
 

   

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

ΣΎΜΒΑΣΗ EMAS 2020-DSC-2020-001  

ΜΕΤΑΞΥ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

διεύθυνση: rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles / Brussel 

και εκπροσωπείται, για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

από την Susanne ALTENBERG, Διευθύντρια, Γραφείο του Γενικού Γραμματέα  

εφεξής: «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», 

αφενός, 

ΚΑΙ 

 

............................................................ του/της …..με κατοικία/έδρα στ…  

..............................................................................................................................................,  

εκπροσωπούμενου/εκπροσωπούμενης από 

.................................................................................................................…, 

που ενεργεί με την ιδιότητα του/της 

................................................................................................., 

εφεξής: «o αντισυμβαλλόμενος», 

αφετέρου, 

εφεξής συλλογικώς καλουμένων: «τα συμβαλλόμενα μέρη», 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ TA ΕΞHΣ 
 

Ειδικοί όροι και γενικοί όροι 
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I – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ Ι.1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει, υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τους 
όρους που διευκρινίζονται στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματά της που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να παράσχει τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα Ι 
υπηρεσίες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ I.2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της και από το τελευταίο 

των συμβαλλομένων μερών, για διάστημα 12 μηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ I.3 – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Ο αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει έκθεση για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του βάσει 
των διατάξεων της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ Ι.4 – ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1. [Η τιμή είναι σταθερή και μη αναθεωρήσιμη καθ’ όλη τη διάρκε ια της παρούσας σύμβασης, 

μαζί με όλες τις ανανεώσεις της.] 
 

Η κατ’ αποκοπήν τιμή αναγράφεται στο Παράρτημα IV. Η τιμή είναι εκπεφρασμένη σε 
ευρώ, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η τιμή καλύπτει όλες τις δαπάνες που 
πραγματοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

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

παρόντος άρθρου και μόνον εφόσον την ημέρα αποστολής της αίτησης πληρωμής του ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει εκπληρώσει όλες του τις συμβατικές  υποχρεώσεις. Σε καμία 
περίπτωση οι τυχόν νεότερες αιτήσεις πληρωμής δεν θα γίνουν δεκτές εάν προγενέστερες 
που ο αντισυμβαλλόμενος είχε αποστείλει, δεν έχουν εξοφληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με το αιτιολογικό της εν μέρει ή εν όλω μη εκτέλεσης, της κακής εκτέλεσης ή 
της αμέλειας. 

 
 Κάθε αίτηση πληρωμής πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τις οριζόμενες στο άρθρο ΙΙ.3 

των γενικών όρων πληροφορίες και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που 
απαριθμούνται στο σημείο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 
3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταρτίζει τις αιτήσεις πληρωμής ως εξής: 
 

Για να είναι παραδεκτή, η αίτηση πληρωμής πρέπει να συνοδεύεται: 
 

 από τα έγγραφα που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας σύμβασης 
και των παραρτημάτων της και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ή χωρίς 
σχόλια και/ή επιφυλάξεις· 

 

  από το αντίστοιχο τιμολόγιο που θα αναγράφει τον κωδικό αριθμό της σύμβασης 
καθώς και τα ακόλουθα κωδικά στοιχεία: Μονάδα Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) 
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Εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 καταβάλλεται το συνολικό ποσό 
που αναγράφεται στη σύμβαση. 
 
 

5. Χρέωση 
 
Κάθε αίτηση πληρωμής ή πιστωτικό σημείωμα σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης πρέπει να αποστέλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο στη διεύθυνση:  
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
καταχώρισης της αίτησης πληρωμής από τον υπόλογο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής πρέπει να πληρωθούν τα οφειλόμενα ποσά για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και να εγκριθεί η τελική έκθεση. Οι πληρωμές 
θεωρούνται διενεργηθείσες την τοκοφόρο ημερομηνία κατά την οποία χρεώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός 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· 
 
β)  ο αντισυμβαλλόμενος δεν υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

εφαρμοστέα νομοθεσία ή την 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 έστειλε στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της 

[ενδιάμεσης/τελικής] έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.  
 
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 αναγράφονται στην κοινοποίηση·  
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 για τα στοιχεία γ) και δ), μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος που 
καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωστοποιείται στον 
αντισυμβαλλόμενο μέσω της κοινοποίησης. 

 
8. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω συστημένης 

ταχυδρομικής επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής 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 8 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 ΕΕ, 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.  

 
Όταν οι τόκοι υπερημερίας είναι μικρότεροι ή ίσοι προς 200 EUR, 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 Ι.5 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 
 
Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση 

 
 
ΑΡΘΡΟ I.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.7 – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
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παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65). 

 
 
ΑΡΘΡΟ I.8 - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.9 - ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
1. Ο αντισυμβαλλόμενος χορηγεί, για κάθε προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο των 

υπηρεσιών του, εγγύηση διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία παροχής των 
υπηρεσιών. 

 
2. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα σφάλματα ή τις δυσλειτουργίες 

που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα του επισημάνει στη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου 
εγγύησης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επισήμανση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.10 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΡΟΔΗΛΗ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

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

συμμόρφωσης στις συμβατικές απαιτήσεις ή κακής εκτέλεσης της παρούσας 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. Εάν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για τη δέουσα 
επανόρθωση της προκληθείσης βλάβης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να κινήσει 
κάθε άλλη διαδικασία συμπληρωματικά προς την παρακράτηση. Με την επιφύλαξη τυχόν 
δικαστικής προσφυγής μετά από πρωτοβουλία του αντισυμβαλλομένου, ο προσδιορισμός 
των ποσών των αποζημιώσεων, τόκων, τόκων υπερημερίας και δαπανών ενόψει της 
παρακράτησης και/ή μεταγενέστερης απαίτησής τους, θα γίνει από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αφού πρώτα αυτό κοινοποιήσει τη συμβατική αθέτηση στον 
αντισυμβαλλόμενο, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. 

 
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να επιβάλει 

ποινή ίση προς το 0,2% του ποσού των ανεκτέλεστων παραγγελιών ανά ημερολογιακή 
ημέρα καθυστέρησης, από την ημέρα κοινοποίησης της καθυστέρησης στον 
αντισυμβαλλόμενο, με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής. 

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

Κοινοβουλίου δεν είναι σε θέση να προβεί σε παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών, 
ή σε περίπτωση μερικής παραλαβής, οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν και για τις μη 
παραληφθείσες υπηρεσίες. 

