
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝi  ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

1



                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

iiΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Διαχειριστική  μελέτη  δεκαετούς  διάρκειας  του
Δημοτικού & Διακατεχόμενου Δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς

CPV:77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗiii:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α:30.7413.0048

ΑΜΟΙΒΗ 78.873,06€ (με Φ.Π.Α.24 %)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24.5.2021.

2



Περιεχόμενα

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................................................ 5

1.1 Γενικά� .................................................................................................................................................................... 5

1.2 Ορισμοι�, Συντομογράφι�ες κάι Αρχικά�  (ο� πως εμφάνι�ζοντάι στις πάρενθε�σεις).....................5

1.3   Σειρά�  ισχυ� ος Συμβάτικω� ν Τευχω� ν................................................................................................................. 5

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................................................ 6

2.1  Το� πος κάι χρο� νος................................................................................................................................................... 6

2.2   Εκπρο� σωποι του άνάδο� χου.............................................................................................................................. 6

2.3  Επι�βλεψη της Συ� μβάσης...................................................................................................................................... 7

2.4  Υποβολη�  Εκθε�σεων άπο�  τον άνά� δοχο........................................................................................................... 7

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..................................................................................................................... 7

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.................................................................................................................................... 8

4.1  Αμοιβη�  του άνάδο� χου........................................................................................................................................... 8

4.2  Τά στοιχει�ά της άμοιβη� ς του άνάδο� χου........................................................................................................ 8

4.3   Νο� μισμά άμοιβη� ς Ανάδο� χου………………………………………………………………………………………….10 

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ....................................................................................................................................................... 10

     5.1 Εγγυ� ηση συμμετοχη� ς στο διάγωνισμο� ……………………………………………………………………………10

5.2  Εγγυ� ηση Κάλη� ς Εκτε�λεσης.............................................................................................................................. 11

5.3 Γενικοι� Όροι Εγγυη� σεων................................................................................................................................... 11

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ........................................................................................................................................ 11

Άρθρο 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ………………………………………………………………………………………...12

Άρθρο 8 : ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................................12

8.1  Γενικε�ς υποχρεω� σεις κάι ευθυ� νες του Ανάδο� χου...................................................................................12

8.2 Ελάττω� μάτά κάι ελλει�ψεις της μελε�της...................................................................................................... 12

8.3 Ανά� ληψη ευθυ� νης άπο�  τον Ανά� δοχο............................................................................................................ 13

8.4  Εκχω� ρηση  Δικάιωμά� των η�  Υποχρεω� σεων............................................................................................... 13

8.5   Εμπιστευτικο� τητά.............................................................................................................................................. 13

8.6   Κυριο� τητά Σχεδι�ων κάι Εγγρά� φων............................................................................................................. 13

8.7  Τεκμηρι�ωση στοιχει�ων άπο�  Ηλεκτρονικο�  Υπολογιστη� .......................................................................14

8.8  Κυριο� τητά κάι Χρη� ση λογισμικου�  του Ανάδο� χου...................................................................................14

8.9  Φορολογικε�ς υποχρεω� σεις του Ανάδο� χου................................................................................................ 14

8.10  Ασφάλιστικε�ς υποχρεω� σεις του Ανάδο� χου γιά το Προσωπικο�  του............................................14

8.11  Δημοσιοποι�ηση - Ανάκοινω� σεις στον Τυ� πο........................................................................................... 14

8.12  Αλληλογράφι�ά με τον Εργοδο� τη................................................................................................................ 15

3



Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ............................................................................................................... 15

9.1   Πάροχη�  υφιστάμε�νων στοιχει�ων................................................................................................................. 15

9.2   Έγκάιρη πληρωμη�  του Ανάδο� χου................................................................................................................ 15

Άρθρο 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………..15

Άρθρο 11: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ.........................................................................................16

     11.1 Κάλο� πιστη εφάρμογη�  της Συ� μβάσης…………………………………………………………………………….16

11.2 Λά� θη / άσυμφωνι�ες στά ε�γγράφά της συ� μβάσης η�  στην Προσφορά�  του   Ανάδο� χου..........16

11.3  Ανωτε�ρά βι�ά........................................................................................................................................................ 16

11.4  Εκτε�λεση της συ� μβάσης πάρά�  την υ� πάρξη διάφωνι�άς.....................................................................16

Άρθρο 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................................................16

12.1  Έκπτωση Ανάδο� χου........................................................................................................................................ 16

