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Στην Αθήνα σήμερα 4 Νοεμβρίου 1994 μεταξύ:

/

1. Του Ελληνικού Δημοσίου l o οποίο εκπροσωπείται νόμιμα γυα 
την κατάρτιση της Σύμβασης αυτής από τον Υφυπουργό 
Ουκονομυκών κ. Ν.Κυριαζίδη (εφεξής αποκαλούμενου 
"Ελληνυκό Δημοσυο").

2. Της δυκηγορυκής εταιρείας με την επωνυμία SHEARMAN & 
STERLING η οποία εδρεύευ στην Νέα Υόρκη 599 Lexington 
A.venue, New York, N.Y. 10022-6069 και εκπροσωπείται 
νόμυμα γυα την κατάρτυση της Σύμβασης αυτής από τον κ. 
Thomas - Joyce (εφεξής αποκαλούμενης ο "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ").

ΑΦΟΥ ERABAN ΥΠΟΦΗ

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2000/91 που 
προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ.1 του Ν. 2065/92 και την 
σχετυκή απόφαση της Δυϋπουργυκής Επυτροπής που ελήφθη 
κατά την συνεδρίαση της . . Ó.-μ .-...Λ h A  . (πρακτικό 
un-i-GS-υθ-μ . 7 . ’μ.-; · " · "·*"·r . ) .
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2 . Την υπ ' αρυθμ . « A ν 3 J i".V. /ΦΕΧ J ο A  . : ' /. . . . .
υπουργική απόφαση, περί εκχωρήσεως των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών, σύμφωνα 
με την οποία η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται απά τον 
Υφυπουογό Οικονομικών.

3. Την ανάγκη προετοιμασίας του Ελληνικού Δημοσίου ως 
μετόχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. 
(εφεξής αποκαλουμένου "OTE") για

(α) την εισαγωγή 25% των μετοχών του OTE στο
Χρηματιστήριο Αξιών Α.θηνών, και

(β) τη διάθεση των μετοχών του OTE στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι 
έχουν την ακόλουθη έννοια:

(κατά αλφαβητική σειρά)
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to Ελληνυκό Δημόσυο, που εκπρόσωπεItau από tov 
Υπουργό Ουκονομυκών

to πρόσωπο που avacpôpotau at ο άρθρο 2.2.

ου εργασύες που avacpépovtau at ο άρθρο 2.1.

ο Οργανυσμός Τηλεπυκουνωνυών Ελλάδος Α.Ξ.

SHEARMAN & STERLING (ο ôoutopoq εων συμβαλ
λόμενων )

2. 01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.01(a) 0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα προσαέρευ t υς νομυκές tou un 
όπως καυ ôtav θα tou ζηεούνΐαυ από to Αημόσυο σε σ 
tqv ευσαγωγή μεαοχών tou OTE atο ΧρημαΐLOtqpuo Αξ υών 
καυ tq δυάθεσή touq otBV Ελλάδα καυ atο εξωοερυκό ο
θέμata δ uxc ;υ Ευρωπαυκης 'Ενωσης, Αιιεουκανυκού Luxe
δυεθνούς πρακΐυκής ενώ γυα ta συναφή θέμata Ξλ 
δυκαύου θα μπορούν να χρησυμοπουούν Έλληνες δυκηγόοο 
συμβουλές καυ υπηρεσίες θα αφορούν οην δυαμοοφω

