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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αριθ.°  06A40/2014/DC/M007 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

του οποίου η Γενική Γραμματεία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, 

Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, 

εκπροσωπείται από xxxxxx, 

εφεξής καλούμενο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», 

αφενός, 

 

ΚΑΙ 

 

...................................... με έδρα στ  

..................................................................................... 

εκπροσωπούμενος από..............................................................., 

που ενεργεί με την ιδιότητα του…., 

εφεξής καλούμενος «ο αντισυμβαλλόμενος», 

αφετέρου, 

εφεξής συλλογικώς καλουμένων: «τα συμβαλλόμενα μέρη» 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ 

 

τους κατωτέρω ειδικούς όρους και γενικούς όρους  
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I - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ Ι. 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση 

και στα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, να παράσχει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπηρεσία η οποία έχει ως αντικείμενο τη συμμόρφωση προς τις 

ισχύουσες προδιαγραφές της παραγωγής και διανομής θερμότητας και ψύχους στο κτίριο του 

Γραφείου Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής: «οι εργασίες»). 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1.  Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει έως την τελική παραλαβή των εργασιών, έως τη λήξη της 

προθεσμίας εγγύησης.  

 

2. Η εφαρμογή της σύμβασης και η εκτέλεση των εργασιών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 

αρχίσουν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και πριν από την έγκριση 

του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος των εργασιών και των σχεδίων εκτέλεσης.  
 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρώνει εντός  δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που 

υποβάλλεται στο πλαίσιο της προσφοράς και που επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας σύμβασης.  

 

4. Ο αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχέδια εκτέλεσης εντός  

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρώνει εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής τους τα σχέδια εκτέλεσης που έχει υποβάλει ο αντισυμβαλλόμενος. 

 

5. Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 

καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ενδεχόμενες ποινές 

καθυστέρησης επιβάλλονται με αναφορά σε αυτό. 

 

6. Οι παροχές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης πρέπει να εκτελεστούν εντός  

εκατόν δέκα (110) ημερολογιακών ημερών από την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και των σχεδίων εκτέλεσης που 

αναφέρονται ανωτέρω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 3 – ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

1. Συνολική κατ’ αποκοπή τιμή 

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται στη συνολική κατ’ αποκοπή τιμή των XXXX ευρώ 

εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (ολογράφως). 

Η τιμή είναι εκπεφρασμένη σε ευρώ, είναι σταθερή και δεν επιδέχεται αναθεώρηση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

2. Ο αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει επίσημα ότι η συνολική κατ’ αποκοπή τιμή που 

προσδιορίζεται στο άρθρο Ι.3.1. ανωτέρω λαμβάνει υπόψη: 

- κάθε απαίτηση, εγγύηση, βάρος και υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση· 

- τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών που ορίζονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα Ι· 
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- όλα τα απρόβλεπτα που πιθανόν να προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών, και 

μεταξύ άλλων: τοπικές συνθήκες, γεωγραφική θέση του εργοταξίου (έξοδα μεταφοράς 

προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών, κλπ.)· 

- τους όρους λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό του κτιρίου. 

Τα τυχόν σφάλματα στις ποσότητες ή οι παραλείψεις που θα διαπιστωθούν μετά την υποβολή 

της προσφοράς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε τροποποίηση της 

συνολικής κατ’ αποκοπή τιμής που είχε δηλωθεί με την προσφορά. 

 

3. Οι πληρωμές που αφορούν τη σύμβαση διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος 

άρθρου. Η εξόφληση γίνεται μόνον εφόσον την ημέρα αποστολής της αίτησης πληρωμής του ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει εκπληρώσει όλες του τις συμβατικές υποχρεώσεις.  

 

4. Τα τιμολόγια καταρτίζονται βάσει των εξής όρων:  

 

Προχρηματοδότηση 

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αίτησης 

προχρηματοδότησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενο 

προχρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 30 % του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

 

Για να είναι παραδεκτή, η αίτηση προχρηματοδότησης, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί 

σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τις αιτήσεις πληρωμής που προβλέπονται στο άρθρο 

I.3.5, πρέπει να συνοδεύεται: 

 

 από την απόδειξη δεόντως συσταθείσας οικονομικής εγγύησης προχρηματοδότησης, ύψους 

τουλάχιστον ίσου προς το 30% του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.  

 

 

Η τελική αίτηση πληρωμής πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται: 

 

- από το αντίστοιχο τιμολόγιο· 

 

- από ανακεφαλαιωτική έκθεση των εργασιών στην οποία να αναφέρεται λεπτομερώς ο όγκος 

των εργασιών που εκτελέστηκαν και των προμηθειών που παρασχέθηκαν κατά την περίοδο 

εκτέλεσης της σύμβασης· 

 

- από αντίγραφο του πρακτικού προσωρινής παραλαβής· 

 

- σε περίπτωση μη καταβολής προχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την 

απόδειξη σύστασης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

 

5. Κάθε αίτηση πληρωμής ή πιστωτικό σημείωμα σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

πρέπει να αποστέλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Parlement européen 

Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

 



 

 4 

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αιτήσεις 

πληρωμής ή τα πιστωτικά σημειώματα εντός φακέλων, δεμάτων ή αντίστοιχων μέσων επί των 

οποίων πρέπει να αναγράφεται με εμφανή και ευανάγνωστο τρόπο είτε η ένδειξη «demande de 

paiement» (αίτηση πληρωμής) είτε η ένδειξη «note de crédit» (πιστωτικό σημείωμα).  

 

Ο αντισυμβαλλόμενος αναγράφει στο σώμα της αίτησης πληρωμής ή του πιστωτικού 

σημειώματος τα κατωτέρω στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

 

Parlement européen 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information 

À l'attention du Chef d'Unité 

Bâtiment Konrad Adenauer 

Bureau KAD 03C009 

Plateau de Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

 

 

6. Τα οφειλόμενα σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ποσά είναι πληρωτέα εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αντίστοιχης αίτησης πληρωμής από 

τη μνημονευόμενη στην παράγραφο 5 Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Οι πληρωμές θεωρούνται διενεργηθείσες την ημέρα χρέωσης του λογαριασμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής ανά πάσα στιγμή 

μετά την παραλαβή της αίτησης πληρωμής, κοινοποιώντας στον αντισυμβαλλόμενο ότι η αίτησή 

του δεν είναι παραδεκτή για τους ακόλουθους λόγους: 

 

α)  τα ποσά που αναγράφονται στην αίτηση πληρωμής δεν είναι καταβλητέα την ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησης, αλλά είναι βέβαιο ότι θα είναι καταβλητέα σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία η οποία είναι γνωστή· 

 

β)  ο αντισυμβαλλόμενος δεν υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

εφαρμοστέα νομοθεσία ή στην παρούσα σύμβαση, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά 

ότι ο αντισυμβαλλόμενος δύναται ευχερώς να διορθώσει αυτήν την παράλειψη χωρίς να 

απαιτείται απόρριψη της αίτησης πληρωμής κατά την έννοια της παραγράφου 8· 

 

γ)  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει αναγκαίο να προβεί σε συμπληρωματικούς ελέγχους για να 

επαληθεύσει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι καταβλητέα· 

 

δ)  ο αντισυμβαλλόμενος δεν τήρησε τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεύτερο και τρίτο εδάφιο· 

 

ε) ο αντισυμβαλλόμενος δεν απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία την ανακεφαλαιωτική έκθεση 

των εργασιών που εκτελέστηκαν ή/και των προμηθειών που παρασχέθηκαν.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινοποιεί την αναστολή της προθεσμίας πληρωμής στον 

αντισυμβαλλόμενο με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η αναστολή αρχίζει την ημέρα που αναγράφεται στην κοινοποίηση. Η προθεσμία 

αρχίζει εκ νέου να τρέχει μόλις αρθεί η αναστολή, ήτοι: 

 

 για το στοιχείο α), την προβλεπόμενη ημέρα πληρωμής, την οποία επιβεβαιώνει στην 

κοινοποίησή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 για το στοιχείο β), από την ημέρα που η μνημονευόμενη στην παράγραφο 5 Υπηρεσία 

Επίσημου Ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραλαμβάνει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην κοινοποίηση· 
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 για τα στοιχεία γ) και ε), μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωστοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο μέσω της 

κοινοποίησης· και 

 για το στοιχείο δ), από την ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει γνώση των 

πληροφοριών που ο αντισυμβαλλόμενος είχε παραλείψει και θα καταχωρίσει την αίτηση 

πληρωμής· η ημερομηνία αυτή γνωστοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με την κοινοποίηση. 

 

8. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με κοινοποίηση στον 

αντισυμβαλλόμενο, για τους ακόλουθους λόγους: 

 

α)  η πληρωμή που αναγράφεται στην αίτηση δεν είναι καταβλητέα· 

β)  η αίτηση πληρωμής είναι εσφαλμένη και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πιστωτικού 

σημειώματος· ή 

γ)  η αίτηση πληρωμής ή το τιμολόγιο δεν περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση ή στην εφαρμοστέα νομοθεσία ή η 

αίτηση πληρωμής καταρτίστηκε κατά παράβαση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων.  