 
4. Υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη 

διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων που τυχόν θα επιβληθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου ΙΙ.19 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 
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. Μπορεί 
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επίσης να απαιτήσει εκτέλεση διά υποκαταστάσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
ΙΙ.18, παράγραφος 5 των γενικών όρων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.11 – ΕΦAΡMOΣTΕO ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

συμπληρώνεται από το βελγικό 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, 
Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής: «δημοσιονομικός κανονισμός»). 

 
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 (ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43), με την επιφύλαξη των μέτρων δημοσιότητας 
που επιβάλλουν τα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 
 
AΡΘΡO Ι.12  –  ΔΙKAΙOΔOΣΙA 
 
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.13 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση 
 
ΑΡΘΡΟ I.14 – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑ  
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 
 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη που η παρούσα σύμβαση προσδιορίζει με τον όρο 
«αντισυμβαλλόμενος» φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  
 

2. (Αναφέρατε το όνομα του επί κεφαλής αντισυμβαλλομένου)  ορίζεται ως επί κεφαλής 
αντισυμβαλλόμενος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για την εκτέλεση της παρούσας  
σύμβασης, ο επικεφαλής αντισυμβαλλόμενος ενεργεί εξ ονόματος των (αναγράψατε τα 
ονόματα των λοιπών συμβαλλομένων μερών). Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αντισυμβαλλομένου γίνονται μέσω του επικεφαλής 
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αντισυμβαλλομένου. Οι πληρωμές επίσης διενεργούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο λογαριασμό του επικεφαλής αντισυμβαλλομένου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ I.15 - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.16 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Κάθε κοινοποίηση που αφορά τη σύμβαση γίνεται εγγράφως και αναγράφει τα κωδικά στοιχεία 
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 παράγραφος 5 πρέπει να αποστέλλονται στις ακόλουθες 
διευθύνσεις: 
 

Προς μεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
 
Κύριο/Κυρία (να συμπληρωθεί) 
(αναγράψατε ιδιότητα) 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Μονάδα Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)  
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles / Brussel 
Βέλγιο 
 
Προς δε τον αντισυμβαλλόμενο: 
 
Κύριο/Κυρία (να συμπληρωθεί) 
(αναγράψατε ιδιότητα) 
(αναγράψατε την επωνυμία της εταιρείας) 
(αναγράψατε την πλήρη επίσημη διεύθυνση) 

 
 
ΑΡΘΡΟ Ι.17 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
1. Επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, τα 

κάτωθι παραρτήματα: 
 
Παράρτημα I: Συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα παραρτήματά της 
 
 
Παράρτημα ΙI:   Προσφορά του αντισυμβαλλομένου της (αναγράψατε ημερομηνία)  
 
Παράρτημα ΙΙI:  Πίνακας τιμών 

 
2. Οι διατάξεις των ειδικών όρων, των γενικών όρων και των παραρτημάτων έχουν εφαρμογή 

ανά πάσα στιγμή. Όμως, σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των διαφόρων αυτών 
εγγράφων, οι διατάξεις των ειδικών όρων υπερέχουν των διατάξεων των άλλων τμημάτων 
της σύμβασης. Οι διατάξεις των γενικών όρων υπερέχουν 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 τμήματος ή 
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μεταξύ χωριστών τμημάτων θα διευκρινιστεί και θα διορθωθεί με γραπτή οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
 
 
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 τους. 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. Οι διατυπώσεις για την έκδοση, σε εύθετο χρόνο, όλων των αδειών ή διαπιστεύσεων που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης δυνάμει των νόμων και κανονισμών που 
ισχύουν στον τόπου εκτέλεσης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 
αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. Οι εν λόγω άδειες ή διαπιστεύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, τη διαπίστευση ασφαλείας 
και (ή) την εξουσιοδότηση ασφαλείας του προσωπικού του αντισυμβαλλομένου ή κάθε 
προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του, που είναι αναγκαία για την είσοδο στους τόπους, 
τους χώρους και (ή) τις ήδη εν εξελίξει εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
σύμβασης. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να λάβει κάποια από τις άδειες, τις 
διαπιστεύσεις ή τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και 
(ή) να εξασφαλίσει ότι η σύμβαση θα εκτελεστεί από πρόσωπα που διαθέτουν όλες τις 
άδειες, διαπιστεύσεις ή εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.  

  
4. 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. Αφετέρου, συνάπτει 
επαγγελματικές ασφαλίσεις έναντι των κινδύνων που σχετίζονται με τη μη συμβατή 
εκτέλεση της σύμβασης. Διαβιβάζει αντίγραφο όλων των σχετικών ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν αυτό του το ζητήσει, εντός 15 
ημερολογιακών ημερών. 

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

αποκλειστικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
6. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να μεριμνά ώστε κάθε πρόσωπο που ενεργεί για 

λογαριασμό του και 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. 

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

του αντισυμβαλλομένου εργαζόμενου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή 
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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. O αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, οφειλόμενη σε αντικατάσταση 
προσώπου πραγματοποιηθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

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

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε αυτόν. Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει ανά πάσα στιγμή 
να είναι σε θέση να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το προσωπικό του είναι 
εντάξει έναντι των εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων. 

 
9. Ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα (ασφαλίσεις κλπ.) για να καλύψει 

το προσωπικό του έναντι κάθε κινδύνου στον οποίο αυτό θα μπορούσε να εκτεθεί κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

 
10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. 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.10 των ειδικών όρων και στο άρθρο ΙΙ.19 των γενικών 
όρων. 

 
13. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ευρωπαϊκό 

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

 
14. 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. 
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15. 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 – 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 προβλέπονται στο άρθρο II.6. Είναι επίσης υπεύθυνος για ελαττώματα 
που αφορούν την ποιότητα και τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης. 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 απώλειες, άμεσες ή έμμεσες βλάβες και ζημίες 
προκληθείσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω μη εκτέλεσης, κακής εκτέλεσης ή 
καθυστερημένης εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.3 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
 
1. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδίδει τιμολόγια σύμφωνα προς 

τις διατάξεις της σύμβασης. 
 
2. Κάθε τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό 

εντολής αγοράς. Εάν δεν υπάρχει αριθμός εντολής αγοράς, τότε περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά κωδικός της σύμβασης και/ή ημερομηνία, μαζί με περιγραφή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, τις τιμές εκπεφρασμένες σε ευρώ1 και τα στοιχεία του 
τραπεζικού λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών 

                                              
1  Ένα άλλο νόμισμα μπορεί να αναγραφεί εάν η πρόσκληση υποβολής προσφορών προβλέπει ότι θα είναι 

εκπεφρασμένες σε νόμισμα άλλο από το ευρώ. 
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IBAN και BIC και του αριθμού μητρώου ΦΠΑ. Το τιμολόγιο θα φέρει επίσης τη μνεία «Για 
επίσημη χρήση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Το τιμολόγιο μπορεί επίσης να φέρει 
χωριστή μνεία του τελικού αποδέκτη. 