:υας , auvt: tou ενημερωευκού φυλλ<σχεtuκης νομοί
συμβάσευς με οους αναδόχους καυ κάθε άλλο θέα 
απαυεείχαυ γυα οην ευσαγωγή οων μεοοχών σοο ΧΑΑ 
δυάθεσή οους όπως ευδυκώοερα περυγράφονοαυ στ.-'/ 
Αυγούστιου 1994 επuσtoλή σου κ. Γενυκού Γραιιααο 
Υπουργείου Ξθνυκής Ουκονομύας (εφεξής αποκαλούμενπ "π 
Αυγούστιου Ξπυσοολή").
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Ου υπηρεσίες θα προσφερθούν από δυκηγόρους εων ευρωπαϊκών 
γραφείων tou ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, αλλά μπορεί να χρησυμοπουηθούν καυ 
δυκηγόρου από to γραφείο εης Νέας Υόρκης. Η ομάδα αυΐή 
αποεελεύοαυ προς to παρόν από touç ακόλουθους, αλλά μπορεί 
να αλλάξει. σύμφωνα με tuq ανάγκες οων υπηρεσυών: Λονδίνο: 
Tom Joyce, John Steward, Max Aaron, Irene Mavrcyar.nis καυ 
άλλου νέου δυκηγόρου καυ βοηθού ανάλογα με tuç ανάγκες tou 
έργου, Παρύσυ: John Wilson, Νηύσελνοορφ: Jurgen. Meyer- 
Lindemann, Anton Klosters, Αθήνα: Τ.Barr Linton καυ Νέα 
Υόρκη: John Sykes (γυα φορολογυκά θέμαεα Ηνωμένων
Πολ uts υών).

(β) 0 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ δυκαυούεαυ
ουεσδήποαε συμβουλές ου οποίες εύναυ απαραύοηο 
εκοέλεση ηων Υπηρεσυών καυ ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα 
εγγράφως ή προφορυκώς εφόσον αυοές εμπύποουν ata 
επαγγελμααυκής tou δρασΐηρυόεηεας.

2.02. Γυα αους σκοπούς αης παρούσας Συμβάσεως καυ xatà εη

να ζηεήσευ 
ς γυα tηv 
tuq παρέχευ 
πλαύσυα tης



αποκαλούμενος 
εκτέλεση του 
οδηγίες και 
παραλαμβάνευ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

έλεσης του ΕΡΓΟΥ ο Γενυκος Γραμματέας ταυ 
Εθνυκής Ουκονομίας εξουσυοδοτείταυ δυά της 
ενεργεί ως εκπρόσωπός του Δημοσίου (εφεξής 

ο "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ"). Κατά τπν 
ΕΡΓΟΥ, ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ θα δύν 
εφόσον απαυτεύταυ από τη φύση των εργασυών 

τυς εογασίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΟΥΛΟΥ

(α) AuoυΒή; Η βασυκή μέθοδος χρέωσης του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ γυα την 
εργασύα που θα παράσχει, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση 
υπολογίζεταυ με βάση τον χρόνο απασχόλησης των δυκηγόρων. Η 
ωρυαύα χρέωση των συνεταύρων (PARTNERS) εύναυ από $ 295 ως 
$ 450, των συνεργαζομένων δυκηγόρων (ASSOCIATES) από $115 ως 
$ 295 καυ των βοηθών δυκηγόρων (LEGAL ASSISTANCES) από S "5 
ως $ 145.

(β) ΈΕοδα: Τα έξοδα του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (όπως αεροπορυκά 
ευσυτήρυα καυ εν γένευ οδουπορυκά, ξενοδοχεία, επυκουνωνύες, 
μεταφράσευς, oourier, φωτοαντίγραφα, δαχτυλογράφησευς, καυ 
παρόμουα έξοδα, όπως καυ ου φόρου) καυ ορυστενες υπηρεσίες 
γραφείου (όπως υπεσωρύες γραμματέων) που 8α γίνουν σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με το σύνπθες επίπεδο καυ την πρακτικά 
παροχής υπηρεσυών κατά την δυαδυκασία ευσαγωγ-ς υετοχών στο 
Χρηματυστήρυο καυ την δυάθεσύ τους θα καταβληθούν στο 
ΣΥΜΕΟΥΛΟ.