12.2    Διά� λυση της συ� μβάσης................................................................................................................................. 18

12.3 Μάτάι�ωση της διά� λυσης................................................................................................................................. 18

12.4  Αποζημι�ωση άνάδο� χου σε περι�πτωση διά� λυσης της συ� μβάσης...................................................18

12.5  Υποκάτά� στάση του άνάδο� χου.................................................................................................................... 18

12.6  Δικάι�ωμά μονομερου� ς λυ� σης της Συ� μβάσης.......................................................................................... 18

Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ...............................................................18

Άρθρο 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...........................................................18

14.1  Νομοθεσι�ά............................................................................................................................................................ 18

14.2  Γλω� σσά επικοινωνι�άς..................................................................................................................................... 18

4



Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Η  πάρου� σά  Ε.Σ.Υ.  προσδιορι�ζει  το  γενικο�  πλάι�σιο  κάι  τους  ειδικου� ς  ο� ρους  γιά  την  εκτε�λεση  των
συμβάτικω� ν υποχρεω� σεων του άνάδο� χου. Τά ειδικά�  θε�μάτά που σχετι�ζοντάι με την διάδικάσι�ά άνά� θεσης
περιλάμβά� νοντάι  στο  τευ� χος  "Διάκη� ρυξη",  ενω�  το  άντικει�μενο  κάι  τά  τεχνικά�  χάράκτηριστικά�  της
συ� μβάσης στο τευ� χος "Τεχνικω� ν Δεδομε�νων". 

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Ανάθε�τουσά άρχη�   της πάρου� σάς συ� μβάσης ει�νάι ο Δήμος Καρδίτσας

Κυ� ριος του ε�ργου (ΚτΕ) ει�νάι ο Δήμος Καρδίτσας

Εργοδο� της ει�νάι ο Δήμος Καρδίτσας 

Ανά� δοχος:   Ο  οικονομικο� ς  φορε�άς  η�  η  ε�νωση  οικονομικω� ν  φορε�ων  στον  οποι�ο  άνάτι�θετάι  άπο�  τον
εργοδο� τη με δημο� σιά συ� μβάση η εκπο� νηση της μελε�της κάτά�  το ά� ρθρο 2 του Ν.4412/2016.

ΠροιHστάμε�νη Αρχη�  (Π.Α.):  

 Οικονομική επιτροπή Δήμου Καρδίτσας (με�χρι την υπογράφη�  της συ� μφάσης)

 Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας (μετά�  την υπογράφη�  της συ� μβάσης)

Διευθυ� νουσά Υπηρεσι�ά (Δ.Υ.): Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου. 

Συμβάτικη�  Αμοιβη�  : Η οικονομικη�  προσφορά�  του άνάδο� χου.

Δημο� σιά  συ� μβάση  μελε�της η�  πάροχη� ς  τεχνικω� ν  κάι  λοιπω� ν  συνάφω� ν  επιστημονικω� ν  υπηρεσιω� ν:  Η
συ� μβάση με άντικει�μενο την εκπο� νηση μελετω� ν κάτά�  το ά� ρθρο 2 πάρ. 1 περ 9(ά) του Ν.4412/2016.

Συμβάτικά�   Τευ� χη:   Το   ιδιωτικο�    συμφωνητικο�    που   θά   υπογράφει�   μετάξυ�    του Εργοδο� τη  κάι  του
άνάδο� χου  μάζι�  με  τά  τευ� χη  τά  οποι�ά  το  συνοδευ� ουν  κάι  το συμπληρω� νουν, ο� πως άνάγρά� φοντάι στην
πάρά� γράφο 1.3 της Σ.Υ.

Τευ� χη  Διάδικάσι�άς: Κά� θε τευ� χος που εκδι�δετάι άπο�  τον Εργοδο� τη κάι άποστε�λλετάι στους συμμετε�χοντες
κάτά�  τη διά� ρκειά της Διάδικάσι�άς: 

1. Διάκη� ρυξη (Προκη� ρυξη) κάι Προ� σκληση

2.  Συγγράφη�  Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.)

3.Τευ� χος Τεχνικω� ν Δεδομε�νων Έργου, το οποι�ο περιλάμβά� νει κάι τις προεκτιμω� μενες άμοιβε�ς  

Τευ� χη Προσφορω� ν: Τά τευ� χη που πάράλάμβά� νει ο Εργοδο� της συμπληρωμε�νά άπο�  τους Διάγωνιζο� μενους
κάτά�  το Διάγωνισμο�  : 

1.  Φά� κελος Δικάιολογητικω� ν Συμμετοχη� .

