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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
(ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ή
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2014-2015.
Στη

Χαλκίδα σήµερα………………………

στο κατάστηµα της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, Π. Ε. Εύβοιας, αφενός η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ.
Κλέαρχο Περγαντά που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή», µε ΑΦΜ 997947718
και ∆.Ο.Υ. Λαµίας και αφετέρου …………………………………………………………………
που θα καλείται

εφεξής

«ανάδοχος» και εδρεύει στη …………………. µε Α.Φ.Μ.

………………………..………. και ∆.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον ………….

Έχοντας υπόψη:
1. Την

αρ.

………………….

διακήρυξη

της

Περιφέρειας

Στερεάς

Ελλάδας

–

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
2. Την αρ. ………………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης
………………..
3. Την αρ. ………………… πράξη του … Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Την αριθµ. οικ. 4762/141/13 (ΦΕΚ 175 Β΄/31-1-2013) «Ανάθεση άσκησης τοµέων
αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας».

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µεταφορά από τον ανάδοχο των µαθητών Α΄/θµιας &
Β΄/θµιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους µέχρι τις σχολικές µονάδες που φοιτούν
και αντίστροφα, εκτελώντας τα δροµολόγια που αναφέρονται στο παράρτηµα Α της
παρούσας σύµβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η παρούσα
σύµβαση διέπεται από τους όρους αυτής και συµπληρωµατικά από την, αποτελούσα
αναπόσπαστο µέρος αυτής, αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ
Το τίµηµα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση
εκπληρωθεί εξολοκλήρου και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της παρούσας και της
µε αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των ………….. ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%. Το τίµηµα
κατά δροµολόγιο αναφέρεται στο παράρτηµα Α της παρούσας σύµβασης. Στο ως άνω
ποσό προβλέπονται δικαιώµατα προαίρεσης, ύψους ……………… ευρώ (ποσοστό
20%), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και το οποίο θα καταβληθεί αν η Αναθέτουσα
Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος για την τροποποίηση των υφιστάµενων
δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική
αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση
δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση αυτή ισχύει από την 1-9-2014 έως την 31-8-2015. Η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της,
το αντικείµενο της σύµβασης, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, µέχρι
την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών και για διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των τριών µηνών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται
από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την
καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση
της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-62013).
Το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί, από την ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών µέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη
συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π. Ε. Εύβοιας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη
αρµοδίως από τις ∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκπ/σης.
2. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα
η καθηµερινή µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία
σύµβαση.
3. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.
4. Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.
Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν
τον µεταφορέα ήτοι :
- Υπέρ ΜΤΠΥ 3%.
- Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ.
- Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ.
-Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συµβάσεων (Ε.Α.Σ. 0,1%).
Χαρτόσηµο 3% επί του ΕΑΣ
Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΕΑΣ
Φόρος 8% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.

∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο:
•

Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου
µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.

3

•

Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης,
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το
∆ιευθυντή του σχολείου.

•

Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας,
εφόσον τα σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου.

•

Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων
µαθητών.

•

Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.
Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων,

από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο
ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της
παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα δροµολόγια θα εκτελούνται όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων
και µέχρι την προβλεπόµενη στην παρούσα ηµεροµηνία.
Kατά τη µεταφορά:
1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µαθητών.
Το µεταφορικό µέσο θα παραλαµβάνει τους µαθητές στα προκαθορισµένα σηµεία στάσεις. Έως την επιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη
γονικοί µέριµνα ή οι νόµιµοι επίτροποι των µαθητών. Κατά την επιστροφή θα
παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί.
2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος
δυνατός.
3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο
µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική
κατάσταση, γενική εµφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιούνται για
τη µεταφορά των µαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα
πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’αριθµ.ΑΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της οποίας
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(01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθµ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ ΑΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας
αυτοκινήτων που θα µεταφέρουν µαθητές και νήπια »), εκτός και αν η εν λόγω
απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα
κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου
της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για
την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.
6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµπεριφέρνονται
µε ευγένεια στους µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/ντών των
σχολείων ή των αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η
συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, από κάθε
άποψη.
7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λαµβάνουν υπόψη τους τις
ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και
να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν
δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο
µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη ∆/νση κάθε σχολείου, ώστε να
γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν
να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς.
8. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών
και θα πρέπει να εφαρµόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες
ασφαλιστικές καλύψεις.
9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το
δροµολόγιο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για
ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆/ντή
της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης και τους γονείς των
µαθητών που µεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο
µεταφορέας απεργεί.
10. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον
προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
11. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει,
δροµολογίων από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων
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επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους
µεταφερόµενους µαθητές.
12. Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών
που θα µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι
ή όρθιοι µαθητές.
13. Κάθε µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο
φορέα για το έργο της µεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων
των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµιές, όπως επίσης και την κατά νόµο
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.
Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συµβατικό χρόνο της
σύµβασης µεταφοράς.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους
καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης.
14. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών
επιβαρύνουν

τον

ανάδοχο

φορέα

(προµήθεια

καυσίµων,

ανταλλακτικών,

συντηρήσεως κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του άρθρου 5 της σύµβασης, όσο και των
σχετικών άρθρων της υπ’ αρ. …………………. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής,
επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της
διαδικασίας καταγγελίας και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς και αποκλεισµού
από µελλοντικούς διαγωνισµούς.
Ο ανάδοχος φορέας µε την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της αρ. ……………………. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, οι
όροι της οποίας συµπληρωµατικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύµβαση.
Ο ανάδοχος φορέας είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόµο και την
Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά
και µόνο τυχόν ευθύνες.
Επίσης σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης ή της
διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
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Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή

επιφυλάσσεται να ασκήσει τα

δικαιώµατά της για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την ως άνω µη
εκπλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον
ανάδοχο µεταφορέα η µε αριθµό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσού ………………..€, της Τράπεζας

…………………………..

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο
µηνών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι
αναγκαίο. Ο µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων.
∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για
οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου.
8.2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι

των δροµολογίων που συνδυάζονται,

υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη
και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό προορισµό τους.
8.3. Επειδή η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε εκ των πραγµάτων µε βάση τα στοιχεία
της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της, αυτή µπορεί να
τροποποιηθεί αναλόγως, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα
δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη
εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι
∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις
µαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη
της σχετικής απόφασης.
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8.4. Ο µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για
την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε
λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς
των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.).
Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται
ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την
διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση
µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να τις αποδεχθεί.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για
πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στο ∆/ντή της σχολικής
µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει
ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων.
8.5. Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν συµπληρωµατικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν
αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης.
8.6. ∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή
εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα
στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η
επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι τα
δικαστήρια …………...
Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε
τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυµβαλλόµενο και τα άλλα
δύο έµειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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