(γ) Ανώτατο Ό ο υ ο : Με σκοπό τη δημυουργία μυας μακρόχρονες 
σχέσης με το Ελληνυκό Δημόσυο καυ τον ΟΤΕ, ο ΣΥΜΒΟΥ.'.ΙΙ 
συμσώνησε να κάνευ τυς εργασίες που πεουνράφονταυ στ~ν 
παράγραφο 2.1. καυ στην από 3 0 .Αυγούστου επυστολή με ανώτατο 
όρυο αμουβής καυ εξόδων (εξαυρουμένων των φόοων καυ του ΦΠ.Α 
όπως αναφέρεταυ στην επόμενη παράγραφο) τα δολλ. ΗΠΑ 
350.000. Το ανωτεαω ποσό βασίζεταυ στο χρονοδυάνραμμα γυα 
την ευσαγωγή στο Χρηματυστήρυο Α.ξυών Α,θηνών που περιγράφετε- 
στην από 30 .Αυγούστου επυστολή καυ υπόκευταυ σε
τροποπουήσευς προς τα άνω αν αλλάξευ ουσυωδώς αυτό το 
πρόγραμμα. Το ανωτέρω ποσό περυλαμβάνευ καυ αυα γνωμοδότηση 
προς τους αναδόχους καυ το Ελληνυκό Δημοσυο. Δεν’
πεουλαμβάνευ όμως (ί)το κόστος των Ελλήνων δυκηγόρων που 
απαυτείταυ καυ ου οποίου θα δυορυστούν από το ΣΥΜΒΟΥΛΟ όπως 
περυγράφεταυ κατωτέρω ή (ϋ) οπουαδήποτε έξοδα μεταφράσεων ή 
νομυκές εργασίες από Έλληνες δυκηγόρους που μπορεί να 
χρευαστούν από το ΣΥΜΒΟΥΛΟ κατά το έλεγχο των εταυρυκών 
υποθέσεων, προκευμένου να δώσουν τη γνωμοδότησή τους.

Το ανώτατο ποσό αμουβής δεν περυλαμβάνευ τους τυχόν φόρους, 
που θα κληθεί να καταβάλευ ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στην Ελλάδα, τους
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οποίάυς ~o Ξλληνυκό Δημόσυο συμφωνεί, να καεαβάλευ απευθείας 
j2_̂ và καεαβάλευ στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ επυπλέον εης αμουβής σου. Το 
ανωεερω τοσό επύσης δεν περυλαμβάνευ to φορο προσευθεμένης 
αξόας (ΦΠΑ.) που υποχρεούεαυ ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ να πληρώσε- σύμφωνα 
με εους νόμους εης Ελλάδας ή tou Ηνωμένου Βασυλεύου. Σύμοωνα 
με εους οσχύονεες νόμους εης Ελλάδας και εου Ηνωμένου 
Βασυλευου, αν ο κωδυκός αρυθμός ΦΠΑ tou Ελληνυκού Δημοσύου 
γνωσεοπα οπ,θε ύ σεον ΣΥΜΒΟΥΛΟ, η αμουβή και ta έξοδα tou 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ δεν υπόκευνεαυ σε ΦΠΑ. Αν δεν γνωσεοπουηθεύ ο 
κωδυκός ΦΠΑ (ή αν αλλάξευ ο σχεευκός νόμος) to Ξλληνυκό 
Δημόσυο 6α καεαβάλευ to ΦΠΑ που βαρύνευ εην αμουβή καυ ta 
έξοδα tou ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ σύμφωνα με tov νόμο tou Ηνωμένου 
Βασυλεύου (προς to παρόν σε noaoatô 17,5%). 0 ΦΠΑ δεν
περυλαμβάνεεαυ oto ανώεαεο ποσό αμουβής καυ εξόδων.

Ου εργασίες που ευχόν θα ζηεησευ to ΔΗΜΟΣΙΟ ή ο ΟΤΞ καυ δεν 
περυλαμβάνονεαυ σεην από 30 Α.υγούσεου επυσεολή 6c χρεωθούν 
χωρυσεό καυ δεν θα περυληφθούν σεο ανώεαεο ποσό ααουβής καυ 
εξόδων. Αν ζηεηθούν εογασύες από εον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ου οπούες 
βρύσκονεαυ εκεός εων συμφωνηθευσών εργασυών, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα 
ευδοπουπσε_ αμέσως εο Υπουργεύο ή tov ΟΤΕ καυ θα περυμένευ 
εην συμφωνία εου Υπουργέύου ή εου ΟΤΞ προκευμένου να αρχύσευ 
αυεές ευς εογασύες.