 
3. Το τιμολόγιο αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου (Official Mail Unit) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη διεύθυνση: Plateau du Kirchberg, L -2929 
Luxembourg. 

 
4.      Ηλεκτρονική τιμολόγηση 

 
Εάν προβλέπεται στους ειδικούς όρους, ο αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει τιμολόγια σε 
ηλεκτρονική μορφή εάν πληρούνται οι απαιτήσεις περί ηλεκτρονικής υπογραφής που 
ορίζει η οδηγία 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ, δηλ. χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής ή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.  
 
Δεν είναι δεκτά τιμολόγια σε τυποποιημένη μορφή (pdf) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 
5. 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 δημοσιονομικού 
κανονισμού.  

 
 
ΑΡΘΡΟ II.4 – 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. 

 
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 
(ΕΕ C 326, 26.10.2012, σ. 266). 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.4 των ειδικών όρων, θα καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενο 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 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 παρεχόμενες υπηρεσίες προορίζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναγράφει 
χωριστά το καταβλητέο άνευ ΦΠΑ ποσόν για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και χωριστά 
τον αντίστοιχο ΦΠΑ. 

 
4. Για τους εγκατεστημένους στο Βέλγιο αντισυμβαλλομένους, οι διατάξεις της παρούσας 

σύμβασης συνιστούν αίτηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ αριθ. 450, υπό τον όρο ότι ο 
αντισυμβαλλόμενος συμπεριλαμβάνει την ακόλουθη φράση στο τιμολόγιό / στα τιμολόγιά 
του: «Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA 
(circulaire 1978)» ή ισοδύναμη φράση στην ολλανδική ή τη γερμανική.  
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ΑΡΘΡΟ II.5 – 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.4 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.6 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
1. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας ούτε να 
υποκαθίσταται, στην πράξη, από τρίτους για τους ίδιους σκοπούς. Η αποδοχή 
προσφοράς που υποβλήθηκε πριν από την υπογραφή της σύμβασης, που μνημονεύει 
τη χρήση ενός ή περισσοτέρων υπεργολάβων, ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή των 
υπεργολάβων αυτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 
2. 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. Συμβάσεις με υπεργολάβους συνάπτονται γραπτώς. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 

συμπεριλάβει σε όλες τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει με 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. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον 

αντισυμβαλλόμενο να το ενημερώσει κατά πόσον ο τυχόν υπεργολάβος τηρεί τα κριτήρια 
αποκλεισμού καθώς και τα κριτήρια νομικής, κανονιστικής, χρηματοδοτικής, οικονομικής, 
τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
απαιτήσεων που προβλέπονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε αυτό περιλαμβάνεται 
η συμμόρφωση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο και τις 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  

  
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο να αντικαταστήσει 

υπεργολάβο εάν διαπιστωθεί ότι αυτός τελεί σε κατάσταση προβλεπόμενη στα στοιχεία 
δ) και ε) παράγραφος 1 του άρθρου ΙΙ.17. 
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6.  Εν απουσία συγκατάθεσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ή σε 
περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων από αυτήν όρων, η υπεργολαβική 
ανάθεση που πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο δεν αντιτάσσεται κατά του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτού.  

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.7 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
1. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
2. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμπεριλαμβάνει σε κάθε σύμβαση που συνάπτει με 

εκδοχείς όλους τους όρους που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τα 
ίδια δικαιώματα και να έχει τις ίδιες εγγυήσεις τόσο έναντι αυτών των τελευταίων όσο και 
έναντι του ιδίου του αντισυμβαλλομένου. 

 
3. Εν απουσία της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω συγκατάθεσης ή σε 

περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων από αυτήν όρων, η πραγματοποιηθείσα 
από τον αντισυμβαλλόμενο εκχώρηση δεν αντιτάσσεται κατά του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.8 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
 
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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να ανακύπτει 
στην περίπτωση που περιγράφεται στο άρθρο 141 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Υφίστανται συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα σε 
κάθε περίπτωση κατά την οποία οι προηγούμενες ή οι τρέχουσες επαγγελματικές 
δραστηριότητες του αντισυμβαλλόμενου επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά του να 
εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (σημείο 20.6 του Παραρτήματος Ι 
του δημοσιονομικού κανονισμού). Οποιαδήποτε υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων ή 
συγκρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων προκύπτουσα κατά την εκτέλεση της 
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 το 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·  
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 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 ανάθεση ή 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 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
 
1. Ορισμοί 
 
“Δημιουργός”: κάθε φυσικό πρόσωπο που συνέβαλε στην παραγωγή του αποτελέσματος. 
 
“Ήδη υφιστάμενο υλικό”: κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υπάρχει πριν 
ο αντισυμβαλλόμενος το χρησιμοποιήσει για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης·  
 
“Ήδη υφιστάμενο δικαίωμα”: κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
ήδη υφιστάμενο υλικό· μπορεί να συνίσταται σε δικαίωμα κυριότητας, δικαίωμα άδειας ή / και 
δικαίωμα χρήσης που ανήκουν στον αντισυμβαλλόμενο, τον δημιουργό, ή την αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη·  
“Αποτέλεσμα”: κάθε επιδιωκόμενη απόρροια της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή τη φύση της, η οποία έχει παραδοθεί και εγκριθεί πλήρως ή εν 
μέρει από την αναθέτουσα αρχή. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να οριστεί περαιτέρω στην παρούσα 
σύμβαση ως παραδοτέο. Ένα αποτέλεσμα μπορεί, εκτός από τα υλικά που παράγονται από 
τον αντισυμβαλλόμενο ή κατόπιν αιτήσεώς του, να περιλαμβάνει επίσης και ήδη υφιστάμενα 
υλικά.  
 
