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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ ( .Τ.) 

 
Άρθρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Οριςμού, υντομογραφύεσ και Αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ) 

 

Αναθϋτουςα αρχό  τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ. 

Κύριοσ του ϋργου (ΚτΕ) εύναι  ο ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ. 

 Εργοδότησ εύναι  ο ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ. 

Ανϊδοχοσ: Σο φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό κοινοπραξύα ό ςύμπραξη που ςυνϊπτει με τον 

εργοδότη ςύμβαςη τησ παραγρϊφου 1, περ. 9.(α) του ϊρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

Προώςταμϋνη Αρχό (Π.Α.): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ 

Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ.): ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ / ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ Σ.Τ.Δ.Κ.) 

Οικονομικό Αντικεύμενο τησ ύμβαςησ ό αξύα τησ ύμβαςησ: Η προβλεπόμενη από τη 

ύμβαςη Αμοιβό του αναδόχου.  

ύμβαςη: Σο ςύνολο των όρων που προςδιορύζουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των 

αντιςυμβαλλομϋνων, δηλαδό του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβϊνονται ςτα 

τεύχη του διαγωνιςμού, ςτην απόφαςη ϋγκριςησ του αποτελϋςματοσ και το ςχετικό  ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ των δύο ςυμβαλλομϋνων μερών (ϊρθρο 105 ν. 

4412/16). 

υμβατικϊ Σεύχη: Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζύ με τα τεύχη τα οπούα το ςυνοδεύουν και το ςυμπληρώνουν, όπωσ 

αναγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 1.3 τησ .Τ.. 

Σεύχη Διαδικαςύασ: Κϊθε τεύχοσ που εκδύδεται από τον Εργοδότη και αποςτϋλλεται ςτουσ 

ςυμμετϋχοντεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ Διαδικαςύασ:  

1. Προκόρυξη μαζύ με τα Προςαρτόματα τησ 

2. υγγραφό Τποχρεώςεων (.Τ.)  

3. Υϊκελοσ Δημόςιασ ύμβαςησ με το τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων και το τεύχοσ 

προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Σεύχη Προςφορών: Σα τεύχη που παραλαμβϊνει ο Εργοδότησ ςυμπληρωμϋνα από τουσ 

Διαγωνιζόμενουσ κατϊ το Διαγωνιςμό: 

1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχόσ  

2. Υϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

3. Υϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

 

1.2   υγγραφό Τποχρεώςεων (Τ) 

 

Η παρούςα .Τ. προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των 

ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με την 

διαδικαςύα ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ "Προκόρυξη", ενώ το αντικεύμενο και τα 

τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων.  
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1.3   ειρϊ ιςχύοσ υμβατικών Σευχών 

 

Σα παρακϊτω τεύχη, μαζύ με όλα τα τεύχη και ϋγγραφα που προςαρτώνται ς΄ αυτϊ ό τα 

ςυμπληρώνουν, αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ και 

ταξινομούνται κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ: 

1. Σο υμφωνητικό, 

2. Η Διακόρυξη  με τα Προςαρτόματϊ τησ, 

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου, 

4. Η Σεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου, 

5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα Παραρτόματϊ τησ, 

6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.  

7. Σο τεύχοσ των προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ 
προεκτιμηθεύςασ αμοιβόσ κατϊ κατηγορύα μελϋτησ. 

8. Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών. 

 

 

Άρθρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

2.1  Σόποσ και χρόνοσ 

 

2.1.1 Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του 

ϋργου εφόςον τούτο απαιτεύται.  

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των υπηρεςιών του 

εργοδότη (Προιςτ/νησ Αρχόσ, Δ.Τ. και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε 

ςυςκϋψεισ, να παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ ό ςυμβουλϋσ ςτισ 

υπηρεςύεσ αυτϋσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ ςτην περιοχό που προβλϋπεται να 

καταςκευαςτούν τα ϋργα και  γενικϊ να παρϋχει κϊθε ςχετικό υποςτόριξη που 

κρύνει χρόςιμη ο εργοδότησ. 

2.1.2 Μαζύ με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ για την ϋγκριςη 

τησ ανϊθεςησ προσ τον ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει το ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ. Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα 

υπογρϊψει για λογαριαςμό του εργοδότη  ο  Δόμαρχοσ Σροιζηνύασ – Μεθϊνων. 

2.1.3 υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την 

περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται ςτην 

προκόρυξη του διαγωνιςμού. Η ϋναρξη τησ ςυνολικόσ και των τμηματικών 

προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό, 

με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του. 