 

9. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται καταβολή τόκων 

υπερημερίας. Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πλέον πρόσφατου επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας στις κυριότερες πράξεις αναχρηματοδότησης (εφεξής: «επιτόκιο 

αναφοράς»), προσαυξημένου κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες. Επιτόκιο αναφοράς είναι το ισχύον 

την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο είναι απαιτητή η πληρωμή. Το επιτόκιο αυτό 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Ο τόκος αφορά το 

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην ημερολογιακή ημέρα που έπεται της εκπνοής 

της προθεσμίας πληρωμής, και στην ημέρα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης. Τυχόν αναστολή 

των πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί καθυστέρηση 

πληρωμής. 

 

Όταν οι τόκοι υπερημερίας είναι μικρότεροι ή ίσοι προς 200 ευρώ, καταβάλλονται στον 

αντισυμβαλλόμενο μόνον εφόσον αυτός υποβάλει αίτηση το αργότερο δύο μήνες μετά την ημέρα 

παραλαβής της πληρωμής. 

 

10. Οι πληρωμές διενεργούνται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου, 

εκπεφρασμένο σε ευρώ, και με τα κατωτέρω στοιχεία: 

 

Επωνυμία τράπεζας: [να συμπληρωθεί] 

Πλήρης διεύθυνση τραπεζικού υποκαταστήματος: [να συμπληρωθεί] 

Ακριβή στοιχεία κατόχου λογαριασμού: [να συμπληρωθεί] 

Πλήρης αριθμός λογαριασμού, μαζί με τους τραπεζικούς κωδικούς: [να συμπληρωθεί] 

[Κωδικός IBAN και κωδικός ΒΙC: [να συμπληρωθεί]] 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 4 – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιείται με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία εβδομάδα νωρίτερα, την 

ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών. 

 

3. Μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταρτίσουν 

το ταχύτερο δυνατό πρακτικό προσωρινής παραλαβής αφού προηγουμένως διενεργήσουν τις 

δέουσες δοκιμές για να διαπιστώσουν κατά πόσον τηρήθηκαν οι συμβατικές διατάξεις που διέπουν 

την εκτέλεση των εργασιών. Αντίγραφο του πρακτικού προσωρινής παραλαβής επισυνάπτεται 

στην αίτηση πληρωμής που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο άρθρο Ι.3. 
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4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί να προβεί σε προσωρινή παραλαβή, ενημερώνει τον 

αντισυμβαλλόμενο, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της άρνησης 

προσωρινής παραλαβής και με συστημένη επιστολή, για τις επιφυλάξεις που δικαιολογούν την εν 

λόγω άρνηση. 

 

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την άρση του συνόλου των εν λόγω επιφυλάξεων. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ Ι. 4 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 
 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ I. 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Οικονομική εγγύηση προχρηματοδότησης 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συστήσει οικονομική εγγύηση προχρηματοδότησης, 

αμετάκλητη, άνευ όρων και σε πρώτη ζήτηση, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης και η οποία πιστοποιείται με εγγυητική επιστολή εκδιδομένη από 

τράπεζα, από χρηματοοικονομικό οργανισμό ή από τρίτο εγκεκριμένο από τον υπόλογο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε δαπάνη σχετιζόμενη με την εγγύηση αυτή βαρύνει τον 

αντισυμβαλλόμενο. Σκοπός της είναι να εγγυηθεί την εκτέλεση της σύμβασης κατά τρόπο 

σύμφωνο προς τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο εγγυητής λειτουργεί υπό την 

ιδιότητα αυτή σε πρώτη ζήτηση και δεν μπορεί να απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

να στραφεί αυτό κατά του κυρίου οφειλέτη (του αντισυμβαλλόμενου). 

 

2. Η εγγύηση αποδεσμεύεται, κατά τα 2/3 του ποσού της κατ’ ανώτατο όριο και μετά από 

αίτηση του αντισυμβαλλόμενου, εντός του μηνός που έπεται της προσωρινής παραλαβής της 

παροχής που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

σύμβασης και των παραρτημάτων της.  

3. Πάντως, η προθεσμία για την αποδέσμευση της οικονομικής εγγύησης προχρηματοδότησης 

μπορεί να ανασταλεί εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει απαραίτητο να διενεργήσει 

συμπληρωματικούς ελέγχους ή να καθυστερήσει την αποδέσμευση λόγω μίας ή περισσοτέρων 

ανεκτέλεστων κατά τη λήξη της σύμβασης παραγγελιών. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

1. Κατά την προσωρινή παραλαβή της παροχής που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης, ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 1/3 του ποσού της οικονομικής εγγύησης 

προχρηματοδότησης θα παρακρατηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. Σκοπός της είναι να εγγυηθεί την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους 

που καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

2. Ελλείψει αίτησης προχρηματοδότησης και συνεπακόλουθης σύστασης εγγύησης 

προχρηματοδότησης, θα συσταθεί από τον αντισυμβαλλόμενο το αργότερο κατά την τελική 

αίτηση πληρωμής εγγύηση καλής εκτέλεσης, αμετάκλητη, άνευ όρων και σε πρώτη ζήτηση 

που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης και πιστοποιείται με εγγυητική 

επιστολή εκδιδομένη από τράπεζα, από χρηματοοικονομικό οργανισμό ή τρίτο εγκεκριμένο 

από τον υπόλογο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Κάθε δαπάνη σχετιζόμενη με την εγγύηση 

αυτή βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο.  

 

3. Η εγγύηση αποδεσμεύεται, μετά από αίτηση του αντισυμβαλλομένου, εντός μηνός από την 

οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν βάσει της τελευταίας παραγγελίας που 

έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της σύμβασης.  
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4. Πάντως, η προθεσμία για την αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης μπορεί να 

ανασταλεί εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει απαραίτητο να διενεργήσει 

συμπληρωματικούς ελέγχους ή να καθυστερήσει την αποδέσμευση λόγω μίας ή 

περισσοτέρων ανεκτέλεστων κατά τη λήξη της σύμβασης παραγγελιών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ I. 6 – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Προσωρινή παραλαβή 

Ο αντισυμβαλλόμενος θα κοινοποιήσει γραπτώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία 

εβδομάδα νωρίτερα, την ακριβή ημερομηνία που, κατά την εκτίμησή του, θα έχουν 

ολοκληρωθεί οι εργασίες. Η εγκυρότητα ή μη της εν λόγω αίτησης θα κριθεί σε επίσκεψη 

κατ’ αντιπαράσταση. 

 

Σε περίπτωση αποδοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει το συντομότερο δυνατό τις 

απαραίτητες επιθεωρήσεις και δοκιμασίες για την κατάρτιση του πρακτικού προσωρινής 

παραλαβής. 

Το πρακτικό προσωρινής παραλαβής καταρτίζεται κατ’ αντιπαράσταση και υπογράφεται 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Ωστόσο, εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει κληθεί να συμμετάσχει στη παραλαβή με συστημένη 

επιστολή επί αποδείξει παραλαβής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την καθορισθείσα 

ημερομηνία παραλαβής η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί εν απουσία του 

αντισυμβαλλόμενου, εάν αυτός δεν παρουσιαστεί την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται 

στην πρόσκληση. Το πρακτικό της παραλαβής αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο αμέσως 

μετά. 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί να προβεί σε προσωρινή παραλαβή, ενημερώνει τον 

αντισυμβαλλόμενο, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της άρνησης 

προσωρινής παραλαβής με συστημένη επιστολή, για τις επιφυλάξεις που δικαιολογούν την εν 

λόγω άρνηση. 

Η προσωρινή αποδοχή συνεπάγεται τη μεταβίβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 

κινδύνων, πλην αυτών που καλύπτονται από την αναφερόμενη στο άρθρο Ι.7 εγγύηση. 

2. Οριστική παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την προσωρινή παραλαβή, εφόσον οι εργασίες 

και οι εξοπλισμοί έχουν παραμείνει σε άριστη κατάσταση, πέραν της φυσιολογικής φθοράς, 

και ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώθηκε στο σύνολο των παρατηρήσεων του πρακτικού 

προσωρινής παραλαβής. 

 

3. Μερική διάθεση 

Σε περίπτωση ανάγκης, ορισμένα τμήματα του έργου μπορούν να τεθούν στη διάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών 

άλλων από εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης ή προκειμένου το σύστημα να 

τεθεί σε μερική λειτουργία. Η μερική αυτή διάθεση πρέπει να έπεται καταγραφής της 

κατάστασης του χώρου και δεν ισοδυναμεί με παραλαβή των τμημάτων αυτών του έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 7 – ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει, για το σύνολο των παρασχεθεισών υπηρεσιών, περίοδο 

εγγύησης δύο (2) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4.4.1 της συγγραφής υποχρεώσεων - Τεχνικές προδιαγραφές που 

προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι. 
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2. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να διασφαλίζει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.4.2 της συγγραφής υποχρεώσεων - 

Τεχνικές προδιαγραφές που προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι. 

