη κάθε μήνα Έκθεση Προόδου («Μηνιαία Έκθεση Προόδου»), στην 
οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, στα οποία το σύστημα ETCS on board επανήλθε σε λειτουργική 
κατάσταση με περιγραφή των εργασιών και των ελέγχων που εκτελέσθηκαν, και ο αριθμός των Pneumatic plates 
που επισκευάσθηκαν. Στην Μηνιαία Έκθεση Προόδου θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στις Αναλυτικές 
Αναφορές Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχων ανά όχημα, που έχουν παραδοθεί κατά τον μήνα στον οποίο 
αναφέρεται η Μηνιαία Έκθεση Προόδου. 

9.2. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών και των 
ελέγχων σε κάθε όχημα, θα παραδίδει Αναλυτική Αναφορά Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχων ανά όχημα, η 
οποία θα περιέχει: 

(i) Την καταγραφή της κατάστασης, του ETCS on-board, στην οποία παρέλαβε το όχημα ο ανάδοχος 
(λεπτομερή καταγραφή βλαβών, ζημιών, ελλείψεων, δυσλειτουργιών). 

(ii) Την λεπτομερή περιγραφή των εκτελεσμένων εργασιών. 

(iii) Αναφορά που περιλαμβάνει κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε κάθε όχημα. 

(iv) Τα αποτελέσματα της επιτυχούς επίδειξης της λειτουργίας, του συστήματος ETCS on-board, σε 
εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής. 

(v) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιθανώς συμφωνηθεί μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου. 

9.3. Ο Ανάδοχος, μέχρι την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών , θα παραδώσει πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα 
συντήρησης του On-board ETCS συστήματος, κάθε τύπου κινητήριου οχήματος αλλά και κάθε δομικού 
στοιχείου του ή υποσυστήματος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή του υποσυστήματος. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους μετρήσεις και 
διαδικασίες που απαιτείται να διενεργούνται, σε συσχέτιση με όλα τα διαστήματα (χρονικά ή χιλιομετρικά) που 
διανύονται, ώστε το σύστημα On-board ETCS, να διατηρείται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. 

ΆΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

10.1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται τμηματικά με μηνιαίες καταβολές. 

10.2. Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή του Αναδόχου, πρέπει να υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 
στον Εργοδότη  τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά: 

(i) Τα δελτία  / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

(ii) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

(iii) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

(iv) Αναλυτική Αναφορά Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχων ανά όχημα, (προκειμένου για τα οχήματα και σε 
όσα από αυτά  έχουν εκτελεσθεί εργασίες), 

(v) Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής οχημάτων και pneumatic plates 

(vi) Κάθε νόμιμα προβλεπόμενο παραστατικό, βεβαίωση ή πιστοποιητικό, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο 
που εύλογα θα ζητήσει ο Εργοδότης έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα. 

10.3. Το ποσό της πληρωμής θα καθορίζεται κατά μήνα ανάλογα με τις μονάδες σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, 
στις οποίες το σύστημα ETCS on board επανήλθε σε λειτουργική κατάσταση και ανάλογα των αριθμό των 
pneumatic plates που έχουν επισκευασθεί. Για τα ανωτέρω ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Αναλυτική Αναφορά 
Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχων ανά οχημα και Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής οχημάτων και pneumatic 
plates. 

10.4. Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αμοιβής, ο Εργοδότης θα παρακρατεί κάθε ποσό που 
προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση. 

10.5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μεταξύ άλλων βαρύνεται με τα κάτωθι: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον σύμφωνα με το νόμο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

10.6. Ο Εργοδότης θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε 
ποσά τυχόν περιέλθει σε γνώση του ότι οφείλει να πληρώσει o Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή 
οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. 

10.7. Εάν οι πληρωμές δεν γίνονται στην Ελλάδα, τότε τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

10.8. Από το τίμημα θα αφαιρείται το σύνολο των ποινικών ρητρών, είτε έχει τελεσιδικήσει η εξέτασή των, είτε όχι. 

10.9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει 
η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης  συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
διατάξεις της Σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

11.1. Πριν την υπογραφή της παρούσας υποβλήθηκε στον Εργοδότη η υπ’ αριθμόν [●] επιστολή παροχής εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, της Τράπεζας [●],διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη έναντι του αναδόχου. 

11.2. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης, είναι υποχρεωτική η παράταση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα παράτασης της 
σύμβασης. 

11.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΆΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

12.1. O Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς 
τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση των Υπηρεσιών επιβλέποντας τις εργασίες τόσο 
του προσωπικού του, όσο και του προσωπικού που θα του χορηγηθεί από την αναθέτουσα αρχή για εκτέλεση 
βοηθητικών εργασιών. 

12.2. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαμβάνει δε την εκτέλεση της 
σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής του δεν τον 
απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. 

12.3. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση και την όλη έννομη σχέση του με τον Εργοδότη, σύμφωνα με τους κανόνες 
της επιστήμης και της τέχνης και με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου 
επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.  

12.4. Ορίζεται ρητά ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες (πχ μεταφορές, προκατασκευές σε άλλο χώρο κλπ.) καθώς και για τη 
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λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων, μέσων και συστημάτων ασφαλείας 
(οργανωτικών, διοικητικών, διαχειριστικών, τεχνολογικών κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στο 
προσωπικό του, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας όπως κράνη, υποδήματα 
ασφαλείας, γάντια για προστασία από μηχανικούς, χημικούς, θερμικούς ή ηλεκτρικούς κινδύνους, μάσκες απλές 
ή με φίλτρα  κλπ. Δεδομένου ότι στους τόπους εκτέλεσης της σύμβασης θα περιλαμβάνονται και χώροι 
σιδηροδρομικής υποδομής, το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου που εργάζεται ή κινείται επί ή πλησίον 
σιδηροδρομικής τροχιάς ή εκτελεί δραστηριότητες, στα πλαίσια της οποίας η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
ορατότητας θα βελτιώσει την ασφάλειά του, ή το προσωπικό που εργάζεται σε σημεία που καθορίζονται από τη 
Σύμβαση, πρέπει να φέρει εγκεκριμένο ανακλαστικό γιλέκο. Όλα τα παραπάνω μέσα ατομικής προστασίας 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 396/94 και να φέρουν τη σήμανση CΕ. 

12.5. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Ανάδοχου να εφαρμόσει τις γενικές αρχές Πρόληψης, Υγείας και 
Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 
305/96, Π.Δ. 17/96, Ν. 1568/85, Ν. 1396/83, κλπ). Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές 
κυρώσεις, για την εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων. 