2. Κυριότητα των αποτελεσμάτων και αποκλειστικά δικαιώματα  
 
Η Ένωση αποκτά αμετάκλητα παγκόσμια κυριότητα των αποτελεσμάτων, καθώς και όλων των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της σύμβασης. Στα ούτω αποκτώμενα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται δικαιώματα όπως τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε 
οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα και σε όλες τις τεχνολογικές λύσεις και τις πληροφορίες 
που δημιουργούνται ή παράγονται από τον αντισυμβαλλόμενο ή από υπεργολάβο του σε 
εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκμεταλλευθεί και να χρησιμοποιήσει 
τα αποκτηθέντα δικαιώματα, όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Η Ένωση αποκτά όλα 
τα δικαιώματα από τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει τα αποτελέσματα που παραδίδει 
ο αντισυμβαλλόμενος. H εν λόγω παράδοση και έγκριση θεωρείται ότι αποτελούν 
αποτελεσματική εκχώρηση των δικαιωμάτων από τον αντισυμβαλλόμενο στην Ένωση.  
 
Η καταβολή του τιμήματος περιλαμβάνει τυχόν τέλη που καταβάλλονται στον 
αντισυμβαλλόμενο και αφορούν την απόκτηση της κυριότητας των δικαιωμάτων από την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρόπων εκμετάλλευσης και χρήσης των 
αποτελεσμάτων. 
 
3. Δικαιώματα εκμετάλλευσης ήδη υφισταμένων υλικών 
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Η Ένωση δεν αποκτά την κυριότητα ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων με βάση την παρούσα 
σύμβαση. 
 
Ο αντισυμβαλλόμενος επιτρέπει την εκμετάλλευση ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων ατελώς, σε 
μη αποκλειστική και αμετάκλητη βάση στην Ένωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ήδη 
υφιστάμενα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των συναφών δικαιωμάτων, για όλους τους 
τρόπους εκμετάλλευσης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Όλα τα ήδη υφιστάμενα 
δικαιώματα αποκτούν άδεια εκμετάλλευσης στην Ένωση από τη στιγμή που τα αποτελέσματα 
παραδοθούν και εγκριθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων στην Ένωση βάσει της 
παρούσας σύμβασης καλύπτει όλα τα εδάφη σε όλο τον κόσμο και ισχύει για τη διάρκεια 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
Η καταβολή του τιμήματος, όπως ορίζεται στη σύμβαση, θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης 
τυχόν τέλη που καταβάλλονται στον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης ή / και τη μεταφορά των ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων από ή προς την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μορφών εκμετάλλευσης και χρήσης των 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στους ειδικούς όρους, αν υπάρχουν. 
 
Όταν η υλοποίηση της σύμβασης προϋποθέτει την από πλευράς του αντισυμβαλλομένου 
χρησιμοποίηση ήδη υφισταμένων υλικών που ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητήσει από τον αντισυμβαλλόμενο να υπογράψει τη δέουσα άδεια χρήσης. 
Μια τέτοια χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση 
δικαιωμάτων σε αυτόν και περιορίζεται στις ανάγκες της εν λόγω σύμβασης. 
 
4. Αποκλειστικά δικαιώματα  
 
Η Ένωση αποκτά τα ακόλουθα αποκλειστικά δικαιώματα:  
 
(a) αναπαραγωγής: το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την άμεση ή έμμεση, 

προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, 
ψηφιακό ή άλλο) και με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·   

(b) γνωστοποίησης στο κοινό: το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε 
εμφάνιση, παρουσίαση, ή γνωστοποίηση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, 
συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης στο κοινό των αποτελεσμάτων κατά τρόπο ώστε 
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά από όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. το δικαίωμα 
αυτό περιλαμβάνει επίσης την επικοινωνία και μετάδοση μέσω καλωδιακής ή 
δορυφορικής λήψης· 

(c) διανομής: το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε μορφή διανομής 
των αποτελεσμάτων ή αντιγράφων των αποτελεσμάτων στο κοινό, μέσω πώλησης ή με 
άλλο τρόπο· 

(d) ενοικίασης: το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την ενοικίαση ή τον 
δανεισμό των αποτελεσμάτων ή αντιγράφων των αποτελεσμάτων· 

(e) προσαρμογής: το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε 
τροποποίηση των αποτελεσμάτων·  

(f) μετάφρασης: το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε μετάφραση, 
προσαρμογή, διευθέτηση, δημιουργία παράγωγων έργων με βάση τα αποτελέσματα, 
καθώς και κάθε άλλη αλλοίωση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη της τήρησης των 
ηθικών δικαιωμάτων των δημιουργών, ανάλογα με την περίπτωση· 

(g) όπου τα αποτελέσματα είναι ή περιλαμβάνουν βάση δεδομένων: το αποκλειστικό 
δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εξαγωγή του συνόλου ή ουσιώδους μέρους 
του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υπόθεμα, με οποιοδήποτε μέσο ή υπό 
οποιαδήποτε μορφή· και το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την 
επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης 
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δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, με διαδικτυακή ή άλλες μορφές 
μετάδοσης· 

(h) όπου τα αποτελέσματα είναι ή περιλαμβάνουν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
αντικείμενο: το δικαίωμα να τα καταχωρίζει ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να 
εκμεταλλεύεται περαιτέρω τα εν λόγω διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό· 

(i) όπου τα αποτελέσματα είναι ή περιλαμβάνουν λογότυπα ή αντικείμενο που θα μπορούσαν 
να καταχωριστούν ως σήμα κατατεθέν: το δικαίωμα να καταχωρίζει το εν λόγω λογότυπο 
ή το αντικείμενο ως εμπορικό σήμα και, εν συνεχεία, να το εκμεταλλεύεται και να το 
χρησιμοποιεί· 

(j) όπου τα αποτελέσματα είναι ή περιλαμβάνουν τεχνογνωσία: το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
την εν λόγω τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για χρήση των αποτελεσμάτων σε όλη την 
έκταση που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, καθώς και το δικαίωμα να τη θέσει 
στη διάθεση των αντισυμβαλλομένων ή υπεργολάβων που ενεργούν για λογαριασμό της 
αναθέτουσας αρχής, με την επιφύλαξη της υπογραφής επαρκών δεσμεύσεων 
εμπιστευτικότητας όπου τούτο απαιτείται· 

(k) όπου τα αποτελέσματα είναι έγγραφα: 
θ)  το δικαίωμα να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των εγγράφων· ως 

«επαναχρησιμοποίηση» νοείται η χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων, 
για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού για τον οποίο 
παρήχθησαν αυτά· 

(ii) το δικαίωμα να αποθηκεύει και να αρχειοθετεί τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους 
κανόνες περί διαχείρισης των εγγράφων που ισχύουν για την αναθέτουσα αρχή, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης ή της μετατροπής της μορφής με σκοπό τη 
διατήρηση ή νέα χρήση·  