 2.1.4 το τεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων παρϋχεται ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα 

εκπόνηςησ των μελετών, από το οπούο προκύπτει ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ 

του ςυνόλου του μελετητικού ϋργου και ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που 

περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ.  

 



ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 5 

2.1.5 ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό του ιδιωτικού 

ςυμφωνητικού, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ς΄ αυτό, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 

υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα1 ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ των ςυμβατικών 

τευχών. το νϋο χρονοδιϊγραμμα αναγρϊφονται οι καθαρού χρόνοι ςύνταξησ των 

μελετών για κϊθε ςτϊδιο και κατηγορύα μελϋτησ και τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ 

κϊθε μελετητικόσ δρϊςησ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό προθεςμύα.  

  

  2.1.6 Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ μελετητικόσ δρϊςησ, χωρύσ ευθύνη 

του αναδόχου, δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. Ωσ προσ τισ 

προθεςμύεσ εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ ςύμβαςησ ιςχύουν κατϊ τα λοιπϊ οι 

ρυθμύςεισ του ϊρθρου 184 του Ν. 4412/2016.  

 

2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 

 

2.2.1 Σο ιδιωτικό ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη 

εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζομϋνου, 

ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των υμβατικών Σευχών. 

2.2.2 Επύ πλϋον, κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ πρϋπει να ορύςει και 

αναπληρωτό εκπρόςωπο με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ. Για την αντικατϊςταςη των 

ωσ ϊνω εκπροςώπων του αναδόχου γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του 

αναδόχου ςτον εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των 

καταςτατικών οργϊνων του αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη αναδόχου 

ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ. Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου 

υπόκειται ςτην ϋγκριςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ. Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη 

διεύθυνςη των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτον εργοδότη. 

Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ 

διεύθυνςη θεωρούνται ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των 

μεταβολών.  

 

2.2.3 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να εφοδιϊςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπληρωτό 

εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο, ςύμφωνα με το οπούο τα 

πρόςωπα αυτϊ εξουςιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολό του και να τον 

εκπροςωπούν ςε όλα τα ζητόματα που ςχετύζονται με τη ύμβαςη και να 

διευθετούν για λογαριαςμό του οποιαδόποτε διαφορϊ προκύπτει ό ςχετύζεται με 

τη ύμβαςη και να ςυμμετϋχουν, κατόπιν προςκλόςεωσ οργϊνων του εργοδότη, 

ςε ςυναντόςεισ με όργανα ελϋγχου / παρακολούθηςησ τησ ςύμβαςησ. 

 

2.3  Επύβλεψη τησ ύμβαςησ  

 

 Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςχετικϊ ςτον ανϊδοχο τα πρόςωπα που 

θα επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ 

των επιβλεπόντων ορύζονται κατϊ το ϊρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 

 

                                                 
1
 Γραμμικό κατ’ ελάτιστο σύμυωνα με το νόμο (άρθρο 184, παρ. 2 τοσ ν. 4412/16).  
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Άρθρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

3.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την 

εκτϋλεςη των υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που 

ανϋλαβε με την υποβολό τησ προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του 

προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό ό και ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη. 

Σεκμαύρεται ότι η Δ.Τ. αποδϋχεται τα πρόςωπα αυτϊ, εφόςον δεν αντιλϋγει γραπτϊ.  

 

3.2 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ την ομϊδα 

που δόλωςε κατϊ την διαδικαςύα του διαγωνιςμού και να δηλώςει ϊμεςα την 

αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ ομϊδασ. Η Δ.Τ. ερευνϊ τουσ λόγουσ αποχώρηςησ 

και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ ύςησ τουλϊχιςτον 

εμπειρύασ. Αν η αποχώρηςη ϋγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεύ 

δικαιολογημϋνη, επιςύρει την ποινό τησ εκπτώςεωσ (ϊρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/16). 

 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

4.1  Αμοιβό του αναδόχου 

 

υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ Οικονομικόσ του Προςφορϊσ. Η 

αμοιβό αυτό μπορεύ να αυξηθεύ ςτισ περιπτώςεισ που α) αυξϊνεται το φυςικό 

αντικεύμενο, με ςυμπληρωματικό ςύμβαςη που υπογρϊφεται κατϊ το ϊρθρο 186 του Ν. 

4412/16, β) εγκριθούν αρμοδύωσ αποζημιώςεισ, εφόςον ςυντρϋχουν οι λόγοι και 

προώποθϋςεισ του Ν.4412/16, γ) δοθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ τησ 

ςύμβαςησ με αναθεώρηςη τησ αμοιβόσ του.  