12.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλα προγραμματισμένα balises σε σημεία του δικτύου, τα 
οποία θα συμφωνηθούν από κοινού, για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δυναμικών δοκιμών.  

12.7. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των Υπηρεσιών και 
των εργασιών του, δεδομένου άλλωστε ότι κατά δήλωσή του διαθέτει την σχετική εμπειρία, καθώς και τα 
κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύμβασης. 

12.8. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη μέγιστη επιστημονική και τεχνική ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια κατά την εκτέλεση 
των Υπηρεσιών και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές επιστημονικές, 
τεχνικές και επαγγελματικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί επίσης τις σχετικές εργασίες κατά επαγγελματικό και 
πρακτικό τρόπο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Σύμβασης. 

12.9. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όμως να 
γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στον Εργοδότη, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να 
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

12.10. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι υποχρεούται, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αλλά και κατά το σύνολο 
της δραστηριότητας του, απέχει από κάθε πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας και ότι έχει προβεί και θα προβεί 
και στο μέλλον σε κάθε ενδεδειγμένη πράξη ή ενέργεια για την πρόληψη και καταπολέμηση τυχόν πράξεων 
διαφθοράς και δωροδοκίας. Επιπλέον δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας και 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Εργοδότη, της Πολιτικής Καταπολέμησης Διαφθοράς και Δωροδοκίας, 
του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και της Πολιτικής Δώρων και Φιλοξενίας, όπως 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη και ισχύουν κάθε φορά, και ότι θα ενεργεί σύμφωνα 
με τις επιχειρησιακές αρχές και αξίες του Εργοδότη που ορίζονται σε αυτούς. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το 
προσωπικό που θα διαθέτει στον Εργοδότη κατά την εκτέλεση της παρούσας θα υπογράψει τη σχετική 
δέσμευση κατανόησης, αποδοχής και δέσμευσης τήρησης των  αρχών κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς 
που αναφέρονται στους ανωτέρω Κώδικες και Πολιτικές.  

ΆΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

13.1. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να διαθέσει, από το απόθεμά της, τα υλικά και 
τα ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των φθορών και των ελλείψεων των οχημάτων.  

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση των ανωτέρω υλικών και ανταλλακτικών, όπως και για την 
αποκατάσταση των φθορών και των ελλείψεων, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετης υποστηρικτικής εργασία που τυχόν 
απαιτηθεί, θα υλοποιηθούν από τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο. H 
Aναθέτουσα αρχή υποχρεούται να διαθέσει στον Ανάδοχο προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες 
αποκατάστασης φθορών και ελλείψεων και κάθε άλλης υποστηρικτικής εργασίας. Το προσωπικό αυτό θα τεθεί υπό 
τις εντολές και οδηγίες του Αναδόχου. O Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση των 
υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών tου προσωπικού του και του 
προσωπικού που θα του χορηγηθεί από την αναθέτουσα Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, μετά 
από αίτημα του Αναδόχου, να αντικαταστήσει μέλος του προσωπικού που διαθέτει στον Ανάδοχο, μόνο σε 
περίπτωση ακαταλληλότητας ή ασθένειας αυτού. Ο Ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις, που 
θα οφείλονται σε τρίτα μέρη. Ως τρίτο μέρος δεν νοείται το προσωπικό που παραχωρείται στον Ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  Ο χρόνος αντικατάστασης του ακατάλληλου μέλους του προσωπικού δεν λογίζεται ως χρόνος 
καθυστέρησης του άρ. 16.1. της παρούσης. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα είναι υπεύθυνη για: 

(i) Την αντικατάσταση φθαρμένων κεραιών 
(ii) Την αντικατάσταση φθαρμένων οδομέτρων 
(iii) Την επισκευή φθαρμένων πλεγμάτων κεραιών 
(iv) Την αντικατάσταση φθαρμένων καλωδιώσεων 
(v) Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη υποστηρικτική εργασία, που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος 

ETCS on board, τυχόν επισημανθεί από τον Ανάδοχο 

13.2. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την υποχρέωση να διαθέσει στον Ανάδοχο: 

(i) Τα οχήματα στα οποία θα εκτελέσει τις συμβατικές Υπηρεσίες κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης και 
προγραμματισμού μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής 

(ii) Τα υλικά και τα ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των φορών και των 
ελλείψεων  

(iii) Τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του Αναδόχου 

(iv) Όλη την διαθέσιμη σχετική με το αντικείμενο τεκμηρίωση που διαθέτει 

(v) Προσωπικό για την ενεργοποίηση – οδήγηση των οχημάτων που θα συντηρηθούν 

(vi) Κάθε πληροφορία σχετική με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία για 
εργασία στους χώρους υλοποίησης των Υπηρεσιών. 

(vii) Διαθεσιμότητα στεγασμένου χώρου με υποδαπέδιο διάδρομο εργασιών.  

(viii) Διαθεσιμότητα παροχής ισχύος ονομαστικής τάσης 230VAC 

(ix) Διαθεσιμότητα παροχής πεπιεσμένου αέρα με εγγυημένη πίεση παροχής 5 bar 

(x) Διαθεσιμότητα συστήματος αναρρόφησης σκόνης για τον καθαρισμό των μερών του συστήματος από 
σκόνη 

(xi) Διαθεσιμότητα γραφείου εργασίας με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους 

Ως προς το στοιχείο (i) της παρούσας σημειώνεται ότι τα οχήματα στα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες 
χρησιμοποιούνται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εκτέλεση σιδηροδρομικού έργου και η 
διαθεσιμότητά τους θα παρέχεται τμηματικά.  

ΆΡΘΡΟ 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

14.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής για μία περίοδο τριών (3) 
ετών, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
(επιστημονικής, τεχνικής, εμπορικής, οικονομικής φύσης κλπ.) που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Εμπιστευτικά θεωρούνται και τα παραδοθέντα από αυτόν στον Εργοδότη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έγγραφα (εκθέσεις, μελέτες κ.λπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να 
μεριμνά, ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την διακοπή κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών.  

14.2. Μεταξύ των μερών υπογράφεται και το με ιδία ημεροχρονολογία Παράρτημα 4 για την τήρηση των 
υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 28 παρ. 
3 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων 2016/976 ΕΕ –GDPR), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

15.1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2.1. 
της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου,  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
Εργοδότη. 