(l) όπου τα αποτελέσματα είναι λογισμικό ή ενσωματώνουν λογισμικό, 
συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, του κώδικα αντικειμένου και, κατά 
περίπτωση, της τεκμηρίωσης, του υλικού προετοιμασίας και των εγχειριδίων, πέραν των 
άλλων δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο: 
(i) τα δικαιώματα του τελικού χρήστη, για όλες τις χρήσεις που απορρέουν από την 

παρούσα σύμβαση και από τη βούληση των μερών, τόσο από την Ένωση όσο και 
από υπεργολάβους που ενεργούν για λογαριασμό της Ένωσης·  

(ii) τα δικαιώματα αποσυμπίλησης ή αποσυναρμολόγησης του λογισμικού· 
(m) το δικαίωμα να χορηγήσει άδεια, ή υπο-άδεια σε περίπτωση αδειοδοτημένων ήδη 

υφισταμένων δικαιωμάτων, σε τρίτους για οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα ή τρόπο 
εκμετάλλευσης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση·  

(n) στον βαθμό που ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επικαλεσθεί ηθικά δικαιώματα, το 
δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα 
σύμβαση, να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα με ή χωρίς αναφορά στο όνομα του(των) 
δημιουργού(ων), και το δικαίωμα να αποφασίζει το κατά πόσον και το πότε μπορούν να 
γνωστοποιηθούν και να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. 

 
O αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα και οι τρόποι εκμετάλλευσης 
μπορούν να ασκηθούν από την Ένωση σε όλα τα μέρη των αποτελεσμάτων, είτε έχουν 
παραχθεί από τον αντισυμβαλλόμενο είτε συνίστανται από ήδη υφιστάμενα υλικά.  
 
Όταν τα ήδη υφιστάμενα υλικά εισάγονται στα αποτελέσματα με ιδία πρωτοβουλία του 
αντισυμβαλλόμενου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδεχθεί εύλογους περιορισμούς που 
επηρεάζουν τον ως άνω κατάλογο, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω υλικά είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμα και μπορούν να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα, ότι δεν ανταποκρίνονται σε 
ουσιώδη στοιχεία των αποτελεσμάτων, και ότι, εάν παραστεί ανάγκη, υπάρχουν 
ικανοποιητικές λύσεις αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 
Στην περίπτωση αυτή, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει σαφώς την αναθέτουσα 
αρχή πριν προβεί στην εν λόγω επιλογή και η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να την 
αρνηθεί. 
 



 17/29  

5. Προσδιορισμός ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων  
 
Κατά την παράδοση των αποτελεσμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εγγυάται ότι, για 
κάθε χρήση που ενδέχεται να προβλέψει η αναθέτουσα αρχή, εντός των ορίων που θέτει η 
παρούσα σύμβαση, τα αποτελέσματα και το ήδη υφιστάμενο υλικό που έχει ενσωματωθεί στα 
αποτελέσματα είναι απαλλαγμένο από αξιώσεις των δημιουργών ή από οποιονδήποτε τρίτο 
και έχει ληφθεί άδεια για όλα τα απαραίτητα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα.  
 
Για τον σκοπό αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να καταρτίσει κατάλογο με όλα τα ήδη 
υφιστάμενα δικαιώματα σε σχέση με τα αποτελέσματα της παρούσας σύμβασης ή τμήματα 
αυτής, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των κατόχων των δικαιωμάτων. Εάν δεν 
υπάρχουν ήδη υφιστάμενα δικαιώματα σε σχέση με τα αποτελέσματα,  ο αντισυμβαλλόμενος 
οφείλει να προσκομίσει σχετική δήλωση. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παράσχει τον 
κατάλογο αυτό ή δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μαζί με το τιμολόγιο για 
την εξόφληση του υπολοίπου.  
 
6. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκχώρηση ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων  
 
Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία της κυριότητας δικαιωμάτων ή του δικαιώματος χρήσης όλων των ήδη 
υφιστάμενων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, εκτός δικαιωμάτων που 
κατέχει ή έχει εκχωρήσει με άδεια εκμετάλλευσης η Ένωση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητήσει αυτά τα στοιχεία, ακόμη και μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης.  
 
Αυτά τα στοιχεία μπορεί να παραπέμπουν, για παράδειγμα, σε δικαιώματα που αφορούν: μέρη 
άλλων εγγράφων, εικόνες, διαγράμματα, ήχους, μουσική, πίνακες, δεδομένα, λογισμικό, 
τεχνικές εφευρέσεις, τεχνογνωσία, εργαλεία ανάπτυξης TΠ, ρουτίνες, υπορουτίνες ή άλλα 
προγράμματα («τεχνολογικό υπόβαθρο»), έννοιες, σχέδια, εγκαταστάσεις ή έργα τέχνης, 
δεδομένα, πηγαίο υλικό ή υλικό υποβάθρου ή οποιαδήποτε άλλα τμήματα εξωτερικής 
προέλευσης. 
 
Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση:  
 

(a) το όνομα και τον αριθμό έκδοσης ενός προϊόντος λογισμικού·  
(b) την πλήρη αναγνώριση του έργου και του συγγραφέα, του συνθέτη, του μουσικού, του 

προγραμματιστή, του δημιουργού, του μεταφραστή, του προσώπου που καταχώρισε 
τα δεδομένα, του γραφίστα, του εκδότη, του συντάκτη, του φωτογράφου, του 
παραγωγού·  

(c) αντίγραφο της άδειας χρήσης του προϊόντος ή της συμφωνίας για τη χορήγηση των 
σχετικών δικαιωμάτων στον αντισυμβαλλόμενο ή αναφορά παραπομπής σε αυτή την 
άδεια·  

(d) αντίγραφο της συμφωνίας ή απόσπασμα από τη σύμβαση εργασίας που παρέχει τα 
σχετικά δικαιώματα στον αντισυμβαλλόμενο, εφόσον τμήματα των αποτελεσμάτων 
παρήχθησαν από το προσωπικό του·  

(e) το κείμενο της ανακοίνωσης αποποίησης ευθυνών εάν υπάρχει. 
 

H προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων δεν απαλλάσσει τον αντισυμβαλλόμενο από τις 
ευθύνες του, εάν διαπιστωθεί ότι δεν κατέχει τα απαραίτητα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το 
πότε και από ποιον αποκαλυφθεί το γεγονός αυτό.  
 
Ο αντισυμβαλλόμενος εγγυάται, επίσης, ότι διαθέτε ι τα σχετικά δικαιώματα ή τις εξουσίες για 
την εκτέλεση της μεταβίβασης και ότι έχει καταβάλει ή έχει επαληθεύσει την καταβολή όλων 
των οφειλόμενων τελών, συμπεριλαμβανομένων και των τελών που οφείλονται σε εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, που αφορούν τα τελικά αποτελέσματα. 
 