 

4.2  Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου 

 

4.2.1 Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, ςε κατηγορύεσ 

μελετών και ςτϊδια, όπωσ οι κατηγορύεσ και τα ςτϊδια αυτϊ προκύπτουν από την 

Οικονομικό του Προςφορϊ. Περαιτϋρω η ςταδιακό καταβολό τησ αμοιβόσ ανϊ ςτϊδιο 

μελϋτησ ρυθμύζεται από το ϊρθρο 187 του Ν. 4412/16.  

 

Για την πληρωμό του ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει Λογαριαςμούσ Πληρωμόσ, 

που ςυντϊςςονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 5 και 6 

του ϊρθρου 187 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα αναγρϊφονται: 

 

I. Σο εύδοσ των εργαςιών. 

II. Οι ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που ολοκληρώθηκαν. 

III. Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ για τισ εργαςύεσ που 

ολοκληρώθηκαν, τη μϋγιςτη ςυνολικό αμοιβό και το ϊθροιςμα των 

προηγουμϋνων αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ ςυνυποβϊλλεται ο εν 

ιςχύώ πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ ςε περύπτωςη 

αναδόχου κοινοπραξύασ την αμοιβό ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ τησ και την 

επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και τησ 1ησ τμηματικόσ πληρωμόσ, 

που ιςχύουν κατϊ την υποβολό του λογαριαςμού. 
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V. Σο πληρωτϋο ποςό 

VI. Ο αναλογών Υ.Π.Α. 

 

Προώπόθεςη πληρωμόσ του λογαριαςμού, μετϊ την ϋγκριςό του, εύναι η 

προςκόμιςη από τον ανϊδοχο όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από 

την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ απαύτηςησ. Σο τιμολόγιο μπορεύ να 

προςκομύζεται μεταγενεςτϋρωσ κατϊ την εύςπραξη του ποςού του λογαριαςμού. 

 

Διευκρινύζεται ότι :  

 

(α) Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, 

οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, 

Τγειονομικόσ Περύθαλψησ και υντϊξεων, Επαγγελματικών, Δημόςιων ό 

ϊλλων φορϋων. 

 

(β) Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Ο φόροσ 

αυτόσ θα καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον ανϊδοχο, με την πληρωμό κϊθε 

Λογαριαςμού. 

 

Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη του 

Λογαριαςμού, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω 

δικαιολογητικϊ. Αν η πληρωμό καθυςτερόςει, χωρύσ υπαιτιότητα του αναδόχου 

πϋραν του μηνόσ, εφαρμόζονται τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 

4412/16. 

     

4.2.2   Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδόχου περιλαμβϊνει όλεσ τισ δαπϊνεσ (όπωσ ϋξοδα 

μετακινόςεων, ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κϋρδοσ μϋχρι 

την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη των εργαςιών. Οι λόγοι προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ 

προβλϋπονται ςτον Ν. 4412/16 και ςτην παρούςα. Δεν αναγνωρύζονται ϊλλοι λόγοι 

προςαύξηςησ τησ αμοιβόσ. 

 

4.2.3 Ο εργοδότησ μπορεύ να μειώςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, με διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 

για τα απομϋνοντα ςτϊδια μελϋτησ, κατϊ το ϊρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/16. Για την 

ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού απευθύνει γραπτό εντολό προσ τον ανϊδοχο. την 

περύπτωςη αυτό, οι επιπτώςεισ τησ διϊλυςησ αντιμετωπύζονται από τισ διατϊξεισ των 

ϊρθρων 193 - 194 του Ν. 4412/16. Επύςησ μπορεύ ο εργοδότησ να διαλύςει τη 

ςύμβαςη και κατϊ την εκπόνηςη ςταδύου μελϋτησ, ευθυνόμενοσ ςε πληρωμό 

αποζημύωςησ, η οπούα υπολογύζεται κατϊ την παρ. 2 του ϊρθρου 194 του Ν. 4412/16. 

 

4.2.4   Ο εργοδότησ μπορεύ επύςησ να αυξόςει το ςυμβατικό αντικεύμενο, εφόςον α) το κρύνει 

αναγκαύο και β) ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η 

ϊςκηςη του δικαιώματοσ αυτού θα γύνει με ςύνταξη υγκριτικού Πύνακα και 

κατϊρτιςη ςυμπληρωματικόσ ύμβαςησ, κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 186 του Ν. 

