ΣΥΜΒΑΣΗ SLA ……..
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤ… ΜΕΤΡΗΤΙΚ… ΣΤΑΘΜ… ΣΗΜΕΙ… ΕΙΣΟΔΟΥ
……………………………….. ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ

μεταξύ τ….
…………………………………………………………
και του
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Αθήνα, ………………… 2…….

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤ… ΜΕΤΡΗΤΙΚ… ΣΤΑΘΜ… ΣΗΜΕΙ… ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΕΣΜΦΑ
Στην Αθήνα σήμερα την .................................μεταξύ της …………….……………. Α.Ε. (εφεξής καλουμένης
η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») που εδρεύει στ ………………..…, στην οδό …………………………… και εδώ εκπροσωπείται
νομίμως από τον κ. …………………………………………………………….. και τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. (εφεξής καλούμενου ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι
Αττικής, στην Λεωφ. Μεσογείων 357-359, και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ.
……………………………………………..………………………….
Όπου
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63Β παράγραφος 1γ) του ν.4001/2011, όπως
τροποποιημένος ισχύει, της οικείας νομοθεσίας και του Καταστατικού του, δύναται να προσφέρει
υποστηρικτικές Υπηρεσίες στους Χρήστες που δεσμεύουν δυναμικότητα και μεταφέρουν ποσότητες
ΦΑ σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση Μεταφοράς τους, οι οποίες
αφορούν στη διοικητική, τεχνική και μετρολογική υποστήριξη των Χρηστών σε μετρητικούς Σταθμούς
Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ και αναλύονται ως εξής:
1. Ενοικίαση χώρου επιπλωμένου γραφείου για την εγκατάσταση αντιπροσώπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2. Παροχή τηλεφωνικής επικοινωνίας, και σύνδεσης στο διαδίκτυο, στον υπόψη ενοικιαζόμενο χώρο
γραφείου.
3. Γραμματειακή υποστήριξη.
4. Σύνταξη ημερησίων και μηνιαίων πρωτοκόλλων μέτρησης ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων ΦΑ,
με μορφή και περιεχόμενο που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
5. Περιοδική σύνταξη τεχνικών εγγράφων επιβεβαίωσης λειτουργίας των οργάνων μέτρησης
ποσοτήτων ΦΑ και ελέγχου ποιότητας ΦΑ, με μορφή και περιεχόμενο που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
6. Μετρολογικός έλεγχος και πιστοποίηση των ανωτέρω πρωτοκόλλων και εγγράφων ως προς την
τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
7. Επικοινωνία με αντιπροσώπους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εξυπηρέτηση των Συμβάσεων της, ως προς
την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα ανωτέρω πρωτόκολλα και τεχνικά έγγραφα.
Η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί να της παρασχεθεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών
διοικητικής, τεχνικής και μετρολογικής υποστήριξης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος διαθέτει τις δομές
και το προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία, για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών,
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Συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής:
1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις υπηρεσίες που
λεπτομερώς κατ’ είδος, ποιότητα, συγκεκριμένες ιδιότητες, τόπο και χρόνο παροχής, και λοιπούς
όρους περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»,
αντί του αμοιβαίως συμφωνημένου και λεπτομερώς επίσης αναφερομένου στο εν λόγω Παράρτημα
Τιμήματος.
2. Ρητά συμφωνείται ότι η συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών που γίνεται με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή διέπεται
απόλυτα από τους Γενικούς Όρους που περιέχονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» καθώς από
τους Ειδικούς Όρους που περιέχονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». Τα κείμενα αυτά, δηλαδή
το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β», υπογράφονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, είναι
συνημμένα στο παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα (Τεύχη) και ενιαίο
σύνολο με αυτό.
3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των Συμβατικών Τευχών, κατισχύουν οι όροι των Τευχών
σύμφωνα με την εξής σειρά: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
4. Η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, πριν την υπογραφή της, προς έγκριση στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Β παράγραφος 1γ) του
ν.4001/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση
της ΡΑΕ και μέχρι την έγκριση της από τη ΡΑΕ δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για κανένα από τα
μέρη.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους
Συμβαλλόμενους που έλαβαν από ένα πρωτότυπο ο καθένας μαζί με τα επισυναπτόμενα
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», τα οποία επίσης
υπογράφονται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τ… ……………………………………