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να διασφαλίζει την επιμόρφωση των ατόμων που είναι αρμόδια 

για τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων του Γραφείου Πληροφοριών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αφορά η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4.4.3 

της συγγραφής υποχρεώσεων - Τεχνικές προδιαγραφές που προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 8 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, πρόδηλης αμελούς εκτέλεσης, μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει 

της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να αποζημιωθεί δεόντως για τη βλάβη που 

υπέστη, μπορεί να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσόν, προσαυξημένο, εάν χρειαστεί, με 

τόκους υπερημερίας και δαπάνες οφειλόμενες στη ζημία αυτή, από το οφειλόμενο στον 

αντισυμβαλλόμενο υπόλοιπο και, ενδεχομένως, από την προβλεπόμενη στο άρθρο Ι.5 

οικονομική εγγύηση. Με την επιφύλαξη τυχόν δικαστικής προσφυγής μετά από πρωτοβουλία 

του αντισυμβαλλομένου, ο προσδιορισμός των ποσών των αποζημιώσεων, τόκων, τόκων 

υπερημερίας και δαπανών ενόψει της παρακράτησής τους, θα πραγματοποιηθεί από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού πρώτα αυτό κοινοποιήσει τη συμβατική αθέτηση στον 

αντισυμβαλλόμενο, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να επιβάλει 

ποινές λόγω καθυστέρησης, εφόσον απαιτείται, κατά τη λήξη των εργασιών.  Οι 

επιβαλλόμενες ποινές υπολογίζονται σε συνάρτηση με τη μερική ή συνολική προθεσμία του 

συμβατικού χρονοδιαγράμματος. Οι ποινές ανέρχονται σε 500 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα 

καθυστέρησης έναντι της προθεσμίας της συγκεκριμένης φάσης και μπορούν να ανέλθουν 

κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το 10% της αξίας των εργασιών της συγκεκριμένης φάσης. Οι ποινές 

αυτές μπορούν να παρακρατηθούν από τα τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα και, ενδεχομένως, να 

εισπραχθούν μέσω της εγγύησης καλής εκτέλεσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο Ι.5. 

 

3. Εφόσον από υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου η αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου δεν είναι σε θέση να προβεί σε παραλαβή των εργασιών, ή σε περίπτωση 

μερικής παραλαβής, οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν και για τις μη παραληφθείσες εργασίες. 

 

4. Υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την 

επιφύλαξη διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων που τυχόν θα επιβληθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου ΙΙ.18 των γενικών όρων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί, αφού στείλει στον αντισυμβαλλόμενο, με συστημένη επιστολή επί 

αποδείξει παραλαβής, προειδοποίηση που θα παραμείνει εν όλω ή εν μέρει άγονη δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακές ημέρες από την αποστολή της, να καταγγείλει αυτοδικαίως τη σύμβαση 

με άμεση ισχύ, με απλή κοινοποίηση διά συστημένης επιστολής επί αποδείξει παραλαβής, και 

χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ Ι. 9 – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμπληρώνεται 

από το (ελληνικό) δίκαιο. 

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος παραιτείται των ιδίων του συμβατικών όρων. Δηλώνει ότι έλαβε γνώση 

και αποδέχεται τους γενικούς όρους που αποτελούν τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται, ορισμένα στοιχεία σχετικά με την 

παρούσα σύμβαση, ήτοι το όνομά του ή η εταιρική επωνυμία του, καθώς και το αντικείμενο 

και το ποσόν της σύμβασης, να δημοσιοποιηθούν όπως επιβάλλει ο κανονισμός (EΕ, 
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Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (EΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2012 του Συμβουλίου. 

 

4. Κάθε έγγραφο που ο αντισυμβαλλόμενος κατέθεσε κατά την υποβολή της προσφοράς του 

καθίσταται ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να καταστεί προσβάσιμο 

στο κοινό εντός των ορίων και βάσει των διατάξεων που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 

περί πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των μέτρων δημοσιότητας που επιβάλλουν τα άρθρα 123 

και 124 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του προαναφερόμενου κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 10 – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Κάθε αντιδικία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αντισυμβαλλομένου 

σχετιζόμενη με την παρούσα σύμβαση, η οποία δεν μπόρεσε να καταλήξει σε φιλικό 

διακανονισμό, θα παραπέμπεται στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο υπόκειται στη δικαιοδοσία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 256 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 11 –  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της 

σύμβασης από τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με την 

επιφύλαξη της ενδεχόμενης διαβίβασής τους σε οργανισμούς επιφορτισμένους με καθήκοντα 

παρακολούθησης ή ελέγχου σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και δικαίωμα 

διόρθωσης αυτών. Για κάθε θέμα σχετικό με τα δεδομένα αυτά, ο αντισυμβαλλόμενος 

απευθύνεται στη Μονάδα Κτιριακής Διαχείρισης και Συντήρησης Γραφείων Πληροφοριών.  

Ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. 

 

2. Εάν η παρούσα σύμβαση συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τον αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο 

αντισυμβαλλόμενος δύναται να ενεργεί μόνο μετά από εντολή της Μονάδας Κτιριακής 

Διαχείρισης και Συντήρησης Γραφείων Πληροφοριών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία, τους 

παραλήπτες των δεδομένων και τα μέσα με τα οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει τα 

δικαιώματά του. 

 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ο αντισυμβαλλόμενος επεξεργάζεται στο πλαίσιο 

της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικά. Ο αντισυμβαλλόμενος θα επιτρέπει την 

πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μόνο στο προσωπικό που είναι αυστηρώς αναγκαίο για την 

εκτέλεση, διαχείριση και παρακολούθηση της σύμβασης. 
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4. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να λάβει τα δέοντα μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και 

οργανωτικό επίπεδο έναντι των κινδύνων που είναι εγγενείς στην επεξεργασία και τη φύση 

των εκάστοτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει ειδικότερα να λάβει μέτρα ώστε: 

 

α)  να μην επιτρέπει σε μη εγκεκριμένα άτομα την πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·  

 

β)  να μην επιτρέπει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή μετακίνηση των 

μέσων αποθήκευσης· 

 

γ)  να μην επιτρέπει οποιαδήποτε άνευ αδείας εισαγωγή δεδομένων στη μνήμη, και οποιαδήποτε 

άνευ αδείας κοινοποίηση, τροποποίηση ή απάλειψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

καταχωρισμένων στη μνήμη· 

 

δ)  να μην επιτρέπει σε μη εγκεκριμένα άτομα τη χρήση των συστημάτων επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω εγκαταστάσεων μεταβίβασης δεδομένων· 

 

ε) να διασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένοι χρήστες ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων θα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η 

άδειά τους επιτρέπει να συμβουλευθούν· 

 

στ) να φυλάσσει ίχνη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιήθηκαν, του χρόνου 

κοινοποίησης και του παραλήπτη· 

 

ζ)  να διασφαλίζει τη δυνατότητα εκ των υστέρων επαλήθευσης του ποιά δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα υπέστησαν επεξεργασία, πότε και από ποιόν·  

 

η)  να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία για λογαριασμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο με τον τρόπο που 

αυτό το τελευταίο προβλέπει· 

 

θ)  να διασφαλίζει ότι, κατά την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη 

μεταφορά των μέσων αποθήκευσης, δεν θα είναι δυνατή άνευ αδείας η ανάγνωση, αντιγραφή 

ή απάλειψη των δεδομένων· 

 

ι)  να σχεδιάσει την οργανωτική δομή του κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις που διέπουν την προστασία δεδομένων. 

 

5. Η παράγραφος 4 ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εκείνων του αντισυμβαλλομένου 

που απορρέουν από τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες με τις οποίες μεταφέρεται στο 

εσωτερικό δίκαιο η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ελέγχει τη λήψη και 

εφαρμογή από τον αντισυμβαλλόμενο των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Ο 

αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παρέχει κάθε πληροφορία που το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πιθανόν να απαιτήσει επ’ αυτού.
 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 12 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Κάθε κοινοποίηση που αφορά τη σύμβαση γίνεται εγγράφως και αναγράφει τον κωδικό 

αριθμό της σύμβασης. Η συνήθης αλληλογραφία λογίζεται παραληφθείσα από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο την ημέρα καταχώρισής της από την κατωτέρω αναφερόμενη αρμόδια υπηρεσία. 

Οι κοινοποιήσεις (με εξαίρεση τις αιτήσεις πληρωμής και τα πιστωτικά σημειώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο I.4.5) πρέπει να αποστέλλονται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 



 

 11 

 

Προς μεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

 

Parlement européen 

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique 

Direction des Infrastructures 

Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance des Bureaux d'Information 

Plateau de Kirchberg 

L-2929 LUXEMBOURG 

 

Προς δε τον αντισυμβαλλόμενο: 

 

 XXXX 

 

 

ΑΡΘΡΟ I. 13 – ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου 
 

Γενικώς και ανεξαιρέτως, ο αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τον σχεδιασμό του έργου που 

αναλαμβάνει, τους υπολογισμούς, τη μελέτη και την εκτέλεση των εργασιών που του 

ανατίθενται. 

Δηλώνει ότι γνωρίζει άριστα, δεδομένου ότι έλαβε γνώση αυτών, όλους τους διοικητικούς 

και τεχνικούς κανόνες που συναποτελούν τη συγγραφή υποχρεώσεων, ή προσαρτώνται σε 

αυτή, και δηλώνει ότι αποδέχεται χωρίς εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις, όλες τις προδιαγραφές 

που απορρέουν σχετικώς. 