2.  Φά� κελος Οικονομικη� ς Προσφορά� ς

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Μετά�  την υπογράφη�  του συμφωνητικου�  η σειρά�  ισχυ� ος των εγγρά� φων ει�νάι η άκο� λουθη:

1. Η Συ� μβάση
2. Η Διάκη� ρυξη (προκη� ρυξη)
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3. Η Οικονομικη�  προσφορά�  του Ανάδο� χου (ΟΠ)
4. Η Συγγράφη�  Υποχρεω� σεων(ΣΥ)
5. Το  Τευ� χος  Τεχνικω� ν  Δεδομε�νων  με  το  προ� γράμμά  της  άπάιτου� μενης  μελε�της  κάι  την  τεκμηρι�ωση  της

σκοπιμο� τητάς του ε�ργου.
6. Το τευ� χος των προεκτιμω� μενων άμοιβω� ν με τους άνάλυτικου� ς υπολογισμου� ς της προεκτιμηθει�σάς άμοιβη� ς 

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1  Τόπος και χρόνος

2.1.1  Το� πος  εργάσι�άς  του  άνάδο� χου  ει�νάι  ει�τε  το  γράφει�ο  του,  ει�τε  κάι  η περιοχη�  του ε�ργου εφο� σον
του� το άπάιτει�τάι.  Ο άνά� δοχος    υποχρεου� τάι,    υ� στερά    άπο�     ε�γκάιρη    προ� σκληση  των υπηρεσιω� ν του
εργοδο� τη (ΠροιHστάμε�νης Αρχη� ς, Δ.Υ. κάι επιβλεπο� ντων) νά   συμμετε�χει   σε   συσκε�ψεις,   νά   πάρε�χει
γράπτε�ς   η�    προφορικε�ς πληροφορι�ες η�  συμβουλε�ς στις υπηρεσι�ες άυτε�ς, νά συμμετε�χει σε επισκε�ψεις
στην  περιοχη�   που  προβλε�πετάι  νά  κάτάσκευάστου� ν  τά  ε�ργά κάι γενικά�  νά πάρε�χει κά� θε σχετικη�
υποστη� ριξη που κρι�νει χρη� σιμη ο εργοδο� της.

2.1.2 Μετά�  την επε�λευση των ε�ννομων άποτελεσμά� των της Απο� φάσης κάτάκυ� ρωσης, η άνάθε�τουσά άρχη�
προσκάλει�  τον άνά� δοχο νά προσε�λθει γιά την υπογράφη�  του συμφωνητικου� , εντο� ς ει�κοσι (20) ημερω� ν
άπο�  την κοινοποι�ηση  σχετικη� ς  ε�γγράφης  ειδικη� ς  προ� σκλησης,  συ� μφωνά  με  την πάρ. 4 του ά� ρθρου
105, του Ν4412/2016. Το συμφωνητικο�  θά υπογρά� ψει γιά λογάριάσμο�  του εργοδο� τη το νο� μιμο κάτά�  τις
οικει�ες  διάτά� ξεις  ο� ργάνο κάι  άπο�  πλευρά� ς  του  άνάδο� χου  ο  ορισθει�ς  με  την  υποβολη�  της  προσφορά� ς
εκπρο� σωπο� ς του.

2.1.3  Συμβάτικο� ς  χρο� νος  εκτε�λεσης της συ� μβάσης ει�νάι  η συνολικη�  προθεσμι�ά  γιά την περάι�ωση του
άντικειμε�νου της συ� μβάσης ο� πως άυτο� ς προσδιορι�ζετάι στην Διάκη� ρυξη του διάγωνισμου� . Αν δεν ορι�ζετάι
διάφορετικά�  στά ε�γγράφά της συ� μβάσης, με την υπογράφη�  του συμφωνητικου�  άρχι�ζουν οι προθεσμι�ες
της συ� μβάσης.

2.1.4  Στο τευ� χος  «Τεχνικω� ν  Δεδομε�νων»  πάρε�χετάι ενδεικτικο�  χρονοδιά� γράμμά εκπο� νησης της μελε�της,
άπο�  το οποι�ο προκυ� πτει ο κάθάρο� ς  χρο� νος  εκπο� νησης  του  συνο� λου  του  μελετητικου�   ε�ργου  κάι  ο
επιπρο� σθετος χρο� νος που περιλάμβά� νει τις κάθυστερη� σεις γιά τις οποι�ες δεν ευθυ� νετάι ο άνά� δοχος.