15.2. Της έκπτωσης προηγείται η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης στον Ανάδοχο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του Εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και 
ορίζεται η προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών και την εν γένει 
συμμόρφωση του Αναδόχου. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Εργοδότης μπορεί να 
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προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

15.3. Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου: 

(i) Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή βρίσκεται εις χείρας του.  

(ii) Ο Εργοδότης θα δικαιούται επίσης να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση, για 
κάθε θετική και αποθετική του ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την εν λόγω έκπτωση του Αναδόχου. 

(iii) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε άλλη απαίτησή του κατά 
του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν δοθεί και/ή 
συμψηφίζοντάς τα με οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.  

15.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια 
Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που 
έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της Παροχής των Υπηρεσιών, τα οχήματα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν 
όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα των Υπηρεσιών που παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική 
κατάσταση και συνθήκες των Υπηρεσιών κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων 
και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της 
ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ενδεχομένως ότι οφείλει στον 
Ανάδοχο. 

15.5. Μετά την ως άνω έκπτωση, ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή 
έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και 
παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη στο πλαίσιο της Παροχής των Υπηρεσιών . 

ΆΡΘΡΟ 16. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

16.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των Υπηρεσιών μετά την διάρκεια της σύμβασης ή μετά τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα 
με τα παρακάτω:  

(i) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.  

(ii) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

16.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του Εργοδότη ή σε υπαιτιότητα τρίτων μερών. Ως τρίτα μέρη δεν 
νοείται το προσωπικό που θα διαθέσει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο.  

16.3. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου 
προσμετράται προθεσμία σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές.  

16.4. Οι ρήτρες των παραδόσεων των Υπηρεσιών θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του 
Εργοδότη  και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον 
ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

16.5.  Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα 
τα μέλη της Ένωσης. 

16.6. Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες συνιστούν μοναδική και πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε 
ζημία της ένεκα της καθυστέρησης παράδοσης των Υπηρεσιών μετά την διάρκεια της σύμβασης ή τη λήξη του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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ΆΡΘΡΟ 17. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία θελήσει, πέραν των περιπτώσεων έκπτωσης του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας,  ειδοποιώντας 
εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και 
καθορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η Σύμβαση, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα 
από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

17.2. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη 
αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα των Υπηρεσιών που εκτελέστηκε και 
έχει παραληφθεί μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα 
της αξίωσης αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  

17.3. Δια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω 
λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της 
Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες 
αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.  

17.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης λύσης 
της Σύμβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της παροχής των 
Υπηρεσιών, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα των 
Υπηρεσιών που παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες της παροχής των 
Υπηρεσιών κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν 
θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των 
ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον 
Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ότι οφείλει στον 
Ανάδοχο. 

17.5. Επιπλέον ο Εργοδότης μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά 
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της από 7/2019 Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο 
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή 
υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται 
στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

17.6. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας του Συμφωνητικού, ο Εργοδότης υποχρεούται να επιστρέψει το 
εναπομείναν υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που 
οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού, για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν άρτια 
από αυτόν και έχουν ενσωματωθεί στις Υπηρεσίες.  

ΆΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

18.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ως κατωτέρω αναφέρεται ή 
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(ii) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως 
οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 

18.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στον 
Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

18.3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι 
συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα στην 
ταχθείσα αυτή προθεσμία ο Εργοδότης συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, η 
καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση συνεχίζεται κανονικά. 

18.4.  Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί 
στο τμήμα των Υπηρεσιών που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου 
παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 
700 του Αστικού Κώδικα.  

18.5. Δια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω 
λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της 
Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες 
αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.    

18.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης λύσης 
της Σύμβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο των Υπηρεσιών , τα 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα των Υπηρεσιών που 
παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες των Υπηρεσιών κατ' εκείνο το 
χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει 
οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών 
μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής 
Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο 
Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ότι οφείλει στον Ανάδοχο. 

18.7. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας του Συμφωνητικού, ο Εργοδότης υποχρεούται να επιστρέψει το 
εvαπoμείvαv υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης. 

ΆΡΘΡΟ 19. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

19.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση των Υπηρεσιών . 

19.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αναθέσει σε υπεργολάβους συνολικά ή τμηματικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

19.3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

19.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Εργοδότη το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 
Εργοδότη κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Εργοδότη, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
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ΆΡΘΡΟ 20. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ 

20.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και άρτια λειτουργία των εργασιών που θα εκτελέσει για χρονικό διάστημα δυο 
(2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και μέχρι του 
ποσού της αξίας της σύμβασης. Τυχόν παρασχεθείσες πληροφορίες ή συμβουλές πέραν των παραδοτέων 
της παρούσας δεν περιλαμβάνονται στην παρασχεθείσα εγγύηση. Κατά το μέρος που η εκτέλεση των 
εργασιών του αντικειμένου της παρούσας αφορά τη επαναλειτουργία συστημάτων που έχουν ήδη 
εγκατασταθεί στις μονάδες τροχαίου υλικού με προηγούμενη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και 
της εταιρείας ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO SpA., η με το παρόν παρασχεθείσα εγγύηση δε 
σχετίζεται με την παρασχεθείσα εγγύηση από τον ως άνω Ανάδοχο της παραπάνω εκτελεσθείσας Σύμβασης. 
Επίσης στην με το παρόν παρασχεθείσα εγγύηση δεν περιλαμβάνεται η καλή λειτουργία των ανταλλακτικών, 
την οποία ευθύνη συνεχίζει να έχει ο κατασκευαστής τους.  

 

20.2. (θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 
επαγγελματική ικανότητα Τρίτου.  

20.3. Στο άρθρο αυτό θα συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις του Τρίτου δανείζοντος προς την Αναθέτουσα Αρχή.) 

ΆΡΘΡΟ 21. ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ / ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

[Το άρθρο θα προστεθεί στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη επιχειρήσεων 

21.1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας / Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το καθένα χωριστά για την εκπλήρωση 
των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία / Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.] 

ΆΡΘΡΟ 22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

22.1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των Υπηρεσιών και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, 
από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την 
επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής επιχειρηματίας, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.  

22.2. Οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις 
από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, 
θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Η απεργία του προσωπικού του Αναδόχου δεν αποτελεί λόγο 
ανωτέρας βίας. 

22.3. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις Υπηρεσίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης 
και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Εργοδότη  
απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

22.4. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον Εργοδότη ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, o Ανάδοχος θα πρέπει να 
αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό, καθώς 
τις ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και 
ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο 
γεγονός αυτό. 