Ο αντισυμβαλλόμενος λογίζεται ότι πριν από την υποβολή της προσφοράς του: 

- έχει ελέγξει όλες τις ενδείξεις των σχεδίων, τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

έχει λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις ενδεχομένως αναγκαίες συμπληρωματικές 

πληροφορίες· 

- έχει προβεί σε διεξοδική επιθεώρηση του χώρου και έχει πλήρη γνώση όλων των περιορισμών 

σχετικά με τους χώρους εργασίας, τις προσβάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και με 

την οργάνωση και τη λειτουργία του εργοταξίου (μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, εργατικό 

δυναμικό, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, εγκαταστάσεις εργοταξίου, απομάκρυνση απορριμμάτων 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους απόθεσης, αποθήκευση υλικών, κλπ.)· 

- έχει ελέγξει όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στα έγγραφα της πρόσκλησης για την  

υποβολή προσφορών και τις ενδείξεις που αναγράφονται στα σχέδια και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, έχει βεβαιωθεί ότι είναι ακριβείς, επαρκείς και συγκλίνουσες και ότι έχει 

ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές 

πληροφορίες. 

Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί, μετά τη σύναψη της σύμβασης, ούτε 

ελλιπή γνώση του τόπου χωροθέτησης των έργων, ούτε όλα τα στοιχεία, όπως, μέσα 

πρόσβασης ή κλιματικές συνθήκες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση των 

εργασιών, ούτε σφάλματα ή παραλείψεις που σχετίζονται, ιδίως, είτε με τους κανόνες του 

επαγγέλματός του, είτε με τις ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις υπηρεσιών, ιδίως των σχετικών 

διοικητικών ή παραχωρησιούχων υπηρεσιών. 

Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ζητεί εγκαίρως γραπτές ή βάσει τεχνικού σχεδίου οδηγίες, 

που ενδέχεται να μην διαθέτει. 

Σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορεί να επικαλεστεί την έλλειψη εντολών ή πληροφοριών για 

να δικαιολογήσει καθυστερήσεις, ή εκτέλεση μη συνάδουσα με τις διατάξεις της συγγραφής 

υποχρεώσεων, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι τις ζήτησε εγκαίρως. 

Σε περίπτωση που παραλείψει να λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ο 

αντισυμβαλλόμενος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις τυχόν τροποποιήσεις, επισκευές ή 
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οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες που θα συνεπαγόταν, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους 

άλλους παρεμβαίνοντες, η μη τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οφείλει να εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα προβλήματα που ενδέχεται να προκύπτουν από ληφθείσες εντολές, και 

στα ελαττώματα και στις κακοτεχνίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν είτε στις δικές 

τους εργασίες, είτε σε εκείνες άλλων αντισυμβαλλομένων. 

 

2. Υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου  

 

Πέρα από την εκτέλεση των εργασιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση και 

στα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, πρέπει να τηρούνται οι 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί ο ίδιος και να υποχρεώνει τους πιθανούς 

υπεργολάβους να τηρούν τις κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ειδικότερα: 

 

- την εργατική νομοθεσία, 

- τους κανονισμούς και τις ειδικές διατάξεις για τους πυροσβέστες, 

- κάθε νέα αναγκαστική ρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, 

- τους ισχύοντες κανόνες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης 

ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2, 

- τους «κανόνες της τέχνης». Στα σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές δεν 

αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες που θεωρείται ότι γνωρίζει ο 

αντισυμβαλλόμενος ως συμπεριλαμβανόμενες στους «κανόνες της τέχνης» και 

προσιδιάζουσες στο επάγγελμά του. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ρητώς ότι οι 

εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και ότι ο 

αντισυμβαλλόμενος διαπίστωσε ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει την καλή 

εκτέλεση των εργασιών υπό την αποκλειστική του ευθύνη. 

β) Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλο και εξειδικευμένο 

προσωπικό, άξιο εμπιστοσύνης, καθ’ όλα εντάξει προς την ελληνική νομοθεσία. 

γ) Ο αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στις αναγκαίες ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να 

προστατεύει το προσωπικό του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

δ) Ο αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την ασφάλεια του προσωπικού του και διασφαλίζει 

ότι το προσωπικό που καλείται να εκτελέσει τις εργασίες διαθέτει τα κατάλληλα 

προσόντα και λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεται από 

πιθανούς κινδύνους. 

Η παρούσα ρήτρα σημαίνει ότι ο αντισυμβαλλόμενος δέχεται να παραιτηθεί κάθε 

προσφυγής κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 

ε) Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει υπό την αποκλειστική του ευθύνη όλους τους 

κινδύνους για το περιβάλλον που προκύπτουν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι όντως τηρούνται οι οδηγίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα όσον αφορά 

την απομάκρυνση απορριμμάτων. 

στ) Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να μην επιφέρει καμία τροποποίηση στις 

εγκαταστάσεις, ούτε να δώσει συνέχεια σε κανένα αίτημα πέραν εκείνων που 

προέρχονται από τον αντιπρόσωπο της διαχειρίστριας υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να λάβει κάθε μέτρο για να αποτρέψει ζημίες σε 

πρόσωπα, ακίνητα και εγκαταστάσεις, να μην παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της συγγραφής 

υποχρεώσεων που προσαρτάται ως Παράρτημα Ι. και να γνωστοποιεί, αμελλητί, κάθε 
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ανωμαλία που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή/και 

πράγματα.  

ζ) Ο αντισυμβαλλόμενος καταρτίζει, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, τα έγγραφα 

που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών, όπως τα σχέδια εκτέλεσης, 

σημειώματα υπολογισμών, λεπτομερείς μελέτες, κλπ.. 

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επισημαίνει, μόλις λαμβάνει γνώση αυτών, τα πιθανά 

σφάλματα στα έγγραφα που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο παραμένει 

υπεύθυνος για κάθε σφάλμα που θα διαπραχθεί κατά την κατάρτιση των εγγράφων 

εκτέλεσης.  

η) Ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται να επαναφέρει σε καλή κατάσταση τους χώρους μετά 

την παρέμβαση.  

θ) Ο αντισυμβαλλόμενος θα ορίσει ένα άτομο ως υπεύθυνο πρόληψης σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

ι) Ο αντισυμβαλλόμενος θα παράσχει τα έγγραφα για τα οποία είναι υπεύθυνος 

(χρονοδιάγραμμα και σχέδια εκτέλεσης, φάκελος «As built», P.P.S.S., που συνάδουν με 

την εκτέλεση, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, κλπ.). Τα εν λόγω έγγραφα θα 

διαβιβαστούν σε υπόθεμα χαρτιού σε δύο αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. 

ια) Σε περίπτωση κοινοπραξίας  οικονομικών φορέων, που συγκροτείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της συγγραφής υποχρεώσεων, τα μέλη της κοινοπραξίας υπέχουν από κοινού 

και εις ολόκληρον ευθύνη για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

3. Προσωπικό  

 

Ο αντισυμβαλλόμενος θα ορίσει στην προτεινόμενη ομάδα, μόλις τεθεί σε ισχύ η σύμβαση, 

τον υπεύθυνο επέμβασης. 

 

- με αυτόν θα μπορεί να έρχεται κανείς σε επαφή ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμος και πλήρως ενήμερος για την πορεία των εργασιών, 

- θα πρέπει να είναι ικανός να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα που θέτει η 
εκτέλεση της σύμβασης, 

- θα πρέπει να είναι διαρκώς παρών στο εργοτάξιο. Θα επικουρείται από τεχνικό 
υπεύθυνο. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται απουσία του θα αντικατασταθεί από άτομο με τις ίδιες 

ικανότητες. Η απρόβλεπτη απουσία του θα καλυφθεί εντός 24 ωρών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει στον 

αντισυμβαλλόμενο την άνευ προθεσμίας ανάκληση και άμεση αντικατάσταση ενός μέλους 

του προσωπικού του χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του και χωρίς να 

υποστεί καμία συνέπεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ Ι. 14 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα I - Συγγραφή υποχρεώσεων αριθ.° 06A40/2014/M007 που απεστάλη υπό τον αριθμό XXX 

της XXXX 

Παράρτημα II - Προσφορά του αντισυμβαλλόμενου της XXX -φάκελος αριθ.°XXXX 

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Οι διατάξεις των ειδικών όρων υπερισχύουν των διατάξεων των άλλων μερών της σύμβασης. Οι 

διατάξεις των γενικών όρων υπερισχύουν των διατάξεων των παραρτημάτων. Οι διατάξεις της 
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συγγραφής υποχρεώσεων (Παράρτημα Ι) υπερισχύουν των διατάξεων της προσφοράς (Παράρτημα 

ΙΙ). 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα διάφορα έγγραφα που συναπαρτίζουν τη σύμβαση θεωρείται ότι 

αλληλεπεξηγούνται. Κάθε αμφισημία ή διαφοροποίηση εντός του ιδίου μέρους ή μεταξύ χωριστών 

μερών θα επεξηγηθεί και θα διορθωθεί με γραπτή οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο Ι.9 εάν ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί 

μία τέτοια οδηγία. 
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II - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

ΑΡΘΡΟ II. 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Οι προθεσμίες εκτέλεσης που ορίζει η σύμβαση αρχίζουν να τρέχουν, πλην ειδικών διατάξεων, 

από την ημέρα έναρξης της ισχύος της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παρατείνονται. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε αυτή την περίπτωση εγγράφως για νέες προθεσμίες. 