Για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ

………………………………………

………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1: Προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 2: Υποχρεώσεις - Ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις - Ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 4: Αλλαγές - Πρόσθετες εργασίες
Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα
Άρθρο 6: Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 7: Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 8: Ελαττώματα
Άρθρο 9: Ανωτέρα Βία
Άρθρο 10: Λύση - Καταγγελία
Άρθρο 11: Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Άρθρο 12: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 13: Εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 14: Εκπροσώπηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 15: Επίλυση διαφορών
Άρθρο 16: Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα
Άρθρο 17: Τελικοί Όροι
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Οι παρακάτω Γενικοί Όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν τους τροποποιούν οι
Ειδικοί Όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Άρθρο 1: Προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που κατά
περίπτωση απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ και
είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με
την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
1.2 Το προσωπικό που απασχολεί o ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών, πρέπει να είναι
ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις - Ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για τεκμηριωμένες θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές
δαπάνες που αυτή θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον ΑΝΑΔΟΧO των Συμβατικών του
υποχρεώσεων ή που απορρέουν από τεκμηριωμένα ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι
ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αποζημίωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε καμιά
περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το 50 % του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένο με το τίμημα των
τυχόν πρόσθετων εργασιών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
2.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις - Ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Καθ΄ όλο το συμβατικό χρόνο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να παρέχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε συνδρομή και
υποστήριξη που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του αντικειμένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Άρθρο 4: Αλλαγές - Πρόσθετες εργασίες
4.1 Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται να υποβάλλει στο άλλο μέρος πρόταση περαιτέρω
συνεργασίας σχετικά με την παροχή νέων ή συμπληρωματικών υπηρεσιών συναφών με το
αντικείμενο υπηρεσιών της παρούσας συνοδευόμενη από εκτίμηση του σχετικού κόστους. Σε
περίπτωση συμφωνίας ως προς το περιεχόμενο και το πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα θα
υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικό Προσάρτημα της παρούσης ή νέα Σύμβαση. Το εν
λόγω Προσάρτημα ή η νέα Σύμβαση, πριν την υπογραφή του/της, θα υποβάλλεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ
προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατ’ επιταγή της οικείας νομοθεσίας και θα δεσμεύει
τα συμβαλλόμενα μέρη μόνον μετά την έγγραφη έγκριση της ΡΑΕ. Κατόπιν της έγκρισης της ΡΑΕ, η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστέλλει σχετική γραπτή εντολή («Εντολή Αλλαγών»), στον ΑΝΑΔΟΧΟ.
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4.2 Στις Εντολές Αλλαγών το πρόσθετο τίμημα θα υπολογίζεται ευλόγως με βάση τις πραγματικές
δαπάνες για πρόσθετο προσωπικό και άλλα συναφή, αποδείξιμα έξοδα πλέον περιθωρίου κέρδους
(όφελος ΑΝΑΔΟΧΟΥ).
4.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αρχίσει να παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες εντός ενός (1) μηνός από
την παραλαβή της Εντολής Αλλαγών.
4.4 Δεν μπορεί να θεωρηθούν ως Εντολές Αλλαγών οι εντολές που θα δίνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις
περιπτώσεις που είναι αναγκαίες διορθωτικές ή άλλες ενέργειες εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την
ορθή εφαρμογή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ότι το Συμβατικό Τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό
καλύπτει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την παροχή των Υπηρεσιών.

Άρθρο 6: Τρόπος πληρωμής
6.1 Οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι ακρίβειας και πληρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
6.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, o ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
6.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, θα γίνονται από την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ και o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι
οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.
6.4 Οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας Ελληνικής Τράπεζας που
θα προσδιοριστεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ έγκαιρα.
6.5 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς
των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Φορολογική
Ενημερότητα κλπ).