22.5. Σε περίπτωση που o Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε 
να εκπληρώσει, ολικά ή μετιςά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον Εργοδότη, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται 
λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η Εργοδότης.  

22.6. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την υποβολή όλων των σχετικών 
στοιχείων και πληροφοριών στον Εργοδότη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του 
περιστατικού αυτού. Ο Εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο, εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου.  
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22.7. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο τις τελέσεως 
των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο χρόνος κατά τον οπαίο μπορούν 
να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 

22.8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, o Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο 
μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού  αυτού απορρεουσών τις. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να 
καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή των συνεπειών 
οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.). 

22.9. Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής  των παρεχομένων Υπηρεσιών, η οποία προήλθε λόγω 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, ο Εργοδότης 
δύναται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει 
από τον Ανάδοχο να συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ 
νέου ολοκλήρωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο  των Υπηρεσιών που επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας 
Βίας. 

22.10. Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από τον Εργοδότη ποσά έναντι της Αμοιβής, θα 
συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου διακανονισμού. 

22.11. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, χωρίς να ασκήσει ο 
Εργοδότης το δικαίωμά του, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε 
περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη λόγω υπαιτιότητας του 
Αναδόχου, ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε 
αυτόν, μετά από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον ολοκλήρωση  
των Υπηρεσιών από τον Εργοδότη, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του. 

ΆΡΘΡΟ 23. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

23.1. Για τις ανάγκες υλοποίησης των Υπηρεσιών  , ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 
προσωπικό που δηλώθηκε κατά την προσφορά του, όπως ειδικότερα παρουσιάζεται στο Παράρτημα 12 της 
παρούσας και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και 
παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.  

23.2. Αντικατάσταση του Υπευθύνου του έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου,  επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο 
λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων και ειδικότητας με αυτά που αναφέρονται στην Προκήρυξη και υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του Εργοδότη. Δηλαδή σε περίπτωση που αντικατασταθεί μηχανικός αυτό θα γίνεται 
μόνο με μηχανικό και αντίστοιχα για το τεχνικό προσωπικό. 

23.3.  Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση ανάγκης του αναδόχου για συμπλήρωση των στελεχών της Ομάδας Έργου 
με νέα επιπλέον στελέχη, αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται 
στην Προκήρυξη και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Εργοδότη.  

23.4. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση 
των Υπηρεσιών που κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών , ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Εργοδότη, σε εύλογο χρονικό διάστημα 
που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.  

23.5. Το προσωπικό που απασχολεί o Ανάδοχος για την εκτέλεση των 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 ολοκλήρωση των Υπηρεσιών . 

23.6. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από την εκτέλεση των Υπηρεσιών ένα μέλος του 
προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, o Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την 
απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τμήματός του. 

23.7. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται 
να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζομένους στους οικείους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών παραμονής και 
εργασίας όταν αυτό απαιτείται κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων 

 
2 Θα συμπληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου 
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που απορρέουν από την έννομη σχέση του με το προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, 
ιδίως δε έναντι των αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών κλπ. 

23.8. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι του Εργοδότη για τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού του, 
και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για όλο το προσωπικό του, υπαλλήλους, εκπροσώπους ή 
αντιπροσώπους του σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος) και 
922 (Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, δραστηριότητες, 
παραλείψεις, λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας ή 
βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

23.9. Ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, 
και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, 
υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το ΕΦΚΑ κλπ., καθώς και προς 
οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν το 
προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 

ΆΡΘΡΟ 24. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

24.1. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαίωμά του, που απορρέει από τη 
Σύμβαση, σε σχέση με την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Υπηρεσιών ή τμήματος αυτών, η παραίτηση αυτή 
από δικαίωμα ή η παροχή θεώρησης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

24.2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά  τα άρθρα   325 329, 695 και 1106 του Αστικού 
Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση  όσων ρητά προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

ΆΡΘΡΟ 25. ΓΛΩΣΣΑ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΈΓΓΡΑΦΑ 

25.1. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική, δηλαδή τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

25.2. Ειδικότερα οι Μηνιαίες Εκθέσεις και οι Αναφορές δύναται να παραδίδονται στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν 
αίτησης του Αναδόχου, η οποία θα εγκριθεί από τον Εργοδότη. 

25.3. Οι εγκρίσεις του Εργοδότη που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν και με 
τηλεομοιοτυπία. Η ημερομηνία απόδειξης παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας θα θεωρείται ως η ημερομηνία της 
έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 

25.4. Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λοιπές οδηγίες που ανταλλάσσονται μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη, θα 
θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την ημερομηνία της αντίστοιχης καταχώρησής τους στο Πρωτόκολλο του 
Εργοδότη ή του Αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 26. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

26.1. Σε κάθε περίπτωση που o Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε 
θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στον Εργοδότη μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει 
την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, o Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.  

26.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος τα συμβαλλόμενα Μέρη θα 
επιδιώξουν να την επιλύσουν φιλικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως συμφωνίας με φιλικό τρόπο, αυτή 
θα επιλύεται δικαστικά. 

26.3. Η παρούσα Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

26.4. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση των Υπηρεσιών, ούτε αίρει την 
υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές του Εργοδότη σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια 
εκτέλεση των Υπηρεσιών.  



 

Σελίδα 19 από 34  

26.5. Αρμόδια δικαστήρια για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνούνται τα 
δικαστήρια Αθηνών, ακόμη και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

ΆΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

27.2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, άπαντες οι όροι 
του συνομολογούνται ουσιώδεις, καταργείται δε τυχόν προηγούμενη έγγραφη ή προφορική συμφωνία. 

27.3.  Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου της 
παρούσας επιτρέπεται μόνο δια εγγράφου αποκλειόμενου κάθε άλλου μέσου. 

27.4.  Οι όροι της παρούσας ή των τυχόν τροποποιήσεών της υπερισχύουν κάθε άλλου αντίθετου όρου που τυχόν 
προβλέπεται σε οποιοδήποτε τυποποιημένο έγγραφο του Αναδόχου ακόμη και εάν είναι μεταγενέστερο του 
παρόντος. 