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εκτελέσει τη σύμβαση καλόπιστα και βάσει των υψηλότερων 

επαγγελματικών προτύπων. Αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με όλες τις 

νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το 

φορολογικό δίκαιο, την κοινωνική νομοθεσία και το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να κάνει τα αναγκαία διαβήματα για την 

έκδοση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης δυνάμει των 

νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων 

που του έχουν ανατεθεί. Εάν από δική του υπαιτιότητα δεν μπορέσει να εξασφαλίσει κάποια από 

τις άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. 

 

4. Κάθε μνεία στη σύμβαση περί του «προσωπικού του αντισυμβαλλομένου» αφορά αποκλειστικά 

πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

5. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να μεριμνά ώστε κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή 

κάθε μέλος του προσωπικού του που συμμετέχει στην εκτέλεση της σύμβασης να διαθέτει τα 

απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά την έννοια των κριτηρίων που ορίζουν 

τα έγγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

 

6. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το προσωπικό που εκτελεί τα 

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε αυτόν. 

 

7. Η εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση 

εξηρτημένης εργασίας ανάμεσα στον αντισυμβαλλόμενο ή το προσωπικό του και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Ειδικότερα: 

 

  το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στον αντισυμβαλλόμενο 

δεν μπορεί να δέχεται απ' ευθείας εντολές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο δε 

αντισυμβαλλόμενος ή το προσωπικό του δεν μπορούν να ενσωματωθούν στη διοικητική 

οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 

  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εργοδότης του 

προσωπικού αυτού. 

 

8. Σε περίπτωση επεισοδίου οφειλομένου σε πράξη ή παράλειψη μέλους του προσωπικού του 

αντισυμβαλλομένου εργαζόμενου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή εφόσον τα 

προσόντα ή/και η πείρα κάποιου μέλους του προσωπικού του αντισυμβαλλομένου δεν 

ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος το αντικαθιστά χωρίς 

χρονοτριβή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του 

συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού του αντισυμβαλλομένου, εκθέτοντας τους λόγους. Ο 

αντικαταστάτης πρέπει να έχει τα αναγκαία προσόντα και την πείρα κατά την έννοια της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και να είναι ικανός να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης 

υπό τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί η οποία οφείλεται σε 

αντικατάσταση προσωπικού πραγματοποιηθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
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9. Εάν απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της 

σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο αντισυμβαλλόμενος αμέσως και με δική του πρωτοβουλία 

καταγράφει την κατάσταση και την αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αναφορά 

περιγράφει το πρόβλημα, σημειώνει την ημερομηνία εμφάνισής του και εκθέτει τα μέτρα που 

έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος για να τηρήσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο αντισυμβαλλόμενος δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος 

και όχι στον προσδιορισμό των ευθυνών. 

 

10. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις 

της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί –με την επιφύλαξη του δικαιώματός του να 

καταγγείλει τη σύμβαση– να μειώσει ή να ανακτήσει πληρωμές σε αναλογία με την έκταση των 

ανεκτέλεστων καθηκόντων που διαπιστώθηκαν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 

επιβάλει κυρώσεις ή να απαιτήσει αποζημιώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Ι.8 των ειδικών 

όρων και στο άρθρο ΙΙ.18 των γενικών όρων. 

 

11. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις 

πληροφορίες που αυτό τυχόν θα του ζητήσει για τις ανάγκες διαχείρισης της σύμβασης. 

 

12. Ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και το προσωπικό του, δεν δύνανται ούτε να εκπροσωπούν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να δίνει αυτή την εντύπωση. 

Οφείλουν να ενημερώνουν τους τρίτους ότι δεν ανήκουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

13. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν λήξει η 

σύμβαση, κάθε έγγραφο που έχει στην κατοχή του και που έχει σχέση με τα καθήκοντα που του 

είχαν ανατεθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 2 – ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συνάψει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 

ασφαλίσεις έναντι κάθε κινδύνου και βλάβης που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, 

ιδίως σε θέματα αστικής ευθύνης. Συνάπτει τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις που είθισται να 

συνάπτονται στον τομέα δραστηριοτήτων του. Διαβιβάζει αντίγραφο όλων των σχετικών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν αυτό του το ζητήσει, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα (ασφαλίσεις και άλλα) για να καλύψει 

το προσωπικό του έναντι κάθε κινδύνου στον οποίο αυτό θα μπορούσε να εκτεθεί κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ότι το προσωπικό του είναι εντάξει έναντι της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 3 – ΕΥΘΥΝΗ 

 

1. Πλην περιπτώσεων δόλου ή σοβαρού πταίσματος εκ μέρους του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για βλάβες που τυχόν θα υποστεί ο αντισυμβαλλόμενος ή το 

προσωπικό του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κάνει αποδεκτή καμία απαίτηση είτε αποζημίωσης είτε 

επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση σχετιζόμενη με τέτοιες βλάβες. 

 

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή 

βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, σωματικές ή υλικές, και ζημίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε 

τρίτους από τον ίδιο, από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή από μέλος του προσωπικού 

του, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ακόμη και στο πλαίσιο των υπεργολαβιών που 
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προβλέπονται στο άρθρο II.7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για 

ενέργειες ή παραλείψεις του αντισυμβαλλομένου διαπραχθείσες κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την καταβολή κάθε αποζημίωσης σε περίπτωση αγωγής, 

απαίτησης ή διαδικασίας που τυχόν θα εγείρουν τρίτοι κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

βλάβες προκληθείσες από τον ίδιο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

4. Σε περίπτωση αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί από τρίτους κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει συνδρομή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Τα έξοδα στα οποία προβαίνει ο αντισυμβαλλόμενος για το σκοπό αυτό μπορεί να 

καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

5. Με την επιφύλαξη των περί παραλαβής και εγγύησης διατάξεων, ο αντισυμβαλλόμενος 

υποχρεούται να επανορθώσει τυχόν βλάβη προκληθείσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω μη 

εκτέλεσης, κακής εκτέλεσης ή καθυστερημένης εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 4 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Για κάθε παροχή εργασίας, ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδίδει 

τιμολόγιο σύμφωνα προς τις διατάξεις της σύμβασης. 

 

2. Κάθε τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: τον κωδικό και/ή 

την ημερομηνία της σύμβασης, την περιγραφή των εργασιών που παρασχέθηκαν, τις τιμές 

εκπεφρασμένες σε ευρώ, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου 

μαζί με τον κωδικό IBAN και BIC και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ. Το τιμολόγιο θα φέρει επίσης 

τη μνεία «Για επίσημη χρήση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». 

 

3. Το τιμολόγιο αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διεύθυνση που αναφέρει η 

σύμβαση. 

 

4. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος διεκδίκησης τυχόν τόκων υπερημερίας, ο 

αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται τους ενδεχόμενους περιορισμούς χρηματοοικονομικής φύσης 

που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος των προσωρινών δωδεκατημορίων, εφόσον 

ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εγκριθεί στην αρχή του οικονομικού 

έτους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.  

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 5 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. Οποιαδήποτε παράλειψη καθιστά άκυρες τις αιτήσεις πληρωμής που έχουν 

υποβληθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις διατάξεις που 

τον διέπουν σε θέματα ΦΠΑ. 

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως όργανο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απαλλάσσεται κάθε δασμού και φόρου και ειδικά του ΦΠΑ, δυνάμει του άρθρου 3 του 

Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαλλαγή αυτή 

χορηγείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών είτε εκ των 

υστέρων βάσει δικαιολογητικών, με επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, είτε με απευθείας 

απαλλαγή. 

 

3. Εάν, δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας που τον διέπει, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 

καταβάλλει τον ΦΠΑ επί των ποσών που εισπράττει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί πλέον της τιμής που ορίζεται στο άρθρο Ι.3 των ειδικών όρων, θα 

του καταβάλλει και το αντίστοιχο ποσόν ΦΠΑ και θα ζητήσει εν συνεχεία από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές την επιστροφή του. Προς το σκοπό αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 
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αποστείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμολόγιο εκδοθέν σύμφωνα με την περί ΦΠΑ ισχύουσα 

νομοθεσία, αναγράφοντας τον τόπο επιβολής του ΦΠΑ. Το τιμολόγιο πρέπει να εμφαίνει 

ευκρινώς ότι οι εργασίες παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναγράφει χωριστά το 

καταβλητέο άνευ ΦΠΑ ποσόν για τις εργασίες, και χωριστά τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 6 – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ 
 

1. Αν οι συνολικά καταβληθείσες πληρωμές υπερβαίνουν το πραγματικά οφειλόμενο δυνάμει της 

σύμβασης ποσόν, ή αν η ανάκτηση δικαιολογείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο 

αντισυμβαλλόμενος επιστρέφει το σχετικό ποσόν σε ευρώ αμέσως μόλις λάβει το χρεωστικό 

σημείωμα, με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

2. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός της προθεσμίας που θέτει το χρεωστικό σημείωμα, το 

οφειλόμενο ποσό αρχίζει να παράγει τόκους με επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενο κατά το 

άρθρο I.3 των ειδικών όρων. Τόκος υπερημερίας οφείλεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα 

μετά την ημέρα που η οφειλή καθίσταται απαιτητή μέχρι την ημερολογιακή ημέρα πλήρους 

εξόφλησής της. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, αφού ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο, να εισπράξει με 

συμψηφισμό κάθε απαίτηση βεβαία, εκκαθαρισμένη και απαιτητή εφόσον με τη σειρά του ο 

αντισυμβαλλόμενος είναι επίσης κάτοχος, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαίτησης βεβαίας, 

εκκαθαρισμένης και απαιτητής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται επίσης να αφαιρέσει το 

ποσόν της απαίτησης από την εγγύηση, όπου αυτή προβλέπεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 7 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ούτε να αναθέσει –έστω και εν μέρει– σε 

υπεργολάβο την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, ούτε να υποκατασταθεί, 

στην πράξη, από τρίτους προς το σκοπό αυτό. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέψει στον αντισυμβαλλόμενο 

να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, ο αντισυμβαλλόμενος παραμένει μόνος και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, τόσο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όσο και έναντι των τρίτων.   