7. Αναφορά των εργασιών στο αποτέλεσμα 
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Στο αποτέλεσμα, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει σαφώς να επισημάνει όλες τα στοιχεία των 
υφιστάμενων έργων. Η πλήρης αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα 
εξής: το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του έργου, την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης, την 
ημερομηνία δημιουργίας, τη διεύθυνση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, τον αριθμό, τον όγκο 
και άλλες πληροφορίες που παρέχουν δυνατότητα εύκολης ταυτοποίησης της προέλευσης.  
 
8. Ηθικά δικαιώματα των δημιουργών 
 
Με την παράδοση των αποτελεσμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι οι δημιουργοί δεν 
θα αντιταχθούν στα κάτωθι, βάσει των ηθικών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τα 
πνευματικά δικαιώματα:  
 

a) στην αναφορά ή μη των ονομάτων τους κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο 
κοινό·  

b) στη δημοσιοποίηση ή μη των αποτελεσμάτων μετά την παράδοση της τελικής τους 
μορφή στην αναθέτουσα αρχή·  

c) την προσαρμογή των αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνε ται κατά τρόπο 
που να μην πλήττει την τιμή ή τη φήμη του δημιουργού.  

 
Αν υπάρχουν ηθικά δικαιώματα σε τμήματα των αποτελεσμάτων που προστατεύονται από 
πνευματικά δικαιώματα, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει τη συγκατάθεση των 
δημιουργών σχετικά με τη χορήγηση ή την άρση των σχετικών ηθικών δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και να είναι έτοιμος, εφόσον ζητηθεί, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
9. Δικαιώματα εικόνας και ηχητικών καταγραφών  
 
Αν σε ένα αποτέλεσμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα ή η φωνή τους ή οποιοδήποτε άλλο 
ιδιωτικό στοιχείο καταγράφεται με αναγνωρίσιμο τρόπο, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 
προσκομίσει δήλωση από τα πρόσωπα αυτά (ή, στην περίπτωση ανηλίκων, από τα πρόσωπα 
που ασκούν τη γονική μέριμνα), στην οποία δηλώνουν ότι επιτρέπουν την περιγραφόμενη 
χρήση της εικόνας, της φωνής ή ου ιδιωτικού του στοιχείο και, εφόσον ζητηθεί, υποβάλλει 
αντίγραφο της άδειας στην αναθέτουσα αρχή. Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει 
δεόντως για να λάβει την άδεια αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.  
 
10. Ανακοίνωση πνευματικών δικαιωμάτων για ήδη υφιστάμενα δικαιώματα 
 
Όταν ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί ήδη υφιστάμενα δικαιώματα σε τμήματα των 
αποτελεσμάτων, πρέπει να υποβληθεί προς τούτο αναφορά, εφόσον το αποτέλεσμα 
χρησιμοποιείται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου I.15, με την ακόλουθη 
αποποίηση ευθυνών: '© - έτος- Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. 
Ορισμένα μέρη έχουν λάβει υπό όρους άδεια στην ΕΕ' , ή με οποιαδήποτε άλλο ισοδύναμη 
αποποίηση ευθυνών όπως θεωρήσει καλύτερη η αναθέτουσα αρχή, ή όπως τα μέρη μπορούν 
να συμφωνήσουν για κάθε περίπτωση χωριστά. Αυτό δεν ισχύει όταν η προσθήκη αναφοράς 
είναι αδύνατη, κυρίως για πρακτικούς λόγους. 
 
11. Ορατότητα της χρηματοδότησης από την Ένωση και αποποίηση ευθυνών  
 
Κατά τη χρήση των αποτελεσμάτων, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να δηλώσει ότι αυτά 
παρήχθησαν στο πλαίσιο σύμβασης με την Ένωση και ότι οι απόψεις που εκφράζονται είναι 
μόνο του αντισυμβαλλομένου και δεν εκπροσωπούν την επίσημη θέση της αναθέτουσας 
αρχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την υποχρέωση αυτή εγγράφως ή να 
παράσχει το κείμενο της αποποίησης ευθυνών.  
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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 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 και 
εκδοχείς 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, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 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 II.11 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 295, 21.11.2018, σ. 39).  

 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον αντισυμβαλλόμενο για 
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόκειται επίσης στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725 και ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτόν. Ο αντισυμβαλλόμενος και οι υπεργολάβοι του που διενεργούν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι «εκτελούντες επεξεργασία» κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 12 του εν λόγω κανονισμού. 

 
Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 
αντισυμβαλλόμενο σε συνάρτηση με την παρούσα σύμβαση υπόκειται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1). Με την επιφύλαξη των υπολοίπων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συνάρτηση με την παρούσα σύμβαση επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεσή της.  
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2. Οι παράγραφοι που ακολουθούν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τον αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον βαθμό που η παρούσα σύμβαση προβλέπει παρόμοια επεξεργασία. 

 
3. Οι διακομιστές και ο υπόλοιπος εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης βρίσκονται - και είναι 
προσβάσιμοι μόνο από αυτό - στο έδαφος του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογών του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή στο έδαφος τρίτης χώρας  για την οποία η Επιτροπή έχει 
αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (EΕΕ) 2016/679, ότι εξασφαλίζει 
σε όλη την επικράτειά της, σε τμήμα αυτής ή σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
τομείς, ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Ελλείψει τέτοιας απόφασης, η τοποθέτηση 
διακομιστών ή άλλου εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων σε έδαφος τρίτης χώρας 
είναι δυνατή μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 48 και 50 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.  

 
4. Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ενεργήσει μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του 

οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου I.13 υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του 
δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο 
απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος. 

 
Ο αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί τις σχετικές παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς περιττή χρονοτριβή και το αργότερο 
εντός 48ώρου από τη στιγμή που ο αντισυμβαλλόμενος αντιληφθεί την παραβίαση. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
α) τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση 
αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών 
και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, 
 
β) τις ενδεχόμενες συνέπειες της παράβασης, 
 
γ) τα μέτρα που ελήφθησαν ή προτάθηκαν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οποιωνδήποτε μέτρων άμβλυνσης 
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων. 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά 
την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή 
εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. 