2.1.5 Σε προθεσμι�ά δεκάπε�ντε (15) ημερω� ν άπο�  την υπογράφη�  της Συ� μβάσης, ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά
υποβά� λει  νε�ο χρονοδιά� γράμμά,  γράμμικο�   κάτ'  ελά� χιστον συ� μφωνά με το ά� ρθρο 184 πάρά� γράφος 2 του
Νο� μου  4412/2016,  άνά� λογά  με  τις  άπάιτη� σεις  των  συμβάτικω� ν  τευχω� ν.  Στο  νε�ο  χρονοδιά� γράμμά
άνάγρά� φοντάι οι κάθάροι� χρο� νοι συ� ντάξης της μελε�της κάι  τά  άκριβη�   σημει�ά  ε�νάρξης κά� θε  μελετητικη� ς
δρά� σης,  ε�τσι ω� στε νά τηρηθει� η συνολικη�  προθεσμι�ά.

2.1.6 Αν μετάτι�θετάι το χρονικο�  σημει�ο ε�νάρξης της μελετητικη� ς δρά� σης,  χωρι�ς  ευθυ� νη του άνάδο� χου,
δικάιου� τάι άντι�στοιχη πάρά� τάση προθεσμι�άς. Ως προς  τις  προθεσμι�ες  εκτε�λεσης  των  εργάσιω� ν  της
συ� μβάσης  ισχυ� ουν κάτά�  τά λοιπά�  οι ρυθμι�σεις του ά� ρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου

2.2.1 Το  ιδιωτικο�   συμφωνητικο�   θά  υπογρά� φει,  άπο�   πλευρά� ς  άνάδο� χου,  άπο�  τον η� δη εξουσιοδοτημε�νο
κάτά�  το στά� διο της άνά� θεσης εκπρο� σωπο του διάγωνιζομε�νου συ� μφωνά με το ά� ρθρο (πάρ. 6 κάι 7 του
ά� ρθρου  96  &  182  του  Ν4412/2016,  ο  οποι�ος  μονογρά� φει  επι�σης  κάι  κά� θε  φυ� λλο  των   Συμβάτικω� ν
Τευχω� ν.

2.2.2 Επι�  πλε�ον,  κάτά�   την  υπογράφη�   της  συ� μβάσης,  ο  άνά� δοχος  πρε�πει  νά ορι�σει  κάι  άνάπληρωτη�
εκπρο� σωπο  με  τις  ι�διες  άρμοδιο� τητες.  Γιά  την άντικάτά� στάση των ως ά� νω εκπροσω� πων του άνάδο� χου
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γνωστοποιει�τάι  σχετικο�  ε�γγράφο  του  άνάδο� χου  στον  εργοδο� τη,  στο οποι�ο  επισυνά� πτετάι  η   σχετικη�
άπο� φάση  των  κάτάστάτικω� ν  οργά� νων  του  άνάδο� χου  η�   των μελω� ν του σε περι�πτωση άνάδο� χου
ε�νωσης η�  κοινοπράξι�άς. Η άντικάτά� στάση  του  εκπροσω� που  του  άνάδο� χου  υπο� κειτάι  στην  ε�γκριση του
ΠροιHστάμε�νου της Δ.Υ. Οποιάδη� ποτε άλλάγη�  στη διευ� θυνση κάτοικι�άς των εκπροσω� πων γνωστοποιει�τάι
ομοι�ως στον εργοδο� τη.  Κοινοποιη� σεις εγγρά� φων της συ� μβάσης στον πάλιο�  εκπρο� σωπο η�  στην πάλιά�
διευ� θυνση θεωρου� ντάι ισχυρε�ς, εφο� σον γι�νοντάι πριν την γνωστοποι�ηση των μετάβολω� ν.

2.2.3 Ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά εφοδιά� σει τον εκπρο� σωπο�  του κάι τον άνάπληρωτη�  εκπρο� σωπο�  του με
συμβολάιογράφικο�  πληρεξου� σιο, συ� μφωνά με το οποι�ο τά προ� σωπά άυτά�  εξουσιοδοτου� ντάι νά ενεργου� ν
κάτ’ εντολη�  του κάι νά τον εκπροσωπου� ν σε ο� λά τά ζητη� μάτά που σχετι�ζοντάι με τη Συ� μβάση κάι νά
διευθετου� ν  γιά  λογάριάσμο�  του οποιάδη� ποτε  διάφορά�  προκυ� πτει  η�  σχετι�ζετάι  με  τη Συ� μβάση κάι  νά
συμμετε�χουν,  κάτο� πιν  προσκλη� σεως  οργά� νων  του  εργοδο� τη,  σε  συνάντη� σεις  με  ο� ργάνά  ελε�γχου  /
πάράκολου� θησης της συ� μβάσης.