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης της 

σύμβασης, να συμπεριλάβει σε όλες τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει με τους εκδοχείς ή 

τους υπεργολάβους όλες τις ρήτρες που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί 

έναντι αυτών τα ίδια δικαιώματα και να διαθέτει τις ίδιες εγγυήσεις που έχει έναντι του ιδίου 

του αντισυμβαλλομένου. 

 

4.   Εν απουσία συγκατάθεσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση μη τήρησης 

των προβλεπόμενων από αυτήν όρων, η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση που 

πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο δεν αντιτάσσεται κατά του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 8 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη κάθε κατάστασης 

δυνάμενης να διακυβεύσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της σύμβασης. 

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ειδικότερα από λόγους οικονομικού συμφέροντος, 

πολιτικής ή εθνικής συνάφειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή από κάθε άλλη 

σχέση ή συμφέρον. Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προκύπτουσα κατά την εκτέλεση της 
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σύμβασης πρέπει να επισημαίνεται αμέσως και εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε 

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων αυτού του είδους, ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει αμέσως 

όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τερματισμό της. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επαληθεύσει εάν τα μέτρα αυτά 

είναι τα κατάλληλα και να απαιτήσει, εφόσον χρειασθεί, τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων 

εντός της προθεσμίας που θα ορίσει. 

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος μεριμνά ώστε τα μέλη του προσωπικού του και τα διοικητικά και 

διευθυντικά του όργανα να μην τελούν σε κατάσταση δυνάμενη να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων. Ο αντισυμβαλλόμενος αντικαθιστά, αμέσως και χωρίς και να απαιτήσει από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωση, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του βρεθεί σε τέτοια 

κατάσταση. 

 

4. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει: 

 

 ότι δεν έχει κάνει και αναλαμβάνει να μην κάνει κανενός είδους προσφορά από την οποία 

να μπορεί να αντλήσει οποιοδήποτε όφελος εξ αιτίας της σύμβασης· 

 ότι δεν παρεχώρησε, δεν αναζήτησε, δεν επιδίωξε να αποκτήσει ούτε αποδέχτηκε, και 

αναλαμβάνει να μην παραχωρήσει, αναζητήσει, επιδιώξει να αποκτήσει ούτε να αποδεχθεί, 

οποιοδήποτε οικονομικό ή σε είδος όφελος υπέρ ή εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, κατά 

τρόπο που συνιστά παράνομη ενέργεια ή που εμπίπτει στο πεδίο της άμεσης ή έμμεσης 

διαφθοράς ως παρότρυνση ή ανταμοιβή σχετιζόμενη με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

5. Ο αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί εγγράφως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν 

άρθρο στο προσωπικό του και στα διοικητικά και διευθυντικά του όργανα και σε κάθε τρίτο 

που συμμετέχει στην εκτέλεση της σύμβασης.  Αντίγραφο των εντολών που δόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σχετικά, αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον 

αυτό το ζητήσει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 9 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  
 

1. Όλα τα αποτελέσματα και έργα ή τα αντίστοιχα δικαιώματα, και ειδικά τα δικαιώματα 

δημιουργού και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποκτήθηκαν 

στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ανήκουν αποκλειστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το οποίο μπορεί κατά βούληση να τα εκμεταλλεύεται ή να τα εκχωρεί, χωρίς γεωγραφικούς ή 

άλλους περιορισμούς, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής 

ιδιοκτησίας που υπήρχαν πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2, ο αντισυμβαλλόμενος εγγυάται με την παρούσα ρήτρα ότι έχει δικαίωμα να 

εκχωρήσει τα δικαιώματα δημιουργού ή τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας που καλύπτουν τα εν λόγω αποτελέσματα και έργα. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να εκμεταλλεύεται (να εκχωρεί, να αναπαράγει, να κοινοποιεί, να 

δημοσιεύει, να προσαρμόζει ή να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο) τα δικαιώματα που 

εκχωρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

2. Όταν η εκτέλεση της σύμβασης συνεπάγεται τη χρήση δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας που ανήκει σε τρίτο, ο αντισυμβαλλόμενος εγγυάται με την παρούσα ρήτρα ότι έχει 

λάβει από τον κάτοχο (ή τους κατόχους) των εν λόγω δικαιωμάτων ή από τους νόμιμους 

αντιπροσώπους του (τους) την άδεια να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει επίσης να 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση ή περιορισμό που 

απορρέει από δικαίωμα δημιουργού ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

που ανήκει σε τρίτο. Ο αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη την οποία τυχόν 

οφείλει ως αντίτιμο για την εν λόγω άδεια.   
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3. Σε περίπτωση που υφίστανται ηθικά δικαιώματα επί του εκχωρηθέντος έργου, ο 

αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κάτοχο των εν λόγω ηθικών 

δικαιωμάτων.  

 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποχρεούται να δημοσιεύει τα χειρόγραφα ή τα έγγραφα που 

παραδίδονται σε εκτέλεση της σύμβασης.  Εάν αποφασίσει να μην δημοσιεύσει τα χειρόγραφα ή 

τα έγγραφα που παραδίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να τα 

δημοσιεύσει αλλού μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

 

5.  Όταν η εκτέλεση της σύμβασης συνεπάγεται τη χρήση δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας που ανήκει σε τρίτο και ασκηθεί κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωγή 

βασιζόμενη σε προσβολή του δικαιώματος αυτού, ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει κάθε αναγκαίο 

μέτρο προς υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον πλαίσιο της εν λόγω αγωγής και 

βαρύνεται με τις πάσης φύσεως δικαστικές δαπάνες και την τυχόν αποζημίωση που θα 

επιβαρύνουν εξ αιτίας της αγωγής αυτής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

6.   Οι διατάξεις της παραγράφου 5 δεν ισχύουν: 

- εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει τη χρήση δικαιώματος πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει σε τρίτο·  

- εφόσον, σε αντίθεση με ρητή διάταξη της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή μέρος αυτών για σκοπό αλλότριο από τον 

προβλεπόμενο στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της·  

 - εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί την προτεινόμενη από τον αντισυμβαλλόμενο 

αντικατάσταση ή τροποποίηση προς αποφυγή της παραποίησης, μολονότι οι παροχές, έτσι 

όπως αντικαθίστανται ή τροποποιούνται, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν η 

συγγραφή υποχρεώσεων και τα παραρτήματά της.   

 

7. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, η καταβολή 

δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, καθώς και οι κάθε φύσης δικαστικές δαπάνες και η βλάβη που 

τυχόν θα υποστεί ο αντισυμβαλλόμενος, βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο αντισυμβαλλόμενος ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που 

αποκαλύπτει ότι η χρήση του δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε 

να παρεμποδίσει την εκτέλεση της σύμβασης. Με την πρώτη εκδήλωση ενέργειας εκ μέρους 

τρίτου, ειδικότερα διεκδίκηση δικαιώματος προβαλλόμενη ακόμη και μετά την εκτέλεση της 

σύμβασης, ο αποδέκτης της διεκδίκησης ενημερώνει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος το ταχύτερο. 

Τα δυο μέρη ενεργούν εν πλήρη συμφωνία και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν ή μπορούν να εξασφαλίσουν. 

 

9. Το γεγονός ότι το αντικείμενο της σύμβασης ή ένα από τα τμήματά της καλύπτεται από δικαίωμα 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει στον αντισυμβαλλόμενο ή επί του οποίου ο 

αντισυμβαλλόμενος διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης, δεν εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

προβεί το ίδιο ή να αναθέσει σε τρίτους της δικής του επιλογής εργασίες επισκευής, 

αναλαμβάνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από δικαιώματα τρίτων, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν διαθέτει κατοχυρωμένο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας επί της ίδιας της διαδικασίας επισκευής, και υπό την προϋπόθεση ότι, έχοντας 

ερωτηθεί κατά προτεραιότητα, δεν έχει προσφερθεί να πραγματοποιήσει την επισκευή εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος και έναντι λογικής τιμής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 10 – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 

1. Πλην προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο 

αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διατηρεί απόρρητα, έναντι οποιουδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένου προσώπου, τα γεγονότα, τις πληροφορίες, τις γνώσεις, τα έγγραφα ή άλλα 

στοιχεία τα οποία του έχουν ανακοινωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εμπιστευτικά. Ο 

αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται από την υποχρέωση αυτή και μετά την ολοκλήρωση των 
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καθηκόντων του. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, για καθένα από τα ανωτέρω 

στοιχεία, έως ότου δημοσιοποιηθούν κανονικά.  