4412/16. Για την ϋγκριςη .Π. και την υπογραφό τησ υμπληρωματικόσ ύμβαςησ, 

που αφορούν ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ, ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει αναθεωρημϋνο 

χρονοδιϊγραμμα τησ ςύμβαςησ. Ωσ προσ την ςύνταξη και ϋγκριςη του .Π. και την 

υπογραφό ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 186 

του Ν. 4412/16. 
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       Μετϊ την ϋγκριςη του .Π., ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υπογρϊψει χωρύσ αντύρρηςη 

υμπληρωματικό ύμβαςη και να εκτελϋςει τισ επύ πλϋον εργαςύεσ που του 

ανατύθενται. ε περύπτωςη ϊρνηςόσ του η Προώςταμϋνη Αρχό, με αιτιολογημϋνη 

απόφαςό τησ, μπορεύ να διαλύςει, αζημύωσ για τον ΚτΕ, την ςύμβαςη, με τισ 

προώποθϋςεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

   Η αύξηςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου κατϊ τα ανωτϋρω με .., ςυνεπϊγεται την 

καταβολό πρόςθετησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ .. (ϊρθρο 

72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 

 

4.3   Νόμιςμα αμοιβόσ υμβούλου 

 

 Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα 

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΩ και ςύμφωνα 

με την εκϊςτοτε ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ 

 

5.1  Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

 

5.1.1  Για την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποβϊλει εγγύηςη καλόσ 

εκτϋλεςησ, που εκδύδεται κατϊ το ϊρθρο 72 του Ν. 4412/16, ύςη προσ το 5% τησ 

αξύασ τησ ςύμβαςησ εκτόσ ΥΠΑ. 

 

5.1.2  Εϊν η εγγυητικό Επιςτολό εκδοθεύ από ξϋνη Σρϊπεζα τότε μπορεύ να εύναι 

ςυντεταγμϋνη ςε μύα από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ 

θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από επύςημη μετϊφραςη ςτα Ελληνικϊ. 

 

5.1.3  Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα επιςτραφεύ ςτον ανϊδοχο μετϊ την παραλαβό 

του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 

4412/16. Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται 

ςχετικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του Προώςταμϋνου τησ Δ.Τ.  

 

5.1.4 Πϋραν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, εγγύηςη κατατύθεται από τον ανϊδοχο 

και για τισ τμηματικϋσ πληρωμϋσ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 187 παρ. 2 του 

Ν. 4412/16. 

 

5.2  Γενικού Όροι Εγγυόςεων 

 

 Η εγγυόςεισ τησ παραγρϊφου 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ 

καμιϊ διϊκριςη την πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ύμβαςησ 

και κϊθε απαύτηςη του Εργοδότη κατϊ του αναδόχου που προκύπτει από την 

εκπλόρωςη των υπηρεςιών του. 

 Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ 

την απαύτηςη μϋρουσ, των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ο εργοδότησ 

ειςπρϊττει την εγγύηςη με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό.  
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 Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζημύωςη του Εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα μεγαλύτερη του 

ποςού των εγγυόςεων. 

 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

6.1 Αν ο ανϊδοχοσ, με υπαιτιότητϊ του, δεν τηρεύ τισ ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ  περαύωςησ 

των εργαςιών τησ ςύμβαςησ, βαρύνεται με ποινικϋσ ρότρεσ κατϊ το ϊρθρο 185 του Ν. 

4412/16. 

6.2 Σο ςύνολο των ποινικών ρητρών για υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών δεν μπορεύ 

να υπερβαύνει το ποςό που αντιςτοιχεύ ςε 2% του ποςού τησ ςύμβαςησ. Οι ποινικϋσ 

ρότρεσ για υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ αυτών που 

επιβϊλλονται για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ και επιςτρϋφονται με 

αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Δ.Τ. αν η ςύμβαςη περατωθεύ μϋςα ςτον οριζόμενο 

καθαρό χρόνο τησ ςύμβαςησ και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ του. 

6.3 Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απόφαςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ και 

κοινοποιούνται ςτο ανϊδοχο. Ειςπρϊττονται μϋςω τησ πιςτοπούηςησ που εκδύδεται 

αμϋςωσ μετϊ την επιβολό τουσ, ό ςε περύπτωςη υποβολόσ ϋνςταςησ, μϋςω τησ 

πιςτοπούηςησ που εκδύδεται αμϋςωσ μετϊ την απόρριψη τησ ϋνςταςησ από την 

Προώςταμϋνη αρχό. 