 
5. Ο αντισυμβαλλόμενος μεριμνά ώστε όλες οι συμβάσεις που συνάπτει με τους 

υπεργολάβους του για την διενέργεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις 
προστασίας δεδομένων με αυτές που θεσπίζει η παρούσα σύμβαση. Ο 
αντισυμβαλλόμενος παρέχει αντίγραφα των συμβάσεων αυτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

 
6. Ο αντισυμβαλλόμενος:  
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α) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν 
υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και τους παρέχει 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό 
που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρούσας 
σύμβασης,  

 
β) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα 
για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

 
γ) επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, συγκεκριμένα τα άρθρα 14 ως 25 και 33 
ως 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του ο αντισυμβαλλόμενος,  

 
δ) αναλόγως της επιλογής του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 
μηχανήματα μορφότυπο, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  

 
ε) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 

απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο, 
ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που έλαβε, και επιτρέπει ελέγχους στους οποίους 
συνεισφέρει και οι οποίοι διενεργούνται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλον ελεγκτή εξουσιοδοτημένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας . 

 
7. Ο αντισυμβαλλόμενος θέτει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 

να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: 

 
α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
 
β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και 
της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,  
 
γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,  
 
δ) μιας διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας της επεξεργασίας, 

 
ε) μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων που 
διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία. 

 
8. Ο αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο ενεργεί υπ' ευθύνη του και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν προβαίνει στην επεξεργασία τους παρά μόνο εφόσον λάβει εντολή από 
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τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτός και αν υποχρεούται να το πράξει βάσει του δικαίου 
της Ένωσης.  

 
9. Ο αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί χωρίς χρονοτριβή στον υπεύθυνο επεξεργασίας 

οποιοδήποτε νομικώς δεσμευτικό αίτημα δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων που 
έτυχαν επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, το οποίο αίτημα έχει 
υποβληθεί από οποιαδήποτε εθνική αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τρίτων 
χωρών.  

 
10 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επαληθεύει τη 

συμμόρφωση του αντισυμβαλλόμενου με τις υποχρεώσεις και την εκτέλεση από τον ίδιο 
των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4. 

 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.12 – 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.13 – 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. 
 

4. Όλες οι πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στον αντισυμβαλλόμενο ή 
σε υπεργολάβους σε συνάρτηση με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και 
οποιαδήποτε αποτελέσματα προέκυψαν από την εν λόγω εκτέλεση θεωρούνται ότι 
καλύπτονται από το Πρωτόκολλο αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ό, τι αφορά το απαραβίαστο των αρχείων. Το αυτό ισχύει για όλα τα δεδομένα 
που έτυχαν επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και για 
όλους τους διακομιστές και τον υπόλοιπο εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου II.11. 
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Σε περίπτωση που εθνικές αρχές ή οποιοσδήποτε άλλος τρίτος ζητήσει πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους πληροφορίες, έγγραφα, αποτελέσματα, δεδομένα, διακομιστές ή 
εξοπλισμό, ο αντισυμβαλλόμενος ή οι υπεργολάβοι αρνούνται παρόμοια πρόσβαση, 
παραπέμπουν τον αιτούντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημερώνουν σχετικά με το 
αίτημα το Κοινοβούλιο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.14 - ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή 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 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, θα σταλεί προειδοποίηση στον αντισυμβαλλόμενο. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, 
το υλικό θα αποσυρθεί και/ή το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες θα ανακληθεί. Σε 
περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσει το πρόβλημα σοβαρό, μπορεί να 
αποσύρει το υλικό και/ή να ανακαλέσει το δικαίωμα 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.10 και ΙΙ.2. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί ειδικότερα να εφαρμόσει τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 
Ι.10.1 για τη δέουσα επανόρθωση της βλάβης του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ II.15 – ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
1. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή την πρόκληση βλάβης επί 

υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών, σχεδίων, δειγμάτων, προμηθειών, υποδειγμάτων, 
προτύπων, 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 αντισυμβαλλόμε νο, 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. 
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ΑΡΘΡΟ II.16 – 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, η οποία εμποδίζει ένα από τα μέρη να εκτελέσει μια ή περισσότερες 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και η οποία δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστεί, 
παρ᾽ όλη την επιδειχθείσα επιμέλεια. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των υλικών ή οι 
καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες, η μη εκτέλεση εργασιών 
από υπεργολάβο και 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 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.17 – 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 ή οποιοδήποτε πρόσωπο που αναλαμβάνει απεριόριστη 

ευθύνη για τα χρέη του αντισυμβαλλόμενου τελεί σε κατάσταση αναφερόμενη στο 
άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού· 

 
β) όταν ο αντισυμβαλλόμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 

136 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, τελεί σε 
κατάσταση προβλεπόμενη στο άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχεία γ) ως η) ή στο 
άρθρο 136 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού· 

 
γ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·  

 
δ) όταν ο αντισυμβαλλόμενος τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή 

συγκρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων όπως αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.8· 
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ε) όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει προβεί σε ψευδή δήλωση κατά την παροχή των 
πληροφοριών που του ζητήθηκαν ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στη 
διαδικασία, ή εάν δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες· 

 
στ) 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· 

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

έγκριση αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβαση· 
 
η) όταν ο αντισυμβαλλόμενος, δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την αποστολή σε 

αυτόν έγγραφης προειδοποίησης με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής 
με την οποία επισημαίνεται η φύση της αθέτησης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, και με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι η 
εκτέλεση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της σύμβασης, με τις διατάξεις της 
συγγραφής υποχρεώσεων και όλων των παραρτημάτων της ή με την προσφορά του 
αντισυμβαλλομένου, εξακολουθεί να μην έχει ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει·  

 
θ) όταν στον αντισυμβαλλόμενο έχει επιβληθεί ποινή δυνάμει του άρθρου 138 του 

δημοσιονομικού κανονισμού· 
 
ι) όταν, μετά την ανάθεση της σύμβασης, αποδειχθεί ότι η διαδικασία ανάθεσης ή η 

εκτέλεση της σύμβασης πάσχουν λόγω ουσιωδών σφαλμάτων, παρατυπιών, 
διαφθοράς ή απάτης· Εάν αυτά τα σφάλματα, οι παρατυπίες, η διαφθορά ή η απάτη 
οφείλονται στον αντισυμβαλλόμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επιπλέον να 
αρνηθεί να καταβάλει την πληρωμή, να ανακτήσει τα ποσά που ήδη έχει καταβάλει 
ή να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τον συγκεκριμένο 
αντισυμβαλλόμενο, κατ’ αναλογίαν προς τη σοβαρότητα των εν λόγω σφαλμάτων, 
παρατυπιών, διαφθοράς ή απάτης. 