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος επιβάλλει την τήρηση του απορρήτου στους υπαλλήλους του, στους 

μισθωτούς του, στους συνεργάτες του και στους ενδεχόμενους υπεργολάβους του.  

 

3. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει για λογαριασμό του και για λογαριασμό του προσωπικού του 

την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από εκείνους της εκτέλεσης της 

σύμβασης και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους κανένα γεγονός, καμία πληροφορία, καμία γνώση, 

κανένα έγγραφο ή άλλο στοιχείο που του κοινοποιήθηκε ή του οποίου έλαβε γνώση κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, ούτε και κανένα από τα αποτελέσματα των υπηρεσιών του. Η 

υποχρέωση αυτή θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει ενδεχόμενες υποχρεώσεις του αντισυμβαλλομένου που απορρέουν από 

ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να επιβληθούν από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 11 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωτερικές ή εσωτερικές λήψεις των 

κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

2. Η κατά την παράγραφο 1 συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να υπόκειται σε 

ειδικές προϋποθέσεις και να ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 12 – ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεξεργάζεται, να 

χρησιμοποιεί, να διαδίδει και να δημοσιοποιεί, για οποιοδήποτε σκοπό, με οποιοδήποτε μέσον 

και σε οποιοδήποτε υλικό, τα στοιχεία που περιέχονται στη σύμβαση ή σχετίζονται με αυτή, και 

ιδίως την ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου, το αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

καταβληθέντα ποσά και τις εκθέσεις. Όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των ειδικών όρων. 

 

2. Κάθε διάδοση ή δημοσιοποίηση από τον αντισυμβαλλόμενο πληροφοριών σχετικών με τη 

σύμβαση απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί για τη συγκατάθεση αυτή να επιβάλει στον αντισυμβαλλόμενο 

να δηλώνει το ποσόν που καταβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να θέσει άλλους όρους ως 

προϋπόθεση για τη συγκατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι δημοσιευόμενες ή κοινοποιούμενες 

πληροφορίες πρέπει να διευκρινίζουν πως οι εκφραζόμενες απόψεις απηχούν αποκλειστικά τη 

γνώμη του αντισυμβαλλομένου και δεν συνιστούν επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

3. Η χρήση πληροφοριών των οποίων ο αντισυμβαλλόμενος έλαβε γνώση στο πλαίσιο της 

σύμβασης για σκοπούς άλλους από την εκτέλεσή της απαγορεύεται, πλην προηγούμενης ρητής 

και έγγραφης συγκατάθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 13 – ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Το τηλεφωνικό, πληροφορικό και γραφειακό υλικό και/ή οι άλλες υπηρεσίες που τίθενται στη 

διάθεση του αντισυμβαλλομένου και του προσωπικού του, κατά τα οριζόμενα στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, προορίζονται αποκλειστικά για αυστηρώς επαγγελματική χρήση. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος, τηρουμένων των κανόνων που 

διέπουν κυρίως την προστασία του ιδιωτικού βίου και του επαγγελματικού απορρήτου, να 
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ελέγχει ανά πάσα στιγμή τον τρόπο με τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενος και το προσωπικό του 

χρησιμοποιούν αυτό το υλικό και/ή αυτές τις υπηρεσίες. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να 

ενημερώσει εγγράφως το προσωπικό του για το δικαίωμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

3. Σε περίπτωση χρήσης για μη επαγγελματικούς σκοπούς ή άλλου είδους καταχρηστικής χρήσης, 

μια προειδοποίηση θα σταλεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, το 

δικαίωμα χρήσης του υλικού και/ή πρόσβασης στις υπηρεσίες θα ανακληθεί. Σε περίπτωση που 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσει το πρόβλημα σοβαρό, μπορεί να ανακαλέσει το δικαίωμα 

χρήσης του υλικού και/ή πρόσβασης στις υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 

4. Η ευθύνη του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση βλάβης προκληθείσης από τον κατά το 

προηγούμενο εδάφιο τρόπο χρήσης καθορίζεται από τα άρθρα Ι.8 και ΙΙ.3. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί ειδικότερα να εφαρμόσει τους όρους του άρθρου Ι.8.1 για τη δέουσα 

επανόρθωση της βλάβης του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 14 - ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΑΒΑΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ, 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑΤΩΝ, 

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή την πρόκληση βλάβης επί υλικών, 

εξαρτημάτων, συσκευών, σχεδίων, δειγμάτων, προμηθειών, υποδειγμάτων, περιτυπωμάτων, 

διαμετρημάτων και λογισμικού που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αυτός έχει 

στην κατοχή του για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε αυτά του παραδόθηκαν για τον 

συγκεκριμένο σκοπό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε αγοράστηκαν από αυτόν για 

λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

2. Η επανόρθωση απώλειας ή βλάβης κατά την παράγραφο 1 γίνεται, κατ’ επιλογήν του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μετά από συνεννόηση με τον αντισυμβαλλόμενο, είτε σε είδος 

(αντικατάσταση ή αποκατάσταση) είτε με αποζημίωση βάσει της τιμής αντικατάστασης κατά την 

ημερομηνία της απώλειας ή της πρόκλησης βλάβης, προσαυξημένης, ενδεχομένως, με τους 

δασμούς και φόρους που πιθανόν να επιβάλουν οι εθνικές αρχές επί της εν λόγω τιμής. 

 

3. Εφόσον τα κατά την παράγραφο 1 πράγματα υπόκεινται σε απαξίωση, λαμβάνεται υπόψη μόνον 

η υπολειμματική τους αξία. 

 

ΑΡΘΡΟ II. 15 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

1. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητη 

από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, μη οφειλόμενη σε σφάλμα ή αμέλεια ενός εξ αυτών 

ή ενός υπεργολάβου, η οποία εμποδίζει ένα από τα μέρη να εκτελέσει μια ή περισσότερες από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, και η οποία δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί, παρόλη την 

επιδειχθείσα επιμέλεια. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των υλικών ή οι καθυστερήσεις 

διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες, ή τα οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να 

προβάλλονται ως ανωτέρα βία παρά μόνον εάν αποτελούν άμεση συνέπεια διαπιστωμένης 

περίπτωσης ανωτέρας βίας. 

 

2. Εάν ένα εκ των συμβαλλομένων μερών αντιμετωπίσει περίπτωση ανωτέρας βίας, ειδοποιεί χωρίς 

χρονοτριβή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με 

ισοδύναμο μέσο, όπου διευκρινίζει τη φύση, την πιθανή διάρκεια και τα προβλέψιμα 

αποτελέσματα της κατάστασης. 

 

3. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι αμελεί ή παραβιάζει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις εάν δεν μπόρεσε να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Εάν, για λόγους 

ανωτέρας βίας, ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν 

ανατεθεί, δεν δικαιούται ούτε αμοιβής ούτε αποζημίωσης. Εάν τα έχει εκτελέσει εν μέρει, τότε 

λαμβάνει την αναλογούσα αμοιβή. Οι παρούσες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα του 
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αντισυμβαλλομένου να τύχει επιστροφής των δαπανών ταξιδίου και διαμονής του, καθώς και των 

δαπανών μεταφοράς υλικού που πραγματοποίησε για να εκτελέσει τη σύμβαση.   

 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη μείωση της τυχόν βλάβης τους 

στο ελάχιστο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ II. 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να λύσει αυτοδικαίως, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς δικαστική 

παρέμβαση και χωρίς καταβολή αποζημίωσης, την παρούσα σύμβαση, με συστημένη επιστολή 

επί αποδείξει παραλαβής, στις εξής περιπτώσεις: 

 

α) όταν ο αντισυμβαλλόμενος τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ’ 

αυτού σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της 

αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

 

β) όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με το 

επαγγελματικό του ήθος· 

 

γ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

διαπιστωμένο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, περί των 

οποίων ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002· 

 

δ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή 

των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή 

της χώρας της οποίας το δίκαιο διέπει τη σύμβαση ή ακόμη της χώρας στην οποία πρέπει να 

εκτελεσθεί η σύμβαση· 

 

ε) όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για απάτη, δωροδοκία/δωροληψία, 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα 

θίγουσα τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

   

στ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει καταστεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που του ζητήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή του στη 

σύμβαση, ή όταν δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες· 

 

ζ) όταν κάποια μεταβολή της νομικής, οικονομικής, τεχνικής ή οργανωτικής κατάστασης του 

αντισυμβαλλομένου μπορεί, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επηρεάσει 

ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης· 

 

η) όταν ο αντισυμβαλλόμενος από δική του υπαιτιότητα αδυνατεί να λάβει άδεια ή έγκριση 

αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης· 

 

θ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την αποστολή σε 

αυτόν έγγραφης προειδοποίησης με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής με την 

οποία επισημαίνεται η φύση της παράλειψης των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

εξακολουθεί να μην έχει ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει· 

 

ι)  όταν στον αντισυμβαλλόμενο έχει επιβληθεί διοικητική ποινή δυνάμει του άρθρου 109 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012· 

 

ια)  όταν, μετά την ανάθεση της σύμβασης, αποδειχθεί ότι η διαδικασία ανάθεσης ή η εκτέλεση 

της σύμβασης πάσχουν λόγω ουσιωδών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης. Εάν αυτά τα 

σφάλματα, οι παρατυπίες ή η απάτη οφείλονται στον αντισυμβαλλόμενο, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο μπορεί να αρνηθεί να καταβάλει την πληρωμή, και μπορεί να ανακτήσει τα 

ποσά που ήδη έχει καταβάλει ή να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει με το 

συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, κατ’ αναλογίαν προς τη σοβαρότητα των εν λόγω 

σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης· 

 

ιβ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων χωρίς να την 

τερματίζει· 

 

ιγ) σε περίπτωση διαπιστωμένης αμέλειας σύμφωνα με τα άρθρο ΙΙ.20 παράγραφος 3 ή το 

άρθρο ΙΙ.21 παράγραφος 3. 