(δ) T υ a ο > δ ν π g π : 0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα εκδόσευ ευμολόγυα γυα εην
αμουβή εου καυ ta έξοδά εου καεό εην ολοκλήρωση εης εγγραφής 
καυ 30 πμεοες μεεό εην ολοκλήρωση. Το ΔΗΜΟΣΙΟ θα πληρώσου ή 
θα φρονεύσευ γυα εην εξόφληση εων ευμολογύων, εύεε ου 
εργασύες εγυναν γυα εο Ξλληνυκό Δημόσυο, εύεε γυα εον ΟΤΞ. 
Ολα εα ε.αολόγυα θα απευθύνονεαυ σεο Υπουργευο Εθνυκής 
Ουκονομυσς, Μύκης 3, 10130 Αθήνα, Ελλάς. Επύσπς εέεουο
ευμολόγυα θα εκδύδευ ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ καυ σευς περυπε_σευς εων 
άρθρων 5, 3.03, 8.04 καυ σε κάθε άλλη περύπεωση που η σχέση
λήγευ με εοόπο άλλο πλην εης περαεώσεως εου ΕΡΓΟΥ.

(ε) Έ/λ’-πεσ Δυκπνόοου 0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σύμφωνεύ να όυορύσευ 
Ελληνες δικηγόρους με εην συναύνεση εου ΔΗΜΟΣΙΟΥ ("ου 
Εγκεκρυαενου Έλληνες Δυχηγόρου"), γυα να παράσχουν νομυκές 
συμβουλές σε θέμαεα Ξλληνυκού δυκαύου, γυα εα οπσυα θα εους 
δοθούν οδηγύες από εο ΔΗΜΟΣΙΟ (ου "Ελληνυκές Νομυκές 
Υπηρεσίες'1 . Η αμουβή καυ εα έξοδα εων Εγκεκρυμένων Ελλήνων 
Δυκηγόρων γυα ευς Ελληνυκές Νομυκές Υπηρεσίες (εα "Εξοδα 
Ε.Ε.Δ") θα θεωρούνεαυ ως έξοδα εου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ καυ c ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
θα σεεύλε_ σεο ΔΗΜΟΣΙΟ ξεχωρυσεό ευμολόγυο γυ'αυεα υπό εην 
προϋπόθεσ- όευ εα Έξοδα ΕΕΔ: (α) εύναυ επυπλέον εης αμουβής 
καυ λούπαν χαεά εα άνω εξόδων εου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ καυ δεν 
περυλαμβάνονεαυ σεο nue πάνω ανώεαεο όρυο αμουβής καυ εξόδων 
καυ (β θα χαεαβληθούν από εον ΣΥΜΒΟΥΛΟ απευθευας σεους 
Εγκεκρυμενους Έλληνες Δυχηγόρους, εφόσον έχουν λάβευ
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ουμενως το αντυστουχο ποσό από το ΔΗΜΟΣΙΟ γυα αυτό το 
οπο. Τα Έξοδα ΕΞΔ συμαωνοϋνταυ ως εφάπαξ ποσό εχ δραχμών 

σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) χατ θα χαταβληθοϋν 
από το ΔΗΜΟΣΙΟ στον ΣΥΜΕΟΥΛΟ σε Δολλάρυα ΗΠΑ χατα την 
υσοτυμύα του χρόνου πληρωτής.

