ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η διαφηµιστική προβολή του Αναδόχου στους χώρους του Μουσείου δεν επιτρέπεται. Επιπλέον κάθε
διαφηµιστική προβολή της συνεργασίας του Μουσείου µε τον Ανάδοχο απαγορεύεται, εκτός εάν δοθεί
προηγούµενη έγγραφη άδεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου µετά από αίτηµα του
Αναδόχου προς το Μουσείο, το οποίο θα αναφέρει την συγκεκριµένη, κάθε φορά, διαφηµιστική
προβολή ή ενέργεια προώθησης προϊόντων του, όπου θα γίνεται επίκληση της συνεργασίας του µε το
Μουσείο. Η επιλογή του τρόπου προβολής και τοποθέτησης του παραδοτέου προϊόντος στους χώρους
των καταστηµάτων του Μουσείου Ακρόπολης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και δικαίωµα του
Μουσείου.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ∆ύο δείγµατα προϊόντος θα κατατεθούν πριν την έναρξη ισχύος της συνεργασίας στο Μουσείο. Τα
δείγµατα αποτελούν το ποιοτικό µέτρο κάθε παραγγελίας. Πρόκειται για χειροποίητα αντικείµενα, και
για το λόγο αυτό παρουσιάζουν ελαφρά απόκλιση µεταξύ τους, που είναι αποδεκτή, εφ’ όσον κριθεί
ως τέτοια από το όργανο που διενεργεί τον ποιοτικό έλεγχο.
2. Πάντως, πέραν των ελαφρών αποκλίσεων ως προς το σχήµα και τις διαστάσεις, ο Ανάδοχος δηλώνει
από τώρα ότι τα κοσµήµατα που πρόκειται να παραδίδει στο πλαίσιο της συναφθησόµενης
συνεργασίας θα έχουν τις περιλαµβανόµενες στην παρούσα προσφορά προδιαγραφές ως προς το βάρος
τους και την περιεκτικότητά τους σε πολύτιµα µέταλλα κατασκευής τους.
3. Ρήτρα αποκλειστικότητας : Τα περιγραφόµενα στην προσφορά είδη προορίζονται για αποκλειστική
διάθεση στο κοινό των επισκεπτών του Μουσείου Ακρόπολης µέσα από τα πωλητήρια του Μουσείου.
Τα είδη αυτά αποτελούν µοναδικά και πρωτότυπα έργα, της αποκλειστικής έµπνευσης, δηµιουργίας
και διάθεσης του Αναδόχου, τα οποία ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα
στο Μουσείο για όλο το διάστηµα ισχύος της παρούσας προσφοράς και των επιµέρους παραγγελιών –
συµβάσεων και τα οποία εγγυάται ελεύθερα από κάθε δικαίωµα τρίτου. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι
κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη της ισχύος παρούσας προσφοράς, εφ’ όσον αυτή εγκριθεί
από το ∆.Σ., δεν δικαιούται ο ίδιος ή οι συνεργάτες του να προβεί σε παραχώρηση κανενός
δικαιώµατος επί των σχεδίων και µακετών των ειδών, στα οποία αφορά η παρούσα προσφορά, σε
κανένα τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ούτε σε παραγωγή και διάθεση προς το κοινό και για δικό
του λογαριασµό ειδών µε βάση τα σχέδια των ανωτέρω ειδών, που θα παραδώσει στο Μουσείο,
ενεχόµενος σε αποζηµίωση του Μουσείου για κάθε ζηµία του στην περίπτωση αυτή.
4. Αναγκαία χαρακτηριστικά : Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι τα παραδιδόµενα κοσµήµατα θα φέρουν
αποτύπωµα µε τον βαθµό περιεκτικότητάς τους σε χρυσό ή άργυρο. Τα κοσµήµατα συνοδεύονται
απαραίτητα από καρτέλα ανάλογη προς το µέγεθός τους και εντός της συσκευασίας τους, η οποία
περιέχει κείµενο, το οποίο θα δίδεται από το Μουσείο (Εµπορικό Τµήµα) στον Ανάδοχο, και
πληροφορεί τον καταναλωτή για το έκθεµα, που εικονίζεται στο κόσµηµα ή που αποτέλεσε την πηγή
έµπνευσης για τον σχεδιασµό του κοσµήµατος. Οι διαστάσεις και οι λοιπές προδιαγραφές της
καρτέλας επίσης υποδεικνύονται από το Μουσείο. Εφ’ όσον ειδικά το επιτρέψει το Μουσείο η
καρτέλα µπορεί να αναφέρει και την επωνυµία του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ.
1. Η τιµή µονάδος αγοράς, ανά είδος, όπως αναφέρεται ανωτέρω, προσαυξάνεται µε τον εκάστοτε
αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας, ο οποίος βαρύνει το Μουσείο.