 

 

Άρθρο 7    ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για λϊθη ό ελλεύψεισ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Οι 

αξιώςεισ του εργοδότου κατϊ του αναδόχου, λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ των 

υποχρεώςεών του κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο 

εξαετύασ από την παραλαβό του αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ 

ςύμβαςησ. 

 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

8.1  Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου 

 

8.1.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ 

προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ “Σεχνικών Δεδομϋων” που ςυνοδεύει την 

Προκόρυξη και τισ ευθύνεσ που απορρϋουν από τη ύμβαςη, με επιδεξιότητα, 

επιμϋλεια και επαγγελματικό κρύςη. 

 

8.1.2 Αν ο ανϊδοχοσ κληθεύ από τον εργοδότη να παρϋμβει ςε υπόθεςη μεταξύ αυτού 

(του εργοδότη) και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςύμφωνα με τη 

ύμβαςη. Εϊν από τη ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρόποσ δρϊςησ του, 

απευθύνεται ςτον εργοδότη ζητώντασ ςχετικϋσ οδηγύεσ. 
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8.1.3 Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτον 

Εργοδότη όλα τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την εκπλόρωςη των 

ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και ό,τι ϊλλο ανόκει ς΄ αυτόν. 

 

8.1.4 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για 

περιπτώςεισ ςύγκρουςησ ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται 

παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ προκύπτει τϋτοια ςύγκρουςη. 

 

8.2   Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

 

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να αναλαμβϊνει τισ νόμιμεσ ευθύνεσ του, απαλλϊςςοντασ 

αντύςτοιχα τον εργοδότη και τουσ υπαλλόλουσ του και να τον προφυλϊςςει από 

παντοειδεύσ ζημιϋσ, εξ αιτύασ ατυχημϊτων που ςυμβαύνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ 

αν προκύπτει ςοβαρό παρϊλειψη ό εςκεμμϋνη ενϋργεια του εργοδότη. 

 

8.3  Εκχώρηςη  Δικαιωμϊτων ό Τποχρεώςεων 

 

 Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει ςε τρύτουσ μϋροσ ό το ςύνολο των 

δικαιωμϊτων και των υποχρεώςεών του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, εκτόσ των 

περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 195 του Ν. 4412/16. Η υποκατϊςταςη ςτισ 

περιπτώςεισ αυτϋσ γύνεται κατόπιν απόφαςησ τησ Π.Α. μετϊ από γνώμη του αρμοδύου 

Σεχνικού υμβουλύου. 

 

8.5   Εμπιςτευτικότητα 

 

 Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο 

ανϊδοχοσ (και οι προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη 

γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού 

και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, 

οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την 

εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τουσ. 

 

8.6   Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων 

 

8.6 1 Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο 

(και τουσ προςτηθϋντεσ του) ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην 

ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του 

κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα παραδοθούν ςτον εργοδότη ςτον χρόνο 

που προβλϋπεται ςτο Νόμο και ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε 

τρόπο λόξη ό λύςη τησ ύμβαςησ. 

 

8.6.2 Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδόχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό 

μορφό, υποχρεούται να τα ςυνοδεύςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για 

την ανϊκτηςη / διαχεύριςό τουσ. 
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8.7  Σεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό 

 

 Οι κϊθε εύδουσ υπολογιςμού ό τα οποιαδόποτε ςτοιχεύα, που θα προκύπτουν από 

επεξεργαςύα ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό, από τον Ανϊδοχο (ό τουσ προςτηθϋντεσ του) 

ό από τισ υπηρεςύεσ του εργοδότη με την βοόθεια / καθοδόγηςη του αναδόχου, θα 

ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβϊνει: 

 την ονομαςύα του λογιςμικού που χρηςιμοποιόθηκε και τα ςτοιχεύα του 

ςυντϊκτη και του ιδιοκτότη του, και 

 ςε περύπτωςη υπολογιςμών, την περιγραφό των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογιςμού, του τρόπου ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων, ϋτςι ώςτε οι 

αντύςτοιχοι υπολογιςμού να μπορούν να ελεγχθούν με ϊλλεσ κλαςςικϋσ 

μεθόδουσ ό με ϊλλα προγρϊμματα. 

 

8.8  Κυριότητα και Φρόςη λογιςμικού του Αναδόχου 

 

8.8.1 Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό (λογιςμικό), τα οπούα θα χρηςιμοποιόςει 

ο ανϊδοχοσ για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών 

του, υποχρεούται να θϋςει ςτη διϊθεςη του εργοδότη όποτε του ζητηθεύ.  