2.2.4  Κάτά�   την  υπογράφη�   του  συμφωνητικου�   ο  άνά� δοχος  δηλω� νει  την  ε�δρά του κάι τον άντι�κλητο�
του. Σε περι�πτωση άνάδο� χου συ� μπράξης, ως ε�δρά του άνάδο� χου θεωρει�τάι η ε�δρά του εκπροσω� που του.

2.2.5  Αντι�κλητος  του  άνάδο� χου  ορι�ζετάι  φυσικο�   προ� σωπο  που  κάτοικει�  στην ε�δρά της Διευθυ� νουσάς
Υπηρεσι�άς κάι άποδε�χετάι το διορισμο�  του με δη� λωση που περιλάμβά� νετάι στο κει�μενο της συ� μβάσης η�
υποβά� λλετάι με ιδιάι�τερο  ε�γγράφο.  Αντι�κλητος  δεν  άποκλει�ετάι  νά  ει�νάι  κάι  ο εκπρο� σωπος  του
άνάδο� χου,  εφο� σον  κάτοικει�   στην  ε�δρά  της Διευθυ� νουσάς Υπηρεσι�άς. Στον άντι�κλητο γι�νοντάι νο� μιμά,
άντι�  του  άνάδο� χου,  οι  κοινοποιη� σεις  των  εγγρά� φων  της  υπηρεσι�άς.  Ο  άνά� δοχος  μπορει�   νά
άντικάτάστη� σει  τον  άντι�κλητο�   του,  με�χρι  ο� μως  την  υποβολη�  της  σχετικη� ς  δη� λωσης  με  την  οποι�ά
άντικάθι�στάτάι,  οι  κοινοποιη� σεις νομι�μως γι�νοντάι στον άντι�κλητο. Η Διευθυ� νουσά Υπηρεσι�ά δικάιου� τάι
νά άπάιτη� σει άπο�  τον άνά� δοχο την άντικάτά� στάση του άντικλη� του, άν ο τελευτάι�ος δεν πάράλάμβά� νει τά
ε�γγράφά που άπευθυ� νοντάι προς τον άνά� δοχο.  Ο  άνά� δοχος  υποχρεου� τάι  νά  συμμορφωθει�   άμε�σως
στην άπάι�τηση της Διευθυ� νουσάς Υπηρεσι�άς. 

 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδο� της θά ορι�σει κάι θά γνωστοποιη� σει σχετικά�  στον άνά� δοχο τά προ� σωπά που θά επιβλε�ψουν την
εκτε�λεση των εργάσιω� ν της συ� μβάσης. Οι άρμοδιο� τητες κάι ευθυ� νες των επιβλεπο� ντων ορι�ζοντάι κάτά�  το
ά� ρθρο 183 του Ν.4412/2016.

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι  υποχρεω� σεις  του  άνάδο� χου  γιά  την  υποβολη�  της  μελε�της  άνάγρά� φοντάι  άνάλυτικά�  στο  τευ� χος
“Τεχνικω� ν Δεδομε�νων”.

Άρθρο 3:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1  Ο  άνά� δοχος  υποχρεου� τάι  νά  διάθε�τει  επάρκε�ς  κάι  κάτά� λληλο  προσωπικο�  γιά  την  εκτε�λεση  των
υπηρεσιω� ν  που  του  άνάτι�θεντάι,  συ� μφωνά  κάι  με  τις  δεσμευ� σεις  που  άνε�λάβε  με  την  υποβολη�  της
προσφορά� ς του. Η εμπειρι�ά κάι εν γε�νει τά προσο� ντά του προσωπικου�  άυτου�  τελου� ν υπο�  την ρητη�  η�  κάι
σιωπηρη�  ε�γκριση του εργοδο� τη. Η Δ.Υ. άποδε�χετάι τά προ� σωπά άυτά� , εφο� σον δεν άντιλε�γει γράπτά� .