 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας γνωστοποιηθείσας σύμφωνα με το άρθρο II.15, οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η εκτέλεσή της δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί για περίοδο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα πέμπτο της περιόδου που 

προβλέπεται στους ειδικούς όρους. 

 

3. Πριν από οποιαδήποτε καταγγελία δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο θ), παρέχεται στον 

αντισυμβαλλόμενο η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της προειδοποιητικής επιστολής με 

συστημένο ταχυδρομείο επί αποδείξει παραλαβής. 

 

4. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία παραλαβής από τον 

αντισυμβαλλόμενο της συστημένης επιστολής επί αποδείξει παραλαβής με την οποία 

καταγγέλλεται η σύμβαση, ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζεται στην επιστολή 

καταγγελίας. 

 

5. Συνέπειες της καταγγελίας : 

 

α) Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

και με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος 

παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση για επανόρθωση άμεσων ή έμμεσων ζημιών, 

ειδικότερα για την καταβολή των κερδών που προσδοκούσε και που διέφυγαν λόγω μη 

ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. Μόλις λάβει την επιστολή καταγγελίας της σύμβασης, ο 

αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει το κόστος 

στο ελάχιστο, να αποφύγει τις ζημίες και να ακυρώσει ή να μειώσει τις δεσμεύσεις του. 

Καταρτίζει τα απαιτούμενα κατά τους ειδικούς όρους έγγραφα για τα καθήκοντα που 

εκτελέσθηκαν μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης, εντός το πολύ εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης. 

 

β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη 

που υπέστη και να ανακτήσει κάθε ποσόν που κατεβλήθη στον αντισυμβαλλόμενο στο 

πλαίσιο της σύμβασης. 

 

γ) Μετά τη λύση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αναθέσει σε 

οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο να ολοκληρώσει τις εργασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο την 

επιστροφή όλων των πρόσθετων εξόδων που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση των εν 

λόγω εργασιών, με την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και εγγυήσεων που 

αυτό έχει δυνάμει της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 17 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
 

1. Σε περίπτωση διαφοράς η οποία απαιτεί επαλήθευση ουσιαστικού ή τεχνικού χαρακτήρα, το 

επιμελέστερο μέρος μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες πραγματογνώμονα πριν από την 

προσφυγή του σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή.  

Για το σκοπό αυτό, το επιμελέστερο μέρος ενημερώνει το άλλο μέρος εγγράφως σχετικά με το 

αντικείμενο της διαφοράς, προτείνοντάς του το όνομα ενός πραγματογνώμονα. 
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2. Το άλλο μέρος οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, να γνωστοποιήσει εάν 

αποδέχεται ή όχι τον εν λόγω πραγματογνώμονα και, σε περίπτωση άρνησης, να προβεί σε 

αντιπρόταση στην οποία θα πρέπει να δοθεί απάντηση εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την κοινοποίησή της. 

Αυτή η ανταλλαγή αλληλογραφίας πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει 

παραλαβής. 

3. Εάν τα δύο μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το επιμελέστερο μέρος παραπέμπει τη διαφορά 

στην αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο I.10 της παρούσας σύμβασης ζητώντας 

από την εν λόγω αρχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίσει πραγματογνώμονα.   

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 18 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις: 

 

α) στον αντισυμβαλλόμενο που κατέστη ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

στη σύμβαση, ή στον αντισυμβαλλόμενο που δεν παρέσχε αυτές τις πληροφορίες· 

 

β)  στον αντισυμβαλλόμενο που κηρύχθηκε ένοχος σοβαρής αθέτησης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει πρώτα να δώσει στον 

αντισυμβαλλόμενο την ευκαιρία να υποβάλει τις δικές του παρατηρήσεις. 

 

2. Οι διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις είναι ανάλογες προς την αξία της σύμβασης καθώς και 

προς τη σοβαρότητα των διαπραχθέντων σφαλμάτων και μπορούν να είναι οι εξής: 

 

α)  αποκλεισμός του αντισυμβαλλομένου από συμβάσεις και επιδοτήσεις χρηματοδοτούμενες 

από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο, 

και/ή 

 

β)  επιβολή οικονομικής κύρωσης στον αντισυμβαλλόμενο, εντός των ορίων της αξίας της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ II. 19 – ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

1. Δυνάμει του άρθρου 161 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει τα έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή των 

φυσικών ή νομικών προσώπων που λαμβάνουν πληρωμές προερχόμενες από τον προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία 

καταβολής του υπολοίπου. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή εξωτερικός οργανισμός της επιλογής του, διαθέτει τα ίδια 

δικαιώματα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τις εξακριβώσεις και τους ελέγχους 

που αφορούν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

πέντε έτη από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου. 

 

3.  Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης δύναται να διενεργεί επιτόπιους 

ελέγχους και εξακριβώσεις, δυνάμει του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 

Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που 

διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, 

σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία 

καταβολής του υπολοίπου. 
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ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 20 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της, και κάθε άλλο παρόμοιο όρο που προβλέπονται 

από τη συγγραφή υποχρεώσεων και, ενδεχομένως, εκτίθενται λεπτομερώς στην προσφορά του 

αντισυμβαλλομένου.  

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί απευθείας στον 

αντισυμβαλλόμενο τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και τους αναγκαίους ελέγχους για να βεβαιωθεί 

ότι τηρούνται οι επιβληθείσες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις και 

έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται εν μέρει ή και εν όλω από εξωτερικό οργανισμό δεόντως 

εντεταλμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

3. Κάθε διαπιστωμένη αμέλεια του αντισυμβαλλομένου σε σχέση με τις προβλεπόμενες 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του καθώς και κάθε άρνησή του να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από δεόντως εντεταλμένο εξωτερικό οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 21 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

να τηρεί τις ισχύουσες στον τόπο παροχής των υπηρεσιών νομικές διατάξεις περί προστασίας των 

μισθωτών και περί συνθηκών εργασίας.  

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί απευθείας στον 

αντισυμβαλλόμενο τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και τους αναγκαίους ελέγχους για να βεβαιωθεί 

ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα κοινωνικά θέματα και την ισότητα 

ευκαιριών. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις και έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται εν μέρει ή και εν όλω 

από εξωτερικό οργανισμό δεόντως εντεταλμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

3. Κάθε διαπιστωμένη αμέλεια του αντισυμβαλλομένου σε σχέση με τις προβλεπόμενες 

υποχρεώσεις του καθώς και κάθε άρνησή του να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από 

δεόντως εντεταλμένο εξωτερικό οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 22 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της, συμπεριλαμβανομένων 

των τυχόν προσθηκών ή διαγραφών, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής τροποποιητικής 

πράξης, που θα συναφθεί υπό τους ίδιους όρους με τη σύμβαση. Καμία προφορική συμφωνία δεν 

μπορεί να δεσμεύσει τα συμβαλλόμενα μέρη ως προς τούτο. 

 

2. Σε περίπτωση ακυρότητας ή μη αναγνώρισης κάποιας διάταξης της παρούσας σύμβασης, οι 

λοιπές διατάξεις της παραμένουν εφαρμοστέες, τα δε συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να 

αντικαταστήσουν την άκυρη ή μη αναγνωρισμένη διάταξη με νέα διάταξη, η οποία πρέπει να έχει 

οικονομικά αποτελέσματα όσο το δυνατόν εγγύτερα προς την προσβληθείσα διάταξη. 

 

3. Καμία αποχή ή παράλειψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την άσκηση ή την εφαρμογή 

των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν 

συνεπάγεται παραίτησή του από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ. 23 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
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2. Οι διατάξεις των ειδικών όρων υπερισχύουν των διατάξεων των άλλων μερών της σύμβασης. Οι 

διατάξεις των γενικών όρων υπερισχύουν των διατάξεων των παραρτημάτων. Τα παραρτήματα 

υπερέχουν αλλήλων κατά τη σειρά αρίθμησης.  

 

3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα διάφορα έγγραφα που συναπαρτίζουν τη σύμβαση θεωρείται 

ότι αλληλεπεξηγούνται. Κάθε αμφισημία ή απόκλιση εντός ενός μέρους ή μεταξύ χωριστών 

μερών θα διευκρινιστεί και θα διορθωθεί με γραπτή οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Συντάχθηκε στ.. .............................., στις .................................. σε δύο αντίγραφα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Για τον αντισυμβαλλόμενο     Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 