(στ) Τοόποσ Πλπσωυπσ: Όλες ου αμουβές χαυ τα έξοδα θα 
χαταβληθοϋν, χωρύς έχπτωση γυα φόρους ή άλλες επυβαοϋνσευς, 
σε δολλάρυα ΗΠΑ με τηλεγραφυκό έμβασμα στην Τράπεζα Midland 
Bank Plc, 140 Leadenhall Street, London EC3V 4PS γυα 
λογαρυασμό των Shearman & Sterling, 199 Eishopsgate, London 
EC2M 3TY, αουθμός λογαρυασμοϋ 355 988 21.

(ζ) Τα ποσά που αναφέρονταυ στην Σύμβαση αυτή θα χαταβληθοϋν 
ελεϋθερα από χάθε φόρο, ευσφορά, επυβαρυνση, παοαχράτηση, 
δυχαυώματα, τέλη ή οπουεσδήποτε άλλες επυβαρϋνσευς υπέο του 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή τούτων τα οπούα 6α βαρύνουν το ΔΗΜΟΣΙΟ εοόσον 
επυβάλλονταυ υποχρεωτυχά από την Ελληνυχή νομοθεσία.

(η) Στην πεούπτωση που το ΔΗΜΟΣΙΟ, υποχρεοϋταυ από το νόμο 
να προβεύ σε οπουαδήποτε παοαχράτηση ή αφαίρεση, (ί το ποσό 
που θα καταβληθεί στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ θα αυξηθεί κατά ποσό Ισο με 
το ποσό που απαυτεύταυ ώστε το ποσό που θα λάβευ ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
μετά την παοαχράτηση ή αοαύρεση να εύναυ ύσο με το ποσό που 
θα ελάμβανε εάν δεν υπήρχε π παρακράτηση η αφαίρεση, 'ϋ } το 
ΔΗΜΟΣΙΟ, θα ποοβεύ στην παοαχράτηση αυτή, (ϋ ί ) θα απσδώσευ 
το παραχρατηθέν ποσό αμέσως στη φορολσγυχή αρχή χαυ υν; θα 
παράσχευ στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ απόδευξη γυα το παραχρατηθέν ποσό.

(θ) Τα ποσά που αναοέρονταυ στην Σϋμβαση αυτή δεν 
περυλαμβάνουν τυχόν επυβαλλόμενο φόρο προστυθέμενης αξύας 
(εφεξής αποχαλούμενο "ΦΠΑ” ή άλλο τέτουο συναφή οοοο, που 
επυβάλλετα- στυς υπηρεσίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ο οπούος θα 
προστυθεταυ στα παραπάνω ποσά σε περίπτωση που ~ καταβολή 
του επυβάλλεταυ από το νόμο χαυ θα χαταβάλλεταυ από το 
ΔΗΜΟΣΙΟ στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

(υ) Το ΔΗΜΟΣΙΟ θα λάβευ όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
εξασφαλυσθοϋν εγχρύσευς εξαγωγής συναλλάγματος.

(υα) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ εγγυάταυ ρητά την αχρύβευα προυπολογυσμού 
του έργου, δεδομένου ότ_ γυα τον χαθορυσμό του ύφους της 
αμουβής του ελαβε υπόψη χαυ εκτίμησε δεόντως όλους τους 
παράγοντεσ που συντελούν στη δυαμόρφωσή του, καθώς επύσης 
χαυ τυς τυχόν δυαχυμάνσευς των παραγόντων αυτών.

4 . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΙΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ δυχαυοϋταυ να ζητήσευ σχετυχά με
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύνσομες προφορεκες ή 
ou οπούες θα αναφέρονσαε, μεσαξύ άλλων,