Άρθρο 7: Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου
7.1 Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, o ΦΠΑ ή ισοδύναμος φόρος
που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδώσει o ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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7.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε
σχέση με πληρωμές κάθε άλλου φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να
καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 8: Ελαττώματα
Ως ελαττώματα νοούνται οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τα οριζόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ
ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη ΣΥΜΒΑΣΗ παρεχομένων υπηρεσιών ή μέρους αυτών από όσα
έχουν συμφωνηθεί με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, σφάλματα ή ατέλειες, όπως αυτά
νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι τεκμηριωμένα ελαττωματικές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται,
με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση ή
πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

Άρθρο 9: Ανωτέρα Βία
9.1 Συμφωνείται ρητώς ότι, τυχόν γεγονότα ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ γίνονται δεκτά μόνον ως λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για όσο χρόνο
αποδεδειγμένα διαρκούν και δεν δίνουν το δικαίωμα σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να
εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημιώσεώς τους από το άλλο Μέρος.
9.2 Ως ανωτέρα βία νοείται το γεγονός εκείνο που, το επικαλούμενο την ανωτέρα βία Συμβαλλόμενο
Μέρος δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το εμποδίσει οποιαδήποτε
προσπάθεια και αν κατέβαλε. Ενδεικτικά, ως ανωτέρα βία θεωρούνται περιστατικά θεομηνιών,
πράξεων δημοσίου εχθρού, πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς,
ανταρσίας, τρομοκρατικών πράξεων, πυρκαγιών ή εκρήξεων που δεν οφείλονται σε ενέργεια,
παράλειψη ή αμέλεια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και απεργίες που ανακοινώνονται νόμιμα στο Εθνικό
ή Περιφερειακό πρόγραμμα από νόμιμα οργανωμένα συνδικάτα ή άλλα γεγονότα που δεν
επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, παρά την άσκηση εύλογου επιμέλειας και φροντίδας, το
προαναφερθέν Συμβαλλόμενο Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, και υπό την
προϋπόθεση ότι τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε όποιο μέρος και έκταση αφορά το υπόψη Συμβαλλόμενο Μέρος.
9.3 Σε περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος επικαλείται ανωτέρα βία, η απόδειξη αυτής βαρύνει
εξ ολοκλήρου τον επικαλούμενο αυτή.
9.4 Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται άμεσα να αναφέρει
εγγράφως στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα γεγονότα που συνιστούν την επικαλούμενη από αυτόν
ανωτέρα βία και να αποστείλει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία το πολύ μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες, από τότε που συνέβησαν αυτά.

SLA ……. - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Σελ. 7 από 16

9.5 Με το πέρας του γεγονότος ανωτέρας βίας, και εντός ενός (1) μήνα, το Συμβαλλόμενο Μέρος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται να θέσει υπόψη του άλλου Μέρους όλα τα αναγκαία στοιχεία
προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του χρόνου εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
9.6 Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την ανωτέρα βία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν
αναφέρει τα γεγονότα και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
9.7 Καμία αποζημίωση ή αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος δεν μπορεί να απαιτηθεί από
κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
9.8 Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία για την εκτέλεση, από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, των
υποχρεώσεων του δεν συνιστά υπερημερία ούτε αποτελεί λόγο για απαίτηση αποζημίωσης ή
παράταση της καθυστέρησης ή της αδυναμίας, εφόσον αυτά προκαλούνται από γεγονότα ανωτέρας
βίας.
9.9 Αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) μήνες, τότε τα Συμβαλλόμενα
Μέρη οφείλουν να επιλύσουν το πρόβλημα και να διευθετήσουν φιλικά τις συνέπειες που
προέκυψαν. Για το σκοπό αυτό καθένα από τα Μέρη δικαιούται να αποστείλει έγγραφη πρόσκληση
προς τον Αντισυμβαλλόμενο καλώντας τον σε φιλική διευθέτηση του προβλήματος. Αν δεν βρεθεί
λύση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης για φιλική
διευθέτηση, από όποιο Μέρος και εάν αυτή εστάλη, τότε κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος. Σε περίπτωση
τέτοιας καταγγελίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να πληρωθεί για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
μέχρι την ημερομηνία διακοπής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κατά χρονική αναλογία.