2. Τα µέρη αποδέχονται ότι το συµφωνούµενο τίµηµα, που θα εγκρίνει το ∆.Σ. του Μουσείου
Ακρόπολης, είναι εύλογο, δίκαιο και ανταποκρινόµενο στις συνθήκες της αγοράς. Ο Ανάδοχος
παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε περαιτέρω οικονοµική αξίωση απέναντι στο Μουσείο από την
ενδεχόµενη πρόσθετη εµπορική αξία, που τα κοσµήµατά του θα αποκτήσουν από την µε οποιοδήποτε
τρόπο χρήση, εκµετάλλευση των παραδιδόµενων προϊόντων από το Μουσείο, καθώς και από κάθε
αξίωση για µέρος ή το σύνολο από οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν από την κάθε είδους χρήση και
εκµετάλλευση αυτών από το Μουσείο.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
1. Η διδόµενη προσφορά µε το παρόν Παράρτηµα αποτελεί, εφ’ όσον γίνει δεκτή από το ∆.Σ. του
Μουσείου Ακρόπολης, το γενικό συµβατικό πλαίσιο συνεργασίας του Αναδόχου µε το Μουσείο
Ακρόπολης δεσµεύει συµβατικά τον Ανάδοχο ότι για ένα (1) έτος, ήτοι από 1.1.2017 έως και
31.12.2017 θα έχει τα προϊόντα της προσφοράς έτοιµα προς παράδοση στο Μουσείο σε περίπτωση
παραγγελίας από το Μουσείο και διέπει συµβατικά τις επόµενες παραγγελίες και έγγραφες συµβάσεις,
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που τυχόν θα ακολουθήσουν. Το Μουσείο δεν δεσµεύεται για τον αριθµό παραγγελιών, στις οποίες θα
προβεί µέσα στη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και µπορεί να ζητεί τα προϊόντα εφ’ άπαξ ή µε
διαδοχικές παραγγελίες και παραδόσεις ανάλογα µε τις ανάγκες του Μουσείου. Η εκάστοτε διδόµενη
παραγγελία για ένα ή περισσότερα των κοσµηµάτων της προσφοράς προσδιορίζεται µε έγγραφη
ΕΝΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ του Μουσείου, η οποία θα αποστέλλεται κάθε φορά στον Ανάδοχο και θα
διαµορφώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες του Μουσείου, που προκύπτουν στα σηµεία πώλησης.
2. Εφ’ όσον η διδόµενη παραγγελία ξεπερνά σε αξία το ποσό των 2.500 ευρώ (130 ν. 4270/2014) ή το
εκάστοτε ισχύον όριο αξίας του άρθρου 130 ν. 4270/2014 θα καταρτίζεται και έγγραφος τύπος
σύµβασης, διαφορετικά αρκεί για την υλοποίηση της προµήθειας η κοινοποίηση της παραγγελίας στον
Ανάδοχο.
3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελίας µε τη δικαιολογία της έλλειψης
του είδους. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών,
επικαλούµενος λόγους που ανάγονται σε προµηθευτές του. Στην περίπτωση αυτή, το Μουσείο
δικαιούται να προµηθευθεί τα είδη από οπουδήποτε αλλού καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου τη
διαφορά της τιµής, καθώς και το ποσό των άλλων πρόσθετων δαπανών, θετικής ή αποθετικής ζηµίας.
ΑΡΘΡΟ 5 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
1. Το Μουσείο και τα αρµόδια όργανα, που το ίδιο προσδιορίζει, θα ελέγχει και θα πιστοποιεί εγγράφως την καλή
εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και ιδίως την συµµόρφωση του Αναδόχου στις προθεσµίες παράδοσης
των προϊόντων, που συµφωνούνται µε την εκάστοτε διδόµενη εντολή και στην υποχρέωσή του για την προσήκουσα
ποιότητα των παραδοτέων. Τµηµατική παράδοση τεµαχίων της κάθε παραγγελίας επιτρέπεται εφ’ όσον τούτο
προσδιορίζεται στην παραγγελία του Μουσείου.
2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Μουσείο µε ∆ελτίο Αποστολής. Στην συνέχεια γίνεται
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τα αρµοδίως οριζόµενα όργανα του Μουσείου και εφ’ όσον πληρούνται οι
συµβατικές απαιτήσεις, συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από το αρµόδιο όργανο του Μουσείου.
3. Συσκευασία : το κάθε παραδιδόµενο αναµνηστικό είδος θα είναι συσκευασµένο σε κουτί από
χαρτόνι µαύρο extra 1,5mm, µαύρο εξωτερικά, λευκό εσωτερικά. Προσθήκη χαρτί αφής σε µαύρο
χρώµα.
Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού θα υπάρχει 1) ο λογότυπος του Μουσείου (σύµφωνα µε το
εγχειρίδιο χρήσης) και 2) ένδειξη µε τον κωδικό του λογισµικού συστήµατος του Μουσείου
Ακρόπολης, ο οποίος αντιστοιχεί στο προϊόν που περιέχει το κουτί, και γνωστοποιείται από το
Μουσείο στον ανάδοχο (Barcode). Τα κατά τον ανωτέρω τρόπο συσκευασµένα είδη µπορούν να
παραδίδονται στο Μουσείο σε σακούλες, αλλά σε περίπτωση που η συνολική ποσότητα κάθε
παραγγελίας είναι µεγαλύτερη από πενήντα (50) τεµάχια θα συσκευάζονται σε ένα µεγαλύτερο
κιβώτιο προκειµένου να παραδοθούν.
4. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης των προϊόντων στο ποιοτικό επίπεδο που απαιτούν τα συναλλακτικά ήθη ή εάν
φέρουν ελαττώµατα, που τα καθιστούν ακατάλληλα για διάθεση στο κοινό, το Μουσείο δικαιούται οποτεδήποτε να
αξιώσει την απάλειψη των ελαττωµάτων ή αντικατάσταση των προϊόντων αυτών µε άλλα, κατάλληλα προς διάθεση
κατά την κατωτέρω διαδικασία. ∆εν αποκλείεται η αξίωση του Μουσείου για ανόρθωση οποιασδήποτε άλλης
θετικής ή αποθετικής ζηµίας.
5. Τόπος παράδοσης : Ο κατ’ αρχήν ορισµένος τόπος παράδοσης είναι το Μουσείο Ακρόπολης, οδός ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου αριθµ. 15, Αθήνα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικός τόπος σε κάποια από τις παραγγελίες.
6. Το κόστος της µεταφοράς σε οποιοδήποτε τόπο παράδοσης, που εκάστοτε προσδιορίζεται από τα µέρη βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Μέχρι την παραλαβή των προϊόντων από το Μουσείο τον κίνδυνο καταστροφής ή βλάβης
αυτών φέρει ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ.
1. Σε περίπτωση που το αρµόδιο για την παραλαβή όργανο του Μουσείου διαπιστώσει παρεκκλίσεις ή ελαττώµατα
του προϊόντος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τα ελαττώµατα ή τις παρεκκλίσεις, που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της προσφοράς και το δείγµα και γνωµατεύει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αν το είδος παρά ταύτα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφ’ όσον κριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μουσείου ότι οι παρεκκλίσεις του
προϊόντος δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
∆.Σ. του Μουσείου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του προϊόντος, που απορρίφθηκε από το αρµόδιο για την
παραλαβή όργανο του Μουσείου, και ο Ανάδοχος υποχρεούται είτε να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων
ή των ελαττωµάτων, εφ’ όσον είναι δυνατόν, είτε να επιβαρυνθεί µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από
την απόφαση αυτή το αρµόδιο για την παραλαβή όργανο του Μουσείου υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του
είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία το συµβατικό είδος κριθεί τελικώς απορριπτέο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε
κατά την παραλαβή του ή κατά την χρήση του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί
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σύµφωνα µε το άρθρο 33 π.δ. 118/2007. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε
δικαίωµα αντικατάστασης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα είδη παρουσιάζουν ελαττώµατα ή αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς
και της σύµβασης, κρίνονται όµως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραληπτέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή των αποκλίσεων, εφ’ όσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού, που
αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφ’ όσον αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται έναντι του Μουσείου την καλή κατάσταση και καταλληλότητα των παραδοθέντων
αντικειµένων για µία διετία από τον χρόνο παράδοσής τους, ενώ ελάττωµα ή έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας, που
εµφανίζεται µέσα στο παραπάνω διάστηµα της εγγυητικής του ευθύνης, θεµελιώνει δικαίωµα του Μουσείου για
διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγµατος, η παραγραφή του οποίου εκκινεί από τον χρόνο εµφάνισης του
ελαττώµατος ή της έλλειψης συµφωνηµένης ιδιότητας.