έγγραφες 
και σε

συχόν ανακύπσονσα ή αναμενόμενα προβλήματα veau προσεενόμενες
λύσε ες

5. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.01. 0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μπορεί, να κασαγγεύλεε αζημύως σην παρούσα 
Σύμβαση με άμεση εσχύ, με γραπσή κασαγγελύα προς σο ΔΗΜΟΣΙΟ 
οποσεδήποσε μετά σες 31 Δεκεμβρύου 1994, εφόσον, άνεει 
υπαεσεάσησας σου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, δεν έχεε ολοκληρωθεί σα ΕΡΓΟ καε 
δεν έχεε μεσασεθεύ η εκσέλεση σου ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με σην 
παράγραφο 5.02 σης παρούσης Σύμβασης καε υπό σην επεφύλαξη 
σων δεασάξεων σης παραγράφου 5.02 σης Σύμβασης αυσής. Σσην 
περύπσωση κασαγγελύας σο ΔΗΜΟΣΙΟ θα κασαβάλλεε σσο ΣΥΜΒΟΥΛΟ 
σην αμοεβή καε σα έξοδά σου γεα σες μέχρε σόσε υπηρεσύες σου 
καε σο σύνολο σων εξόδων ΕΕΔ. Το ύδεο δεκσύωμα κασαγγελύας 
έχεε ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σσο σέλος σης περεόδου, σσην οποέα σο 
ΔΗΜΟΣΙΟ μεσέθεσε σην εκσέλεση σου ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με σην 
παράγραφο 5.02 σης Σύμβασης αυσής, εφόσον άνευ υπαεσεόσησος 
σου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ δεν έχεε ολοκληρωθεί! σο ΕΡΓΟ.

5.02. Σσην περύπσωση που η ολοκλήρωση σου ΕΡΓΟΥ θα μεσασεθεε 
από σο ΔΗΜΟΣΙΟ γεα χρόνο μεσά σην 31 Δεκεμβρίου 1994 καε σο 
πολύ μέχρε 30 Ιουνύου 1995, σο ΔΗΜΟΣΙΟ θα κασαβάλλεε σσο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ σην αμοεβή καε σα έξοδά σου γεα σες υπηρεσεες σου 
μέχρε σην ημεροιιηνύα ανακοένωσης σης αναβολής (σύμσωνα σε 
σεμολόγεο που ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα υποβάλλεε σσο ΔΗΜΟΣΙΟ: καε σο 
σύνολο σων εξόδων ΕΕΔ. Γεα υπηρεσεες που 3α ποοσφέοε_ ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μέχρε 31 Δεκεμβρίου 1994, θα εξακολουθεί να εσχύεε 
σο ανώσασο όρεο, ενώ γεα υπηρεσεες που 3α προσφέρεε ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μεσά σες 31 Δεκεμβρύου 1994, η χρέωαη θα γένεσαε 
με σην έδεα ωρεαύα αμοεβή καε σους λοεπούς όσους που εσχύουν 
γεα σες υπηρεσεες μέχρε 31 Δεκεμβρεου 1994 καε θα γύνεε νέα 
δεαπρανμάσευση γεα συχόν νέο ανώσασο όρεο ευσεβής κσε ουχάν 
πρόσθεση αμοεβή σων ΕΕΔ.

5.03. Το ΔΗΜΟΣΙΟ μπορε! να κασαγγεύλεε οποσεδήποσε σ~ν 
πσρούσα Σύμβαση χώρες λόγο με γραπσή κοενοπούηση προς σο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ. Σ'αυσή σην περύπσωση σο ΔΗΜΟΣΙΟ θα κασαβάλλεε σσο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ποσόν ύσο με σο σύνολο σης αμοεβής καε σων εξόδων 
σου γεα σες μέχρε σόσε υπηρεσύες σου καε σο σύνολο σων

6 . ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

6.01. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ οφεύλεε να εκσελεύ σα καθήκονσα που 
αναλαυβάνεε με σην παρούσα Σύμβαση με κάθε επεμελεεα καε 
επαγγελμασεκή επεδεξεόσησα.



καχαβαΛε ε 
προσηκόνχως χες πληρωμές σύμφωνα 
εμπροθέσμως και προσηκόνχως χ_ς
παρούσα Σύμβαση, 
χες αοχες χης 
αναφορεκά με χες

καχα περεπχωση, 
καλής πύσχης κα 
εν λόγω πληρωμές.