Άρθρο 10: Λύση - Καταγγελία
10.1 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός: α) με την παρέλευση της
ημερομηνίας λήξης και εφόσον ένας εκ των συμβαλλομένων έχει ενημερώσει προσηκόντως τον
αντισυμβαλλόμενό του, β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών λυθεί,
πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης
πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης οποιουδήποτε
Συμβαλλόμενου Μέρους ή άλλης άδειας που απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς
του και γ) σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Άρθρου 9 των Γενικών Όρων της παρούσας.
10.2 Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες.
10.3 Καθένας από τους Συμβαλλόμενους, πέραν των οριζόμενων στο Άρθρο 10.1 των Γενικών όρων
της παρούσας, δύναται να καταγγείλει την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ πριν την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ,
αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
συνιστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η μη εκπλήρωση για δύο (2) συνεχόμενους μήνες των
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οικονομικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του και
κωλύματα ή απαγορεύσεις που προέρχονται από την εκάστοτε ισχύουσα οικεία Ρυθμιστική
νομοθεσία ή από πράξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και αφορούν τον ΑΝΑΔΟΧΟ υπό την
ιδιότητά του ως Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
10.4 Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν από
κοινού με καλή πίστη για να ρυθμίσουν οριστικά όλα τα θέματα που δημιουργούνται από την
πρόωρη περάτωση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να εξοφλήσει τα τιμολόγια που
εκκρεμούν για τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας. Σε
περίπτωση που η σύμβαση λύεται άνευ υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να
καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ όλα τα έξοδα αποζημιώσεως του προσωπικού που αποδεδειγμένα
απομακρύνθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω της λύσης της Σύμβασης και τα οποία προβλέπονται από
τη σχετική κείμενη Νομοθεσία.
10.5 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την
επίδοση αυτής στον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 11: Υποκατάσταση - Εκχώρηση
11.1 Απαγορεύεται ρητά στον ΑΝΑΔΟΧΟ να εκχωρήσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε
από τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εξ αυτής περιλαμβανομένης της
πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους
όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
11.2 Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή θα
απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη ΣΥΜΒΑΣΗ
δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μετά από έγγραφη
ειδοποίηση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και απόδειξη του γεγονότος. Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα
υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων Μερών Συμπλήρωμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε
περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή απορροφηθεί από αυτή,
εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου.

Άρθρο 12: Εμπιστευτικότητα
12.1 Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα:
α) όλων των εγγράφων και στοιχείων των οποίων έχουν λάβει γνώση ή τα οποία θα περιέλθουν σε
γνώση τους, που σχετίζονται με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και την εκτέλεσή της, και
β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς αυτής και να μην τα
κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα.

SLA ……. - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Σελ. 9 από 16

12.3

Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους

εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς
επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω
καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου καθώς
επίσης απαγόρευσης ανταγωνισμού.
12.3 Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Άρθρο 13: Εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ τον εκπρόσωπό της, ο
οποίος είναι αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και o έλεγχος της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά η τήρηση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Άρθρο 14: Εκπροσώπηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ o ΑΝΑΔΟΧΟΣ γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον εκπρόσωπό του, o
οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και να προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών
και διαφωνιών που ενδεχομένως θα προκύπτουν.

Άρθρο 15: Νομοθεσία - Αντιδικίες
Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη
που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Μερών κατά την ερμηνεία και εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και η
οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά, αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για την επίλυση της
διαφοράς ή διένεξης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 16: Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα
Η γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η Ελληνική και η αλληλογραφία και οι επικοινωνίες γίνονται στα
Ελληνικά. Η γλώσσα των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης ακολουθεί τις
προδιαγραφές της εταιρείας.