27.5. Γίνεται μνεία ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απομειώσει τον τελικό αριθμό των προς 
επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση συστημάτων ATCS on board, στην περίπτωση που διαπιστωθεί είτε 
ότι αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό ή ασύμφορο, είτε ότι η επαναφορά του είναι αλυσιτελής λόγω μη 
λειτουργικής κατάστασης ή ασύμφορης επισκευής της μονάδας τροχαίου υλικού που θα εγκατασταθεί για 
λόγους άσχετους με την εκτέλεση της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 28. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής πρωτοκόλλου έναρξης ισχύος της παρούσας μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης και λήγει με την με οποιοδήποτε τρόπο λύση ή 
λήξη της. 

Σε πίστωση των παραπάνω, υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία, ένα πήρε ο Εργοδότης 
και ένα ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Παράρτημα 1. Προσωπικό του Αναδόχου 
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Παράρτημα 2. Κατάλογος οχημάτων που έχει εγκατασταθεί το σύστημα ETCS on board  

 

Οχήματα με εγκατεστημένο σύστημα ETCS on board 

24 X ADTRANZ 
20 X SIEMENS 

HELLAS SPRINTER 
22 X RAIL BUS 

STADLER 
22 X MAN 2000 12 X I/C AEG 20 X DESIRO 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

A/A 
Αριθμός. 
οχήματος 

1 220 002 1 120 007 1 560 101 1 621 101 1 520 152 1 460 101 

2 220 003 2 120 008 2 560 201 2 621 201 2 520 153 2 460 201 

3 220 004 3 120 010 3 560 102 3 621 102 3 520 155 3 460 102 

4 220 005 4 120 012 4 560 202 4 621 202 4 520 156 4 460 202 

5 220 006 5 120 013 5 560 104 5 621 103 5 520 251 5 460 103 

6 220 007 6 120 014 6 560 204 6 621 203 6 520 252 6 460 203 

7 220 011 7 120 015 7 560 105 7 621 104 7 520 253 7 460 104 

8 220 013 8 120 016 8 560 205 8 621 204 8 520 254 8 460 204 

9 220 014 9 120 017 9 560 106 9 621 105 9 520 255 9 460 105 

10 220 016 10 120 018 10 560 206 10 621 205 10 520 256 10 460 205 

11 220 017 11 120 019 11 560 108 11 621 207 11 520 257 11 460 106 

12 220 018 12 120 020 12 560 208 12 621 108 12 520 258 12 460 206 

13 220 019 13 120 021 13 560 110 13 621 208   13 460 108 

14 220 022 14 120 022 14 560 210 14 621 109   14 460 208 

15 220 023 15 120 023 15 560 113 15 621 110     15 460 109 

16 220 024 16 120 024 16 560 213 16 621 210     16 460 209 

17 220 025 17 120 026 17 560 114 17 621 111     17 460 112 

18 220 027 18 120 028 18 560 214 18 621 211     18 460 212 

19 220 029 19 120 029 19 560 115 19 621 113     19 460 120 

20 220 031 20 120 030 20 560 215 20 621 213     20 460 220 

21 220 032   21 560 116 21 621 114       

22 220 033   22 560 216 22 621 214       

23 220 034                 

24 220 035                   

                    

Σύνολο οχημάτων με εγκατεστημένο σύστημα ETCS on board 120 
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Παράρτημα 3. Απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν στα οχήματα 

 

ETCS L1 Commissioning installation and test procedure 

REPORT RESULTS OF TESTS AND CHECKS 
6.1       REPORT 1 

Product p/n Product s/n Description of product Rev. 

B61A.000020  ALA CABINET  

B61D.000001  BUS ALA  

FM9136201500  BOARD CPU2 TMM N  

FM9136201501  BOARD CPU2 TMM R  

B61D.B16003  BOARD MULE N  

B61D.B16003  BOARD MULE R  

B61D.000004  BOARD MULU TMM N  

B61D.000004  BOARD MULU TMM R  

FM9136200550  BOARD WDOU TMM N  

FM9136200550  BOARD WDOU TMM R  

B61D.000005  BOARD WDRS-N  

B61D.000005  BOARD WDRS-R  

B61C.000003  BOARD CPU2 EVC-N  

B61C.000004  BOARD CPU2 EVC-R  

166A.A25002  BOARD MVBV N  

166A.A25002  BOARD MVBV R  

FM9136202350  BOARD TACU TMM N  

FM9136202350  BOARD TACU TMM R  

FM9136200650  BOARD IDVI TMM N  

FM9136200650  BOARD IDVI TMM R  

B61B.000005  P.S.FOR ALA AL5V N  

B61B.000005  P.S.FOR ALA AL5V R  

B61B.000007  P.S.FOR ALA AL24V N  

B61B.000007  P.S.FOR ALA AL24V R  

FM9136202250  BOARD AUXT N  

FM9136202250  BOARD AUXT R  

B64B.000001  FANS GROUP  

Notes: Check the P/N, the S/N and the revision level for the various components making 
up the system. Write the data down in the corresponding boxes. 
The data concerning desk 2 will apply only in case of vehicles equipped with two 

cabins. 
As far as pulse generators are concerned, specify the installation position, which 
will depend on the type of vehicle at issue. 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Par: 4.1 

DATE/TIME  

INSPECTION CUSTOMER  

INSPECTION SUBCONTRACTOR  

INSPECTION ASTS  

 
 

 

 

 

 
REPORT N°1 

ETCS-LEVEL 1 Rolling 

Stock  

 Type……………………………………. 
 

 S/N …………….. 
HW configuration check Sheet 1/2 

Document Code B60A.000035.E02.00EN Revision 00.00 
External Code  Ext. Revision  

File Name  Page …. of …. 
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Product p/n Product s/n Description of product Rev. 

B64A.000022  POWER SUPPLY DISTRIBUTION 

MODULE 

 

B62A.000002  BTM /N  

FM9136300101  RSDD ANTENNA/N  

B62A.000002  BTM /R  

FM9136300101  RSDD ANTENNA/R  

B65A.000028  DMI (DESK 1)  

B65A.000023  DMI AMPLIFIER (DESK 1)  

B65A.000028  DMI (DESK 2) N.A. 

B65A.000023  DMI AMPLIFIER (DESK 2) N.A 

 Axle end 4 PULSE GENERATOR (GT1)  

 Axle end 5 PULSE GENERATOR (GT2)  

2/563062  PNEUMATIC PLATE N  

2/563062  PNEUMATIC PLATE R  

120E.000077  JRU (24 V)  

3238.000016  GPS ANTENNA  

3238.000003  GPS AMPLIFIER  

P24A.0100035  RELAY PANEL DESK1 . 

P24A.0100036  RELAY PANEL DESK2 N.A. 