χο εδεο εμπροπεσμως και 
ε χην παρούσα Σύμβαση, 
πληρωμές σύμφωνα με χην 

και 8α ενεργεί, σύμφωνα με 
χων συναλλακχεκών ηθών

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

7.01. 0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ έχεε υποχρέωση να μην κοενολογεέ σε 
χρέχους γεγονόχα που περεήλθαν σε γνώση χου εκ μέρους χου 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ καχά χην εκχέλεση χων Υπηρεσεών χου όπως οοέζεχαε 
σχην παρούσα Σύμβαση ευθυνόμενος καχά χούχο καε γεα ελαφρεά 
αμέλε εα.

7.02. Η υποχρέωση αυχή δεν υφέσχαχαε σχες σ', 
περεπχώσε ες:

κόλουθες

(α) εάν χα παραπάνω γεγονόχα χυγχάνουν ή καθεσχανχα 
γνωσχά όχε από υπαεχεόχηχα χου ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

ε ευρέως

(β) εάν χο ΔΗΜΟΣΙΟ επέχρεψε χην κοενολόγηση χε\; 
γεγονόχων σε χρέχους.

“αοαπάνω

(Υ) εάν η κοενολόγηση χων παραπανω γεγονόχων σε 
εέναε αηαραέχηχη γεα χην εκπλήρωση χης 
συμβάσεως καχά χους όρους ευχής.

χοέχους
“αοούσης

(δ) εάν η κοενολόγηση χων παοαπάνω γεγονόχων 
καθέσχαχαε υποχρεωχεκή σύμοωνα με δεαχάξεες χο 
σε εκχέλεση δεκασχεκής αποφάσεως, ή σε συμυοο 
ενχολή, πράξη, δεοεκηχεκής η δεκασχεκής αρχής.

εέναε ή 
υ νόμου, 
φωση με

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

8.01. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Κανένα μέσος δεν δύναχαε να εκχωσήσεε εν όλων η εν χέρεε, χα 
δεκαεώμαχα καε χες υποχρεώαεες που απορρέουν από χπ.ν παρούσα 
Σύμβαση.

8.02. ΕΓΓΥΗΣΗ

Καθένας από χους συμβαλλόμενους εγγυάχαε χην εκανόχηχα καε 
δυναχόχηχά χου να συνάψεε χην παοούσα Σύμβαση καε σχε έχεε 
λάβεε όλες χες αναγκαίες προς χούχο εγκρέσεες.

/
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από τους συμβαλλόμενους απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, 
συντρέχει περιστατικά ανωτέρας βύας, που δεν οφείλεται 
ικές ~ου ενέργειες. Στην περίπτωση που to πεοιστατικό 
έρας βύας διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) μήνα και η 
ιρη εκπλήρωση σου ΕΡΓΟΥ καταστεί ανέφικτη μέχρι 30 
ύου 1995 , τότε ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ δικαιούται να καταγγείλει 
ύως τη ΣΥΜΒΑΣΗ και στην περύπτωση αυτή το ΔΗΜΟΣΙΟ θα 
βάλλε·- στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ την αμοιβή και τα έξοδα για τις 
ι τότε υπηρεσύες του και το σύνολο των εξόδων ΞΕΔ.

04. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Αν οποtac 
αύτηση του 
ακυρώσιμη, 
γι'αυτό πε 
δ ιατάξεις 
ισχύ, εκτ 
συναλλακτ _ 
σοβαοό λ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
κο ινοπούπ: 
ημεοών γι 
ιυ μ οασεως 
του ανωτε 
ημεοων, 
ένα ποσόν 
τότε υπηρ

ήποτε διάταξη της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ύστερα από 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ κηρυχθεί από δικαστική αρχή άκυρη, 
παράνομη ή άλλως πως μη εκτελεστή (π ενδείξεις 

οιέλθουν σε γνώση του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) οι υπόλοιπες 
της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνοιν σε πλήρη 
ός εάν κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των 
κών ηθών, το αποτέλεσμα της κήρυξης αυτής αποτελεί 
/ο για λύση της παρούσης Σύμβασης, οπότε ο 
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση τε γραπτή 
η στο ΔΗΜΟΣΙΟ δίνοντας προθεσμία τριάντα (30) 
την επίλυση του λόγου που οδηγεί σε λύση της 
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση 

υ λόγου εντός της προθεσμίας των τριαντα (30) 
ο ΔΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλει στο ΣΥΜΕΟΥΛΟ ως αποζημίωση 
ίσο προς την αμοιβή και τα έξοδα για τις μέχρι

πύνολο των εξόδων ΕΕΔ.