Άρθρο 17: Τελικοί Όροι
17.1 Οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη, όσον αφορά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και να λαμβάνουν όποια
μέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή της.
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17.2 Η μη άσκηση εκ μέρους οιουδήποτε Μέρους οιουδήποτε εκ των παρεχόμενων με την παρούσα
δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση του
Συμβαλλόμενου από το αντίστοιχο δικαίωμα, του τελευταίου δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα
στιγμή την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.
17.3 Οποιαδήποτε αποστολή, επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ,
κατά τη διάρκεια της ισχύος της, μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται στις
δηλωθείσες στην παρούσα διευθύνσεις και τους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών. Σε
περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο
υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος την εν λόγω αλλαγή της διευθύνσεώς
του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με την παρούσα γίνεται
εγκύρως στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας διεύθυνση του οικείου Συμβαλλόμενου
Μέρους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο εκλείπει ή αντικαθίσταται εκπρόσωπος
Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος τον
αντικαταστάτη του.
17.4 Όλοι οι όροι που περιέχονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ αναγνωρίζονται από τους
Συμβαλλόμενους ως ουσιώδεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 2: Συμβατική Περίοδος
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 4: Εκτέλεση ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα - Τιμολόγηση
Άρθρο 6: Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία
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Άρθρο 1: Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η παροχή Υπηρεσιών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την ιδιότητά της του
Χρήστη Μεταφοράς, η οποία δεσμεύει δυναμικότητα και μεταφέρει ποσότητες ΦΑ στα Σημεία
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Μετρητικός Σταθμός ………………………» (……………………………… σύνορα) και
«Μετρητικός Σταθμός …………………………..» (…………………………………), κατά τα προβλεπόμενα στην
ισχύουσα Σύμβαση Μεταφοράς αυτής.
Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν στη διοικητική, τεχνική και μετρολογική υποστήριξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
στους Μετρητικούς Σταθμούς των υπόψη Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ· αναλύονται δε ως εξής:
1.1 Διάθεση επιπλωμένου χώρου γραφείου για την εγκατάσταση αντιπροσώπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή
Τρίτων που συναλλάσσονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αφορά στη διάθεση σε αμφότερα τα Σημεία Εισόδου
(………………………. / ……………….) ανεξάρτητου χώρου εργασίας μέγιστης επιφάνειας ………………….
(………) τετραγωνικών μέτρων με τον αντίστοιχο εξοπλισμό γραφείου, χρήση τηλεφωνικής γραμμής,
χρήση προσωπικού Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, και συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax).
1.2 Γραμματειακή υποστήριξη. Αφορά σε μερική απασχόληση γραμματέως για την καθημερινή
αποστολή πρωτοκόλλων ΦΑ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ με FAX ή ταχυδρομείο ηλεκτρονικό ή φυσικό.
1.3 Σύνταξη ημερησίων και μηνιαίων πρωτοκόλλων μέτρησης ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων ΦΑ,
με μορφή και περιεχόμενο που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αφορά σε απασχόληση μηχανικού για την σύνταξη
ημερησίων πρωτοκόλλων μέτρησης ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων ΦΑ με μορφή και περιεχόμενο
που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ομοίως σύνταξη μηνιαίων πρωτοκόλλων μέτρησης ποσοτικών & ποιοτικών
στοιχείων ΦΑ. Τα πρωτόκολλα αυτά θα βασίζονται στις τεχνικές αναφορές (reports) των μετρητικών
συστημάτων που παρέχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
1.4 Περιοδική σύνταξη τεχνικών εγγράφων επιβεβαίωσης λειτουργίας των οργάνων μέτρησης
ποσοτήτων ΦΑ και ελέγχου ποιότητας ΦΑ, με μορφή και περιεχόμενο που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αφορά
σε απασχόληση μηχανικού για την περιοδική σύνταξη τεχνικών εγγράφων που αφορούν τη
διακρίβωση και ρύθμιση των οργάνων μέτρησης ποσότητας και ποιότητας ΦΑ, με μορφή και
περιεχόμενο που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τα τεχνικά έγραφα θα βασίζονται στα πιστοποιητικά
διακρίβωσης οργάνων μέτρησης ποσότητας και ανάλυσης ποιότητας ΦΑ που παρέχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
1.5 Μετρολογικός έλεγχος και πιστοποίηση των πρωτοκόλλων και εγγράφων των παραγράφων 1.3
και 1.4 των Ειδικών Όρων της παρούσας, ως προς την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών
προδιαγραφών ΦΑ που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αφορά σε απασχόληση εξειδικευμένου μηχανικού για τον
έλεγχο των ημερησίων αναφορών των μετρητικών συστημάτων (κύριων και εφεδρικών) στο Σημείο
Εισόδου ΕΣΜΦΑ, καθώς και των αναφορών των χρωματογράφων και της λειτουργίας των αναλυτών.
Ο έλεγχος γίνεται για την πιστοποίηση των πρωτόκολλων και τεχνικών εγγράφων που συντάσσονται
κατά τις παραγράφους 1.3 και 1.4 των Ειδικών Όρων της παρούσας, ως προς την τήρηση
συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών ΦΑ που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πχ όριο πίεσης, σημείο δρόσου
νερού ΦΑ, μονάδες μέτρησης κτλ). Επίσης έλεγχος τήρησης της μορφής και περιεχομένου των
πρωτοκόλλων και τεχνικών εγγράφων που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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1.6 Επικοινωνία με αντιπροσώπους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εξυπηρέτηση των Συμβάσεων της ως προς
την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα πρωτόκολλα και τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στις
παραγράφους 1.3 και 1.4 των Ειδικών Όρων της παρούσας. Αφορά σε απασχόληση εξειδικευμένου
μηχανικού για την:
•