    

Notes: Check the P/N, the S/N and the revision level for the various components 
making up the system. Write the data down in the corresponding boxes.The data 
concerning desk 2 will apply only in case of vehicles equipped with two cabins. 
As far as pulse generators are concerned, specify the installation position, which 
will depend on the type of vehicle at issue. 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Par: 4.1 

DATE/TIM
E 

 

INSPECTION CUSTOMER  

INSPECTION SUBCONTRACTOR  

INSPECTION ASTS  

 

 

 

REPORT N°1 

ETCS-LEVEL 1 Rolling stock    

Type……………………………………. 

 S/N …………….. 

HW configuration check Sheet 2/2 

Document Code B60A.000035.E02.00EN Revision 00.0

0 
External Code  Ext. Revision  
File Name  Page …. of …. 
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6.2     REPORT 6 

 

TEST REPORT 
System ETCS-LEVEL 1 

 
 

REPORT N°6 Rolling Stock :  

S/N°:  

N° TEST Procedur
e 

Ref. Par. SW version ETCS-LEVEL 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

S
W

 i
n

s
ta

ll
a
ti

o
n

 v
e
ri

fi
c
a
ti

o
n

 

 
B

6
0
A

.0
0
0
0
3
5
.E

0
2
.0

0
E

N
 

  
4
.2

 

Apparato Signature Device 

SW EVC-N  ETCS 

CFG EVC-N  ETCS 

SW EVC-R  ETCS 

CFG EVC-R  ETCS 

SW TMM/N  ETCS 

CFG TMM/N  ETCS 

SW TMM/R  ETCS 

CFG TMM/R  ETCS 

SW BTM/N  ETCS 

CFG BTM/N  ETCS 

SW BTM/R  ETCS 

CFG BTM/R  ETCS 

SW DMI/1  ETCS 

CFG DMI/1  ETCS 

SW DMI/2  N.A. 

CFG DMI/2  N.A. 

 

Notes: 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Par. 4.2 

DATE/TIME  

INSPECTION CUSTOMER  

INSPECTION SUBCONTRACTOR  

INSPECTION ASTS 
 

 

 
Document Code B60A.000035.E02.00EN Revision 00.00 
External Code  Ext. Revision  
File Name  Page …. of …. 
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6.3 REPORT 7 

 
 

TEST REPORT 

System ETCS-LEVEL 1 
 
 

REPORT 

N°7 
Rolling Stock :  

 

 

S/N°:  

N° 
TEST Procedur 

e 
Ref. Par. 

TEST REPORT OK 
- NOT 

KO NOTES 

1 
Data entry 
ETCS-L1 

 
B

6
0
A

.0
0
0
0
3
5
.E

0
2
.0

0
E

N
 

4.3 
  

2 Cab Status 4.4
.1 

  

3 
Direction 
Controller 4.4

.2 

  

4 
Traction Cut 
off 4.4

.3 

  

5 
Service 
brake 4.4

.4 

  

6 
Emergency 
Brake 4.4

.5 

  

7 
Pneumatic 
plate 4.4

.6 

  

8 
Main 
switch/Circui 
t Breaker 

4.4
.7 

  

 
9 

interaction 
between 
ETCS-L1 – 
Juridical 
Recorder 

 
4.5 

  

10 
ROS 
mesaure 4.6 

  

11 
 

Data Logger 4.8 
  

Note: 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Cap. 4 

DATE/TIME 
 

INSPECTION CUSTOMER 
 

INSPECTION 
SUBCONTRACTOR 

 

INSPECTION ASTS 
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6.4 REPORT 8 

 

 
TEST 

REPORT 

System ETCS-LEVEL 1 
 

REPORT 
N° 8 

Rolling Stock :  

S/N°:  

Test Procedure Ref. Par. Values NOTES 

C
a

li
b

ra
ti

o
n

 t
h

e
 R

S
D

D
 s

y
s

te
m

 B
T

M
 N

 

 
B

6
0
A

.0
0
0
0
3
5
.E

0
2
.0

0
E

N
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 

cfgTaTgHMax 
  

cfgTaTgHMin 
  

cfgTaTgLMax 
  

cfgTaTgLMin 
  

cfgTaCwHMax 
  

cfgTaCwHMin 
  

cfgTaCwLMax 
  

cfgTaCwLMin 
  

SWR 
  

cfgTaTgHMax 
  

cfgTaTgHMin 
  

cfgTaTgLMax 
  

cfgTaTgLMin 
  

cfgTaCwHMax 
  

cfgTaCwHMin 
  

cfgTaCwLMax 
  

cfgTaCwLMin 
  

SWR 
  

Notes: 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Par. : 3.1 

DATE/TIME  

INSPECTION CUSTOMER  

INSPECTION SUBCONTRACTOR  

INSPECTION ASTS  
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6.5 REPORT 9 

 

 
TEST 

REPORT 

System ETCS-LEVEL 1 
 
 

REPORT 
N°9  Rolling Stock :  

S/N°:  

TEST Procedure Ref. Par. Configuration values setting 
 

Result 
 

NOTES 

 
O

d
o

m
e

tr
ic

 S
y

s
te

m
 V

e
ri

fi
c
a
ti

o
n

 

 
B

6
0
A

.0
0
0
0
3
5
.E

0
2
.0

0
E

N
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 

 S
p

e
e

d
 S

e
n
s
o

r 
1
 Diameters 

   

Pulses / Lap 100 
  

Type 
Speed 
Sensor 

 

optica
l 

  

 S
p

e
e

d
 S

e
n
s
o

r 
2
 Diameters 

   

Pulses / Lap 100 
  

Type 
Speed 
Sensor 

optica
l 

  

 S
p

e
e

d
 S

e
n
s
o

r 
3
 Diameters 

  
N.A. 

Pulses / Lap 100 
 

N.A. 

Type 
Speed 
Sensor 

optica
l 

  

N.A. 

 S
p

e
e

d
 S

e
n
s
o

r 
4
 Diameters 

  
N.A. 

Pulses / Lap 100 
 

N.A. 

Type 
Speed 
Sensor 

 
optica

l 

  
N.A. 

Note: 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Par. 4.7 
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INSPECTION ASTS 
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6.6 REPORT 10 

 

 
TEST REPORT 

System ETCS-LEVEL 1 
Report 

N° 10 

Rolling Stock :  
S/N°: 

 
N° 

 
TEST 

 
Procedure 

 
Ref. 
Par. 