EI1C

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που επιδίδεται στον ένα συτΕαλλόμενο 
απο τον άλλο, θα αποστέλλεται με προπληρωμένη παοαδοση ή με 
συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) στ~ διεύθυνση 
ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας που 
αναοέρετο. παρακάτω (ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή 
αοιθμό τηλεομοιοτυπίας που γνωστοποιείται απο τον ένα 
συμβαλλόαενο στον άλλο για τους σκοπούς του παρόντος 
Άρθρου) και θα θεωρείται ότι θα έχουν φθάσει στον παοαλήπτη 
εβδομήντα δύο (72) ώρες μετά τη λήψη στην ορθή διεύθυνση ή 
εντός εικοσιτετραώρου αν η αποστολή γίνει με τηλεομοιτυπία 
στον ορθο αοιθμό τηλεομοιοτυπίας με τη σχετική "αναφορά".
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8.06. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

Ου εποχεφαλόδες που χρησομοποοούνταο στην παρούσα Σύμβαση 
χρησυμεύουν μόνο σαν σημεύα αναφοράς χαυ δεν θα Βεωρούνταο 
ότο εύναυ ενδεοχτοχές της έννουας των άρθρων σαα οπουα 
αναφέρονααυ.

8.07. ΣΠΕΞΥΤΙΚΑ. ΔΙΚΑ. ΣΩΜΑΤΑ.

Ό λ α  τα δοχαοώματα που παρέχονταο σε οποοονδπποτε των 
συμβαλλόμενων εύναυ σώρευαυχά χαυ η άσχηση από οποοονδήποτε 
των συμδαλλομένων οπουουδήποτε δ υχα οώματος Εάσεο της 
παρούσης Σύμβασης, δε θα περυορύζευ ούτε θα επηρεάζευ την 
άσχηση οπουουδήποτε άλλου δυχαυώματος που παρέχεταυ βάσεο 
της παρούσης Συμβάσεως ή έχεο στη δοάθεσή του χάθε 
συμβαλλόμενος.

8.08. Π.ΑΓΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑ.ΙΩΜΑΤΑ.

Η παράλευψη οπουουδήποτε των συμβαλλόμενων να ασχήσεο 
χαθ'ουονδήποτε χρόνο ή χρονυχή περύοδο έναν ή πεουσσότερους 
όρους της παρούσας Σύμβασης δεν θα συν οστά παραότ~ση του εν 
λόγω συιιβσλλομένου από τους όρους αυτούς ή από το δυχαύωμα 
να ασχήσευ όλους τους όοους τπς παρούσας Σύμβασης 
μεταγενεστέρως.

9. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση χαυ τα δυχαυώματα χαυ ου υποχρέωσευς που 
πηγάζουν από αυτή δυέπονταυ χαυ ερμηνεύονταο σύμφωνα με το 
Ελληνυχό Δύχαυο. Ου δυαφορές που προχύπτουν από την παρούσα 
Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων υπάγονταυ στη δυχαυοδοσύα 
των αρμοδίων Ελληνυχών Δυχαστηρύων.



Η δαπάνη που προκύπτεε από τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή 
καλύπτεταε από τον τακτεκό προυπολογεσμό ταυ

βαρυνεε τον 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

ΣΞ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οε εξουσεοδοτημένοε εκπρόσωπου 
συμβαλλόμενων υπέγραψαν το παρόν κατά την ημεροιιηνέα 
αναγρόφεταε στην αρχή του παρόντος.

01 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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