 

        8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμϊτων αυτών παραμϋνει ςτον Ανϊδοχο, ϋχει όμωσ ο 

εργοδότησ το δικαύωμα να τα χρηςιμοποιεύ, χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη και χωρύσ 

περιοριςμούσ για θϋματα που ςχετύζονται με το Σεχνικό Αντικεύμενο τησ παρούςασ 

ύμβαςησ. 

 

8.9  Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

 

    8.9.1 Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να 

εκπληρώνει τισ κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και 

ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) 

και υποβολόσ των αναγκαύων δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, Υ.Π.Α., κλπ., 

 την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα, 

 την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την εκπλόρωςη 

των υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των 

εργαζομϋνων του. 

 

8.9.2. Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρόςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον Εργοδότη όλα 

τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ ελληνικϋσ 

Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ. 

 

8.10  Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

 

          Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του ςε περύπτωςη ςύμπραξησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 

υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη 

νομοθεςύα, για το προςωπικό του, που θα απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ. 
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8.11  Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο 

 

 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του Σύπου 

ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη ό τον εργοδότη. 

 

8.12  Αλληλογραφύα του υμβούλου με τον Εργοδότη 

 

 Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρϋπει 

να αποςτϋλλονται κατ’ αρχόν με telefax ό e-mail, τα δε πρωτότυπα αυτών να 

αποςτϋλλονται με ςυςτημϋνο ταχυδρομεύο ό με courier και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην 

ελληνικό γλώςςα. 

 

 

Άρθρο 9 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

 

9.1   Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων 

 

 Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ 

πληροφορύεσ που αφορούν τη ύμβαςη, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα 

να τισ παραδώςει. 

 

9.2   Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 

 

 Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα το εργολαβικό αντϊλλαγμα ςτον 

Ανϊδοχο, κατϊ τουσ όρουσ του Ν. 4412/16 και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται 

ςτην παρ. 4.2. 

 

 

Άρθρο 10   ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

 

10.1 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ύμβαςησ 

 

 Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 

υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των 

διαφωνιών τουσ με πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε 

διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ τον Ν. 4412/16 (ιδύωσ ϊρθρο 198) και την 

παρούςα (ϊρθρο 12). 

 

10.2 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα υμβατικϊ Σεύχη ό ςτην Προςφορϊ του   Αναδόχου 

 

10.2.1 Σα ςυμβατικϊ τεύχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που  υπϊρξουν 

αντικρουόμενεσ διατϊξεισ ό όροι ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, υπεριςχύουν τα 

αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, όπωσ ορύζεται ςτην Προκόρυξη. 

 

10.2.3 Λϊθη ό παραλεύψεισ των υμβατικών Σευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη 

των διαγωνιζομϋνων και ςτην υποχρϋωςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ να μη μεταβϊλει 
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μονομερώσ τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη τουσ οι διαγωνιζόμενοι για τη 

διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 

10.3  Ανωτϋρα βύα 

 

 10.3.1 Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ επιςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ 

βύασ", τα οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ 

ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα  εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την 

εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό 

περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα 

υφύςταται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν 

ρυθμύζονται από το Νόμο, ό τη ςύμβαςη. 

 

10.3.2 Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, 

δεν δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν 

αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν 

απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω γεγονότων ό περιςτατικών.  

 

10.4  Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ 

 

 Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 

δεν δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και 

εκτϋλεςησ των καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη, εκτόσ αν 

τούτο ρητώσ προβλϋπεται από το Νόμο ό την ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται 

τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ 

να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/16. 

 

 

Άρθρο 11    ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

 

11.1  Έκπτωςη Αναδόχου 

 

 Εφόςον ο ανϊδοχοσ παραβιϊζει τισ εκ τησ ςυμβϊςεωσ υποχρεώςεισ του, κηρύςςεται 

ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Π.Α., όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 191 του Ν. 

4412/16.  

 Εφόςον ςυντρϋχουν οι περιπτώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου αυτού, η διαδικαςύα 

ϋκπτωςησ κινεύται υποχρεωτικϊ. 

Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ εκκαθαρύζεται η ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ 

του εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για 

υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται 

ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ. 

 

11.2    Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 

 

11.2.1  Ο εργοδότησ δικαιούται να διαλύςει τη ύμβαςη, μετϊ την ολοκλόρωςη κϊποιου 

ςταδύου τησ μελϋτησ. 