Παροχή ιστορικών και στατιστικών μετρολογικών στοιχείων ως προς τα υπόψη πρωτόκολλα
και τεχνικά έγγραφα σε αντιπροσώπους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

•

Διαβούλευση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τον τρόπο σύνταξης των πρωτοκόλλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε
περιπτώσεις διαπίστωσης λανθανουσών ποσοτήτων μέτρησης ΦΑ.

•

Συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τρέχοντα θέματα παραλαβής ΦΑ, κατόπιν συγκεκριμένων
οδηγιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ. προσδιορισμός σημείου δρόσου νερού στο ΦΑ, πρόσθεση
ποσότητας ΦΑ που δεν έχει μετρηθεί στο μηνιαίο πρωτόκολλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έκτακτοι
έλεγχοι μετρητικών συστημάτων).

•

Παρουσία σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους οργάνων μέτρησης ποσότητας και ποιότητας
ΦΑ μαζί με εκπροσώπους που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Άρθρο 2: Συμβατική Περίοδος
Η Συμβατική Περίοδος άρχεται την ……………….. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ) και λήγει την ……………..
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ), εκτός εάν επέλθει πρόωρη λύση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τους όρους αυτής.
Τυχόν συμφωνία για παράταση της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων της, πριν την
υπογραφή της, θα υποβάλλεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
κατ’ επιταγή της οικείας νομοθεσίας και θα παράγει έννομα αποτελέσματα για τα μέρη μόνον μετά
την έγγραφη έγκριση της ΡΑΕ.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται
για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. Οι ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αναφορικά με την
αποζημίωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζονται, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2 των Γενικών Όρων
της Σύμβασης, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία η ζημιά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οφείλεται σε βαριά
αμέλεια ή δόλο του Αναδόχου ή των προστηθέντων αυτού οπότε και είναι απεριόριστη.