ΑΡΘΡΟ 7 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η αµοιβή του Αναδόχου καταβάλλεται στον Ανάδοχο µετά την παράδοση, ποιοτικό - ποσοτικό έλεγχο και την
σύνταξη και έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων από το Μουσείο. Η
ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την προσήκουσα κατά τα
ανωτέρω παράδοση των συσκευασµένων ειδών στο Μουσείο από τον Ανάδοχο. Μετά την ειδοποίηση του
Αναδόχου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να απαιτήσει από το Μουσείο
την εξόφληση του αντίστοιχου τιµολογίου που έχει υποβάλει, και πάντως όχι νωρίτερα από την πάροδο εξήντα (60)
ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου στο Μουσείο, προσκοµίζοντας όµως απαραίτητα τα εν ισχύι αποδεικτικά
ασφαλιστικής – φορολογικής ενηµερότητάς του. Η άπρακτη πάροδος της ανωτέρω προθεσµίας δεν αποκλείει το
δικαίωµα του Μουσείου να ζητήσει διορθώσεις ή αντικατάσταση είδους ή να προτείνει ένσταση του µη
εκπληρωθέντος συναλλάγµατος και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, εφ’ όσον υπάρχει ελάττωµα ή
έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας, το οποίο δεν έχει αποκαταστήσει ο ανάδοχος. Τυχόν αντίθετος όρος σε ισχύουσα
συµφωνία - πλαίσιο µεταξύ των µερών ως προς τη διαδικασία πληρωµής καταργείται.
2. Προκαταβολή είναι δυνατή, εφ’ όσον το κρίνει δεκτό το Μουσείο, µε την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής του Αναδόχου.
3. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις, ενώ ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Μουσείο.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΠΤΩΣΗ
1. Το Μουσείο δύναται αζηµίως να καταγγείλει την συµφωνία και τις επιµέρους συµβάσεις, µε µονοµερή του
δήλωση, που κοινοποιείται στον Ανάδοχο, στις εξής περιπτώσεις :
Α) Εάν ο Ανάδοχος καθυστερεί αναιτιολόγητα την παράδοση ή παραβιάζει επανειληµµένα τους όρους της
παρούσας.
Β) Εάν ο Ανάδοχος παραδίδει κατ’ επανάληψη προϊόντα διαφορετικά ή ακατάλληλα ή κακέκτυπα ή δυσλειτουργικά
από τα συµφωνηθέντα.
Γ) Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή σε προπτωχευτικό καθεστώς ή σε ανάλογες
καταστάσεις.
∆) Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει τα σήµατα, και τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του
Μουσείου ή τρίτων ή χορηγεί εν γνώσει του ψευδή και ανακριβή φορολογικά βιβλία ή στοιχεία ή αναφορές ή
δηλώσεις.
Ε) Εάν τρίτος αποδείξει ότι είναι δικαιούχος πνευµατικών έργων, σχεδίων ή προϊόντων, των οποίων δηµιουργός
βεβαίωσε ότι είναι ο Ανάδοχος ή διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί οι νόµιµες άδειες για την συγκεκριµένη εµπορική
δραστηριότητα.
ΣΤ) Αν ο Ανάδοχος παύσει κατά τη διάρκεια της προσφοράς ή της επιµέρους σύµβασης να είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήµερος.
Ζ) Εάν ο Ανάδοχος παραβιάσει δικαιώµατα του Μουσείου που απορρέουν από τον νόµο 3711/2008, όπως εκάστοτε
ισχύει, και την εν γένει νοµοθεσία, που διέπει το Μουσείο.
Σε περίπτωση καταγγελίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Μουσείο δικαιούται να αξιώσει την ανόρθωση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζηµίας που θα έχει υποστεί.
2. Επίσης απαγορεύεται και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της
σύµβασης απορρεουσών υποχρεώσεων ή η εν γένει υποκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς την έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου, και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του Αναδόχου δηλούντος
ρητώς ότι παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος εκχωρήσεως ή ενεχυριάσεων των απαιτήσεών του προς
οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, ιδιωτικό οργανισµό, ίδρυµα ή τράπεζα και προς
το ∆ηµόσιο.
3. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την συµφωνία συνεργασίας ή από επιµέρους σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί προηγουµένως τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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Α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
Β) Προµήθεια του προϊόντος σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου από τους άλλους προµηθευτές. Κάθε άµεση ή
έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Μουσείου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα
προµήθεια του προϊόντος, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων, που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995 και του Μουσείου Ακρόπολης.
ΑΡΘΡΟ 9 – ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει στις 31.12.2017. Τροποποίηση των όρων
της παρούσας είναι δυνατή, εφ’ όσον γίνεται εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ
Οι σχέσεις των µερών, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα, διέπονται κατά σειρά: i. από τον
Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου ή από τον Κανονισµό Προµηθειών του Μουσείου (από το χρονικό σηµείο
έναρξης ισχύος του και εντεύθεν) και συµπληρωµατικά ii. από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την πώληση.
Αρµόδιο για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από αποφάσεις του Μουσείου σχετικά µε το κύρος, την
ερµηνεία και την εκτέλεση της παρούσας είναι το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Αθήνα, ,,,, 2016

Σφραγίδα υπογραφή
(ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου ολογράφως)
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