 

11.2.2  Ο Εργοδότησ δικαιούται να διακόψει την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ κατϊ την διϊρκεια 

εκπόνηςησ κϊποιου ςταδύου τησ μελϋτησ και να προβεύ ςτη διϊλυςό τησ, με καταβολό 
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αποζημύωςησ ςτον ανϊδοχο που ιςούται με το 30% τησ υπολειπόμενησ αμοιβόσ του 

υπό εκπόνηςη ςταδύου. 

11.2.3 Ο Εργοδότησ διατηρεύ υπϋρ αυτού το δικαύωμα να αναςτεύλει την εκπόνηςη τησ 

μελϋτησ για διϊςτημα μϋχρι και τρεισ (3) μόνεσ με ϋγγραφη γνωςτοπούηςη προσ τον 

Ανϊδοχο, ςτην οπούα θα προςδιορύζονται οι λόγοι που καθιςτούν αναγκαύα την 

διακοπό, η ημερομηνύα ϋναρξησ τησ διακοπόσ και η πιθανολογούμενη διϊρκεια αυτόσ. 

Ο ανϊδοχοσ ϋχει δικαύωμα να απαιτόςει αποζημύωςη για θετικϋσ ζημιϋσ, κατϊ το 

ϊρθρο 190 του Ν. 4412/16. 

 

11.2.4 Από την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ διακοπόσ ο Ανϊδοχοσ απαλλϊςςεται τησ υποχρϋωςησ 

εκπλόρωςησ των ςυμβατικών υποχρεώςεων που αφορϊ η αναςτολό και οφεύλει να 

λϊβει όλα τα ενδεικνυόμενα μϋτρα για τον περιοριςμό των δαπανών αυτού και του 

Εργοδότη. Αμϋςωσ μετϊ την ϊρςη των λόγων που επϋβαλαν την διακοπό, ο 

Εργοδότησ  υποχρεούται να ειδοποιόςει τον Ανϊδοχο εγγρϊφωσ. 

 

11.2.5  Αν η διακοπό διαρκϋςει πϊνω από 3 μόνεσ, ο ανϊδοχοσ δικαιούται να κινόςει τη 

διαδικαςύα διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 192 του Ν. 4412/16. Διϊλυςη τησ 

ςύμβαςησ μπορεύ να ζητόςει ο ανϊδοχοσ και ςτισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παρ. 3 του 

ϊρθρου 192 του Ν. 4412/16.  ε όλεσ τισ περιπτώςεισ ακολουθεύται η οριζόμενη ςτο 

ϊρθρο αυτό διαδικαςύα. 

 

11.2.6 Αν η αύτηςη διϊλυςησ απορριφθεύ από την Π.Α. ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυνεχύςει 

την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, και παρϊλληλα να αςκόςει τα νόμιμα δικαιώματϊ του. 

την περύπτωςη αυτό δικαιούται παρϊταςη των ςυμβατικών προθεςμιών.  

 

11.2.7 Ο ανϊδοχοσ με την Ειδικό Δόλωςη διακοπόσ των εργαςιών που απευθύνει ςτον 

εργοδότη προςδιορύζει την ζητούμενη αποζημύωςό του. Μπορεύ επύςησ να 

προςδιορύςει την αποζημύωςη ϋναντι τησ οπούασ ςυναινεύ ςτην ςυνϋχιςη των 

εργαςιών και την ματαύωςη τησ διϊλυςησ. Εφ’ όςον ο ανϊδοχοσ ςυναινεύ ςτη 

ματαύωςη τησ διϊλυςησ η ςύμβαςη ςυνεχύζεται ανεξϊρτητα των οικονομικών του 

απαιτόςεων, με ανϊλογη παρϊταςη των ςυμβατικών προθεςμιών. Για την ματαύωςη 

τησ διϊλυςησ και τον καθοριςμό τησ αποζημύωςησ ακολουθεύται η οριζόμενη ςτο 

ϊρθρο 193 του Ν. 4412/16 διαδικαςύα. 

 

11.2.8 Επιςημαύνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεύ το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, ό δεν λυθεύ αυτό 

πρόωρα για κϊποιον από τουσ νόμιμουσ λόγουσ, η ςύμβαςη εξακολουθεύ να 

λειτουργεύ και παρϊ την ενδεχόμενη λόξη των ςυμβατικών (και των μετϊ από 

παρϊταςη) προθεςμιών αυτόσ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτην παρ. 7 του ϊρθρου 192 

του Ν. 4412/16. 