 RESULT: 

OK: if positive NOT 

KO: if negative 

 
NOTES 

1 
 

Traction cut off 

 

B
6
0
A

.0
0
0
0
3
5
.E

0
2
.0

0
E

N
 

5.1 
   

2 CEA (isolation) 5.2 
   

3 
Speed sensors 
impulse signal 5.3 

   

4 
 

RSDD captation 5.4 
   

5 
Traction cut off 

intervention 5.5 
   

6 
Service Brake 
intervention 5.6 

   

7 
Emergency Brake 

intervention 5.7 
   

8 
Main Switch/ Circuit 
Breaker intervention 5.8 

   

      

      

      

Note: 

Procedure: B60A.000035.E02.00EN Ref. Cap. :5 

DATE/TIME  

INSPECTION CUSTOMER  

INSPECTION SUBCONTRACTOR  

INSPECTION ASTS  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Τήρηση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (άρθρο 28 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων 2016/976 ΕΕ –

GDPR) 

Στην Αθήνα σήμερα  την ……….-2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών αφενός μεν της 

εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 999841121, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λιοσίων, αρ. 301, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικολάου Περικλή, στη συνέχεια καλούμενης 

χάριν συντομίας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», αφετέρου δε της ………………………., στο εξής αναφερόμενη ως 

«εκτελών» την επεξεργασία, 

 λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:  

Ι. Το παρόν Παράρτημα (εφεξής «Παράρτημα 4») αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που 

συνάπτεται μεταξύ των ανωτέρω μερών (εφεξής «η Σύμβαση»), δυνάμει της οποίας ο Εκτελών την 

Επεξεργασία αναλαμβάνει να παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της 

σύμβασης υπηρεσίες. 

ΙΙ. Από τις 25 Μαΐου 2018 ετέθη σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(εφεξής Κανονισμός ή ΓΚΠΔ) και ακολούθως ο Ν. 4624/2019. 

ΙΙΙ. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 

τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται και επιθυμεί εύλογα να 

προστατεύσει τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στη διαχείριση, τις συναλλαγές και τη 

δραστηριότητά του, ώστε να μην γνωστοποιηθούν ή κοινολογηθούν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. 

 

Με το παρόν αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: 

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

1.1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται 

στην ισχύουσα νομοθεσία, αναθέτει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να επεξεργάζεται για 

λογαριασμό του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την 

εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή. Ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα τα οποία 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της «Σύμβασης» 

και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ. 1 αυτής, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσωπικά 

δεδομένα φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασία, προσωπικά 

δεδομένα του προσωπικού ή/και συνεργατών του Υπευθύνου Επεξεργασίας, (στοιχεία επικοινωνίας, 

οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ελέγχων κ.λπ), προσωπικά δεδομένα προμηθευτών του  Υπευθύνου 

Επεξεργασίας κ.α..  

1.2. Κάθε άλλη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή 

δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 
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υποχρέωση του Εκτελούντα την Επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκτελών την Επεξεργασία 

ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, 

εκτός εάν εκ του νόμου απαγορεύεται αυτού του είδους η ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος.  

1.3. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει ή με 

οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Εκτελών την 

Επεξεργασία υποχρεούται να τον ειδοποιήσει σχετικά (τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και εν συνεχεία 

να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά. 

1.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους 

σκοπούς της Σύμβασης, υπό την καθοδήγηση και τις καταγεγραμμένες εντολές του Υπευθύνου και 

για όσο χρόνο διαρκεί η Σύμβαση. Οι εντολές αυτές αναφέρονται ιδίως στο αντικείμενο, τον σκοπό, 

τη φύση και τη διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις 

κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, μπορεί να δίδονται άπαξ ή κατά περίπτωση, και είναι 

έγγραφες. 

1.5. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των 

εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για 

οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του Υπευθύνου. Η εν λόγω 

διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.  

1.6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ως εκ της ιδιότητας αυτής δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση της επιβάλλει η υφιστάμενη Νομοθεσία. 

 

2. Προσωπικό του Εκτελούντα την Επεξεργασία και πρόσληψη άλλου Εκτελούντος την Επεξεργασία  

 

2.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 

μόνο τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσωπα και 

μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό της επεξεργασίας. 

2.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από αυτή 

να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν (εγγράφως) ενημερωθεί και αναλάβει 

δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας. 

2.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από αυτή να 

επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη νομοθεσία και την παρούσα.  

2.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαγορεύεται να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την επεξεργασία 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας σύμβασης, σε 

υπεργολάβο / άλλον Εκτελούντα την Επεξεργασία (sub-processor) χωρίς προηγούμενη άδεια του 

Υπευθύνου Επεξεργασίας.  

2.5. Σε περίπτωση, δε, που ο Εκτελών την επεξεργασία αναθέσει σε υπεργολάβο την εκπλήρωση του 

σκοπού της παρούσας και εφόσον ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει προηγουμένως χορηγήσει 

σχετική έγγραφη άδεια, ο Εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται αφενός να καταρτίσει κατάλληλες 
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και νομικά δεσμευτικές συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις 

του παρόντος και διασφαλίζουν ότι η ανατιθέμενη στον υπο-εκτελούντα την επεξεργασία είναι 

απολύτως συμβατή με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

αφετέρου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα επιθεώρησης για την διασφάλιση της προστασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων.  

2.6. Ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπευθύνου, ο Εκτελών την επεξεργασία θα του γνωστοποιεί τους 

όρους της σύμβασης με τον τρίτο υπο- εκτελούντα και κατά περίπτωση θα του κοινοποιεί αντίγραφο, 

με την επιφύλαξη του εμπιστευτικού περιεχομένου αυτής, το οποίο όμως δεν δύναται να αναιρεί τους 

όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία και το παρόν. 

2.7.  Όταν ο υπο- εκτελών την Επεξεργασία δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων υποχρεώσεις του, ο Εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογη έναντι του 

Υπευθύνου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπο-εκτελούντα την επεξεργασία. 

 

3. Διαγραφή/ επιστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

 

3.1. Ύστερα από την λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο ή ύστερα από την ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας που έχει κατά περίπτωση ανατεθεί στον Εκτελούντα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

ή όταν ο τελευταίος το ζητά και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει, κατ’ επιλογήν του 

Υπευθύνου, να επιστρέψει σε αυτόν όλα τα προσωπικά δεδομένα και τα σχετικά έγγραφα που έχει 

στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής log file, ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την 

υφιστάμενη Νομοθεσία, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής. 

3.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία φροντίζει να ενημερώνονται οι τυχόν υπεργολάβοι για την εκάστοτε 

επιλογή του Υπευθύνου και να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με αυτή. 