 
ια) όταν ριζικές αλλαγές οφειλόμενες στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση διαταράσσουν σε τέτοιο βαθμό τις προσδοκίες των μερών 
που διέπουν την σύμβαση ώστε να μην μπορεί πλέον ευλόγως να αναμένεται η 
συνέχιση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ώστε να θεωρείται ότι 
αντίκειται αυτή στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας γνωστοποιηθείσης σύμφωνα με το άρθρο II.16, 

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 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 : 
 

a) Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, και με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της σύμβασης, ο 
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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 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία λύσης της σύμβασης. 
 

b) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε άμεση ή 
έμμεση απώλεια ή βλάβη και/ή ζημιά που υπέστη και να ανακτήσει κάθε ποσόν που 
κατεβλήθη στον αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της σύμβασης. 
 

c) Μετά τη λύση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να προβεί σε 
εκτέλεση δια υποκαταστάσεως αναθέτοντας σε οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο να 
ολοκληρώσει την παροχή των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 
επιβάλει την εκτέλεση δια υποκαταστάσεως μετά από έγγραφη κοινοποίηση στον 
αντισυμβαλλόμενο, ακόμη κι αν δεν προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης, 
προκειμένου να διασφαλίσει την καλή εκτέλεση των συμβατικώς προβλεπομένων 
υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 
απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο την επιστροφή όλων των πρόσθετων εξόδων 
που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, με την επιφύλαξη 
οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και εγγυήσεων που αυτό έχει δυνάμει της σύμβασης. 
 

δ) Μετά τη λύση της σύμβασης, το Κοινοβούλιο μπορεί να επιβάλει διοικητικές και 
οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 136 
έως 141 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.18 – 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. 

 
2. Το άλλο μέρος οφείλει, εντός δεκαπέντε 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 
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.12 της παρούσας 
σύμβασης ζητώντας από την εν λόγω αρχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίσει 
πραγματογνώμονα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.19 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να επιβάλει διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
a) στον αντισυμβαλλόμενο που τελεί σε αποδεδειγμένη κατάσταση αποκλεισμού 
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σύμφωνα με το άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού,  
b) στον αντισυμβαλλόμενο που κατέστη ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης, ή στον αντισυμβαλλόμενο που δεν παρέσχε 
αυτές τις πληροφορίες. 

 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η επιτροπή που συγκροτείται 
δυνάμει του άρθρου 143 του δημοσιονομικού κανονισμού οφείλουν πρώτα να δώσουν 
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· και/ή  
β) επιβολή οικονομικής κύρωσης στον αντισυμβαλλόμενο, έως το  10% της αξίας της 

σύμβασης και/ή 
γ)  δημοσίευση του ονόματος του αντισυμβαλλόμενου, της περίπτωσης αποκλεισμού και 

της διάρκειας του αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ II.20 – ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
1. Δυνάμει του άρθρου 257 του δημοσιονομικού κανονισμού, 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, ένας εξωτερικός οργανισμός της επιλογής του ή, για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων 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 (ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2), και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  883/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
πέντε έτη από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου. 

 
4. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 και σύμφωνα με το άρθρο 57 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, για να διασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο 
άρθρο Ι.13 δύνανται να διαβιβάζονται σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 143 του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.  
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ΑΡΘΡΟ ΙΙ.21 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί απευθείας στον 

αντισυμβαλλόμενο τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και τους αναγκαίους ελέγχους για να 
βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο Ι.7. Οι εν λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι μπορούν 
να διενεργούνται εν μέρει ή και εν όλω από εξωτερικό οργανισμό δεόντως εντεταλμένο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 
2. 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. 

 
 
AΡΘΡO II.21α – ΔΙATAΞΕΙΣ ΣXΕTΙKA ΜΕ ΤΑ MΕTΡA AΣΦAΛΕΙAΣ 
 
1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει 

να τηρεί ο ίδιος και να μεριμνά ώστε κάθε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του τηρεί 
τους εθνικούς και εσωτερικούς κανόνες ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν σχετικά 
με την είσοδο στους τόπους, τους χώρους και (ή) τις ήδη εν εξελίξει εκδηλώσεις, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα συναφή πρόβλεψη. O 
αντισυμβαλλόμενος έχει επίγνωση ότι η τήρηση των ανωτέρω δύναται να περιλαμβάνει, 
ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, την υποχρέωση να λάβει, από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και (ή) από τις εθνικές αρχές, εξουσιοδότηση ασφαλείας 
για τον ίδιο και για κάθε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

 
2. O αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να την επικουρεί στην εκτέλεση της αποστολής 
και των καθηκόντων της. H συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά όχι 
αποκλειστικά, την υποχρέωση του αντισυμβαλλομένου να κοινοποιεί αμέσως στην 
αρμόδια υπηρεσία κάθε αλλαγή των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός του στην 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε περιστατικό ικανό να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια του Κοινοβουλίου. 

 
3. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος του αντισυμβαλλομένου και 

οφείλει να εισέλθει στους τόπους, τους χώρους και (ή) τις ήδη εν εξελίξει εκδηλώσεις, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν λάβει ή απωλέσει τη διαπίστευση ή την εξουσιοδότηση 
ασφαλείας, ο αντισυμβαλλόμενος το αντικαθιστά αμέσως. Κάθε άλλη παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων ασφαλείας και προστασίας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
δικαίωμα να απαιτήσει και να επιτύχει την αντικατάσταση του εμπλεκόμενου προσώπου. 
O αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και διαπιστεύσεις και να είναι 
σε θέση να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης υπό τους ίδιους συμβατικούς όρους. O 
αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, οφειλόμενη σε αντικατάσταση προσώπου 
πραγματοποιηθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

 
4. Κάθε αθέτηση εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου των υποχρεώσεων που αφορούν την 

ασφάλεια και (ή) κάθε άρνηση συμμόρφωσής του με τη διαδικασία διαπίστευσης και (ή) 
εξουσιοδότησης ασφαλείας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να καταγγείλει 
την παρούσα σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.22 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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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 από την αρμόδια δικαστική αρχή μιας 

διάταξης της παρούσας σύμβασης, οι λοιπές διατάξεις της σύμβασης παραμένουν 
εφαρμοστέες, τα δε συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να αντικαταστήσουν την άκυρη ή 
μη αναγνωρισμένη διάταξη με νέα διάταξη, που θα 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. 

 
 
 
 
Συντάχθηκε στ…............................................................. στ… ….................. ............................. 
εις διπλούν. 
 
 
 
 
 
 Για τον αντισυμβαλλόμενο     Για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Διευθύντρια Γραφείου 