Άρθρο 4: Εκτέλεση ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει την καθημερινή
παρουσία στον τόπο του έργου προσωπικού του, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παροχή
υπηρεσιών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως αυτό
περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων της παρούσας.
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Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα - Τιμολόγηση
5.1 Το Συμβατικό Τίμημα, για το σύνολο των κατά το Άρθρο 1 των Ειδικών όρων της παρούσας
Υπηρεσιών, συμφωνείται σε σταθερό ετήσιο τίμημα ………………..…………..… ευρώ (€ …………), πλέον
ΦΠΑ, καθώς επίσης σε πρόσθετο μεταβλητό απολογιστικό τίμημα για έξοδα τελών χρήσης
τηλεφωνικών συνδέσεων, πλέον αποζημίωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για υπηρεσίες επιφυλακής και
κίνησης του προσωπικού του εντός μέγιστου ετήσιου ποσού ………………………………… ευρώ (€ ……….…),
πλέον ΦΠΑ. Στο σταθερό ετήσιο τίμημα συμπεριλαμβάνονται έξοδα θέρμανσης - κλιματισμού,
ηλεκτρικής ενέργειας και αναλώσιμων γραφείου για τους διατιθέμενους χώρους. Σε περίπτωση
παράτασης της συμβατικής περιόδου, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της
παρούσας, το Συμβατικό Τίμημα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως επί τον μέσο Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του αμέσως προηγουμένου έτους, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική
Στατιστική Αρχή. Η εν λόγω αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.
5.2 Ρητά συμφωνείται ότι η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι εύλογη και δίκαιη, τελεί σε αναλογία με την
αντιπαροχή, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις, συμψηφισμό ή
οποιαδήποτε μείωση, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που διαφορετικά ορίζεται από το νόμο ή
από όρους της παρούσας.
5.3 Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με την καταβολή του αναλογούντος στην ανωτέρω
αμοιβή ΦΠΑ καθώς επίσης κάθε άλλου τέλους ή φόρου, ο οποίος επιβάλλεται ή θα επιβληθεί
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.4 Η τιμολόγηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνεται τριμηνιαίως, σε τέσσερις (4) ισόποσες
δόσεις του Συμβατικού Τιμήματος ενώ στο τιμολόγιο του τέταρτου τριμήνου του έτους θα
περιλαμβάνονται επιπλέον οι απολογιστικές χρεώσεις του άρθρου 6.1 των Ειδικών Όρων της
παρούσας, πλέον ΦΠΑ. Οι πληρωμές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχετικού
τιμολογίου το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.
5.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οιουδήποτε ποσού, από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον
ΑΝΑΔΟΧΟ, πέρα από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν Άρθρο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα θεωρείται υπερήμερη και το ποσό της οφειλής της θα βαρύνεται με
τόκο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο
υπερημερίας στην Ελλάδα όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
5.6 Με την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ ο
τελευταίος παύει να έχει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.

Άρθρο 6: Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία
6.1 Όλες οι εκατέρωθεν γνωστοποιήσεις μεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όλες
οι αναφορές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλες οι οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με αυτή γίνονται γραπτώς και,
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όπως και η οποιαδήποτε αλληλογραφία αποστέλλονται στο άλλο Μέρος στη διεύθυνση που
προσδιορίζεται στην παρούσα.
6.2 Οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη διεύθυνσή του, με την υποχρέωση
να γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος τις αλλαγές εγγράφως.
6.3 Για την αλληλογραφία (γνωστοποιήσεις κ.λπ.) σχετικά με θέματα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα τηρείται
πρωτόκολλο από το κάθε εκδίδον Μέρος.
6.4 Σε περιπτώσεις που η γραπτή επικοινωνία μεταξύ των Μερών δεν είναι δυνατή ή/και σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται να επικοινωνεί άμεσα
με το έτερο Μέρος, με κάθε πρόσφορο μέσο.
6.5 Ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων προκειμένου για τη μεταξύ τους
επικοινωνία για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο

:

……………………………………….

Διεύθυνση

:

……………………………………….

Ταχ. Κώδικας

:

……………………………………….

Τηλέφωνο

:

……………………………………….

Fax

:

……………………………………….

E-mail

:

……………………………………….

Ονοματεπώνυμο

:

……………………………………….

Διεύθυνση

:

……………………………………….

Ταχ. Κώδικας

:

……………………………………….

Τηλέφωνο

:

……………………………………….

Fax

:

……………………………………….

E-mail

:

……………………………………….

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
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