 

4. Υποχρεώσεις παροχής συνδρομής στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  

 

4.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλει η υφιστάμενη Νομοθεσία αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις του απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις 

αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τρίτους.  

4.2. Ο Εκτελών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας 

(νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, 

ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με 

στόχο να προστατεύει τα δικαιώματα του Υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, 

διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις 

της ΑΠΔΠΧ και τις έγγραφες οδηγίες του Υπευθύνου. 

4.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να ενημερώνει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο που έχει 

συμφωνηθεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε ερώτημα, παράπονο, 
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καταγγελία ή αιτήματα που σχετίζονται με την άσκηση δικαιωμάτων που λαμβάνει από υποκείμενα 

των δεδομένων. 

4.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων και, εν γένει, στην διασφάλιση 

της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 32-36 ΓΚΠΔ καθώς και να παρέχει κάθε 

αναγκαία πληροφορία για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υπευθύνου προς τον ΓΚΠΔ και την 

εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. 

4.5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί γραπτώς τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας, εάν κρίνει ότι η επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει ή θα προβεί 

συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, παράβαση της υφιστάμενης Νομοθεσίας. Κατά την 

περίπτωση αυτή δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει 

απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.  

4.6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόλις 

λάβει γνώση ενδεχομένης, τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, 

αλλοίωσης, ή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων ή οποιασδήποτε ενδεχόμενης, τυχαίας, μη 

εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Ο Εκτελών 

την Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά 

τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει 

περαιτέρω παραβιάσεις δεδομένων. Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την 

Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον 

περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και για 

τα συμφέροντα του Υπευθύνου, εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί 

συνέπεια της. 

4.7. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούνται να παρέχουν αμοιβαία 

συνδρομή κατά τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών που διεξάγονται είτε από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε από άλλη αρχή ή δικαστήρια με αντικείμενο τη 

συμμόρφωση προς τον νόμο ή σε σχέση με αυτή. 

 

5. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια της επεξεργασίας 

 

5.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, 

διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση της στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

και μετά την λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Ο Εκτελών 

μπορεί να παρεκκλίνει από τη δέσμευση αυτή μόνο εφόσον η αποκάλυψη επιβάλλεται από διάταξη 

νόμου, για την ύπαρξη της οποίας υποχρεούται να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

5.2. Ο Εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων 

λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, 

το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας 

επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.  
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6. Ευθύνη  

 

6.1. Ρητά συμφωνείται ότι ο Εκτελών την Επεξεργασία δε θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που της 

έχει αναθέσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την 

Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης και του παρόντος Παραρτήματος 

τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του ΓΚΠΔ, 

θεωρείται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις 

και τις συνέπειες της υφιστάμενης Νομοθεσίας.  

6.2. Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο της παρούσας, ο Εκτελών υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως 

τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη, αποζημίωση και σχετική με 

τα ανωτέρω δαπάνη, που απορρέει από ή σχετίζεται με κάθε πράξη, παράλειψη, αθέτηση 

υποχρέωσης ή αμέλεια του Εκτελούντα ή των Υπεργολάβων της, που αφορά στην επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαχειρίζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία και έναντι 

κάθε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και νόμιμης διαδικασίας σχετικής με την παρούσα, 

συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή/και ποινών επιβεβλημένων από τακτικό δικαστήριο ή διαιτητικό 

δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή κατά του Υπευθύνου ως αποτέλεσμα κάποιας παραβίασης από τον 

Εκτελούντα των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας. 

6.3. Όλες οι από το παρόν απορρέουσες υποχρεώσεις του Εκτελούντας την Επεξεργασία ισχύουν και 

δεσμεύουν αυτήν έναντι τόσο του Υπευθύνου Επεξεργασίας όσο και έναντι των πελατών, μισθωτών, 

εντολέων, συνεργατών και εν γένει συναλλασσόμενων με αυτόν και των υποκειμένων των 

δεδομένων. Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε ζημία που υπέστη από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, 

των προστηθέντων, των εκπροσώπων της ή των υπεργολάβων στους οποίους ανέθεσε εν όλω ή εν 

μέρει την επεξεργασία. Η ως άνω ευθύνη του Εκτελούντας την Επεξεργασία δεν περιορίζει τυχόν 

δικαίωμα του Υπευθύνου να στραφεί κατά του υπεργολάβου.  

6.4. Κάθε Υποκείμενο δεδομένων που τυχόν υποστεί ζημία συνεπεία οποιασδήποτε παραβίασης των 

υποχρεώσεων του Εκτελούντα ή υπεργολάβων της στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί 

προστασίας δεδομένων, θα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τον Εκτελούντα. 

6.5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει, εάν αποδείξει ότι δεν φέρει 

καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

6.6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν ευθύνεται για παραβίαση των συμβατικών της υποχρεώσεων και 

συγκεκριμένα για την αποκάλυψη, ανακοίνωση και εν γένει γνωστοποίηση των προσωπικών 

δεδομένων σε τρίτους:  

i. Σε περίπτωση που υποχρεούται προς τούτο από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση, από 

πράξη ή απόφαση οποιουδήποτε δημοσίου οργάνου και αρχής, αφού ενημερώσει προηγουμένως 

και εγγράφως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και, 

ii. σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα είναι ήδη ή καταστούν γνωστά σε τρίτους, ή στο ευρύ 

κοινό ή ανακοινωθούν ή καταστούν μέρος της δημόσιας σφαίρας χωρίς υπαιτιότητα του Εκτελούντα 

την Επεξεργασία. 
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7. Τελικές Διατάξεις 

 

7.1. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος δύναται να συνιστά ουσιώδη παραβίαση της 

Σύμβασης.  

7.2. Η κήρυξη κάποιου από τους όρους του παρόντος ως άκυρου, παρανόμου ή ανυπόστατου δεν 

συμπαρασύρει το κύρος της παρούσας και την υπόλοιπων όρων της.  

7.3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος συντελείται και αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, 

ρητά αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

7.4. Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως από την Σύμβαση.  

 

 

8. Έναρξη ισχύος- Διάρκεια- Λήξη  

 

8.1. Το παρόν τίθεται σε ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης και δεσμεύει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για αόριστο χρονικό διάστημα και μετά την 

τυχόν για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της σύμβασης που τη συνδέει με τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας. 

 

 

                 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 Για τον υπεύθυνο επεξεργασίας                                         Ο εκτελών την επεξεργασία 
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