 

 

11.3  Λύςη τησ ύμβαςησ για οικονομικούσ λόγουσ 

 

 Ο Εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει μονομερώσ και αζημύωσ γι' αυτόν την ύμβαςη 

εϊν δεν εγκρύνει την υποκατϊςταςη του αναδόχου κατϊ το ϊρθρο 195 του Ν. 4412/16, 

ό αν αυτόσ τεθεύ υπό εκκαθϊριςη, ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη. Πτώχευςη του 

αναδόχου, ςυνεπϊγεται την αυτοδύκαιη λύςη τησ ςύμβαςησ, ενώ πτώχευςη μϋλουσ 
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ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ ςυνεπϊγεται την δυνατότητα υποκατϊςταςησ του 

πτωχεύςαντοσ μετϊ από ϋγκριςη τησ Π.Α.   

  

  

11.4  Λόξη τησ ύμβαςησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

 

 Η λόξη τησ ύμβαςησ, εφ’ όςον δεν ςυντρϋχουν λόγοι πρόωρησ λύςησ (ϋκπτωςη του 

αναδόχού ό διϊλυςη τησ ςύμβαςησ), πιςτοποιεύται με την παραλαβό των εργαςιών του 

Αναδόχου και την ϋκδοςη ςχετικόσ απόφαςησ από την Π.Α. Η παραλαβό γύνεται εντόσ 

τριών (3) μηνών από την ϋγκριςη όλων των ςταδύων τησ μελϋτησ, και την ϋκδοςη 

βεβαύωςησ περαύωςησ των εργαςιών, όπου βεβαιώνεται εγγρϊφωσ από τον Εργοδότη 

η υποβολό όλων των παραδοτϋων από τον Ανϊδοχο και εφόςον αυτόσ ϋχει εκτελϋςει 

όλεσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ εντόσ του χρόνου ιςχύοσ τησ ύμβαςησ. Για την 

ϋγκριςη τησ μελϋτησ και την παραλαβό τησ ςύμβαςησ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο 

ϊρθρο 189 του Ν. 4412/16.  

 Οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφονται ςτον ανϊδοχο ςύμφωνα με το Άρθρο 5.1 

τησ παρούςασ .Τ., μετϊ την ϋκδοςη από τον εργοδότη (Δ.Τ.) βεβαύωςησ περαύωςησ 

των υπηρεςιών του Αναδόχου.  

 Μπορεύ να γύνει τμηματικό παραλαβό μελϋτησ αυτοτελούσ ϋργου, ό ςταδύου μελϋτησ, 

μετϊ από αύτηςη του αναδόχου.  

 Μπορεύ επύςησ να γύνεται ςταδιακό αποδϋςμευςη των εγγυόςεων, μετϊ από αύτηςη του 

αναδόχου και με τουσ όρουσ του ϊρθρου 72 παρ. 7 του Ν. 4412/16. 

 

 

Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ  

 

 Οι διαφορϋσ μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ 

αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 198 του Ν. 4412/16. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα 

δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο 

Νόμο.  

 

 

Άρθρο 13    ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

13.1  Νομοθεςύα  

 

 Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο όπωσ αναλυτικϊ 

προςδιορύζεται ςτην Προκόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων.  

 

13.2  Γλώςςα επικοινωνύασ 

 

13.2.1 Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

13.2.2 Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ και γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ό ϊλλων ελληνικών αρχών ό φορϋων θα γύνονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα. Οπουδόποτε και οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ 

απαιτηθεύ ερμηνεύα ό μετϊφραςη από ό / και προσ τα ελληνικϊ, αυτϋσ θα 

εξαςφαλύζονται από τον Ανϊδοχο και με κόςτοσ που θα βαρύνει τον ύδιο. 
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13.2.2 ε κϊθε περύπτωςη αμφιςβητόςεων ό διαφορών, το ελληνικό κεύμενο 

κατιςχύει των εγγρϊφων ςε αλλοδαπό γλώςςα. 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ  27 / 2 / 2018 

 

                    ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ                   ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ςνηάξαζα 

 

 
 
 

Αγγελική Ανδπιοπούλος 
Απσιηέκηων Μησανικόρ 

 

Ο Πποϊζηάμενορ 
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΓΗΜΩΝ 

 

 
 
 

ηαύπορ Βεϊόγλος 
Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... απόφαςηi 

τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ  

Ο Δόμαρχοσ 

Κωςταντύνοσ Καραγιϊννησ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
 

                                                 
ii  Σου αρμοδύου οργϊνου του εργοδότη – αναθϋτουςασ αρχόσ (ϊρθρο 2 παρ. 3 ςτοιχ. 2 
του ν. 4412/2016). 