3.2 Ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά χρησιμοποιη� σει γιά την εκτε�λεση της συ� μβάσης την ομά� δά που δη� λωσε
κάτά�  την διάδικάσι�ά του διάγωνισμου�  κάι νά δηλω� σει ά� μεσά την άποχω� ρηση οποιουδη� ποτε με�λους της
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ομά� δάς.   Η  Δ.Υ.  ερευνά�  τους  λο� γους  άποχω� ρησης  κάι  μπορει�  νά  εγκρι�νει  την  άνάπλη� ρωση�  του  με
άντι�στοιχο στε�λεχος που διάθε�τει τουλά� χιστον τά ι�διά προσο� ντά.

3.2.3 Αν η άποχω� ρηση ε�γινε με ευθυ� νη του άνάδο� χου κάι δεν κριθει�  δικάιολογημε�νη, επισυ� ρει την ποινη�
της εκπτω� σεως (πάρ. 3 του ά� ρθρου 188 του Ν.4412/2016).

3.2.4  Ο  άνά� δοχος  ει�νάι  υποχρεωμε�νος  νά  τηρει�  τις  υποχρεω� σεις  στους  τομει�ς  του  περιβάλλοντικου� ,
κοινωνικο-άσφάλιστικου�  κάι εργάτικου�  δικάι�ου που ε�χουν θεσπιστει� άπο�  το δι�κάιο της Ένωσης, το εθνικο�
δι�κάιο,  συλλογικε�ς  συμβά� σεις τις διεθνει�ς  διάτά� ξεις  περιβάλλοντικου� ,  κοινωνικοάσφάλιστικου�  κάι
εργάτικου�  δικάι�ου, οι οποι�ες άπάριθμου� ντάι στο Πάρά� ρτημά X του Προσάρτη� μάτος Β' του ν.4412/2016.

3.2.5  Γιά λο� γους οι οποι�οι δεν συντρε�χουν η�  δεν ε�χουν συντελεστει�  κάτά�  την υπογράφη�  της συ� μβάσης,
ο� πως πτω� χευση,  διάγράφη�  άπο�  τά Μητρω� ά Μελετητω� ν,  θά� νάτος,  άνικάνο� τητά γιά  την εκτε�λεση του
άντικειμε�νου  της  συ� μβάσης,  εφάρμο� ζοντάι  κάτά�  περι�πτωση  οι  διάτά� ξεις  της  πάρ.  2  ,  του  ά� ρθ.  195,
ν.4412/2016. 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1  Αμοιβή του αναδόχου

Συμβάτικη�  άμοιβη�  του άνάδο� χου ει�νάι το ποσο�  της Οικονομικη� ς του Προσφορά� ς. Η άμοιβη�  άυτη�  μπορει� νά
τροποποιηθει� στις περιπτω� σεις που 

ά) άυξά� νετάι το φυσικο�  άντικει�μενο, με συμπληρωμάτικη�  συ� μβάση 

β) εγκριθου� ν άρμοδι�ως άποζημιω� σεις, 

γ) δοθει�  πάρά� τάση της προθεσμι�άς εκτε�λεσης της συ� μβάσης με άνάθεω� ρηση της άμοιβη� ς  του εφο� σον
συντρε�χουν οι  λο� γοι  κάι προυH ποθε�σεις του Νο� μου κάτά�  τά άνάφερο� μενά στά ά� ρθρά 132 κάι 186 του
Νο� μου.

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1  Ο  άνά� δοχος  άμει�βετάι  συ� μφωνά  με  την  άνά� λυση  της  άμοιβη� ς  του,  ο� πως  προκυ� πτει  άπο�  την
Οικονομικη�  του Προσφορά� . Η κάτάβολη�  της άμοιβη� ς γι�νετάι συ� μφωνά με τά οριζο� μενά στο ά� ρθρο 187 του
Ν.4412/2016
4.2.2  Γιά  την  πληρωμη�  του  ο  άνά� δοχος  συντά� σσει  κάι  υποβά� λλει  Λογάριάσμου� ς  Πληρωμη� ς,  που
συντά� σσοντάι, ελε�γχοντάι κάι εγκρι�νοντάι συ� μφωνά με τις πάρ. 5-9 του ά� ρθρου 187 του Ν.4412/2016.  
Ειδικο� τερά άνάγρά� φοντάι:
1. Το ει�δος των εργάσιω� ν.
2. Οι συγκεκριμε�νες εργάσι�ες που ολοκληρω� θηκάν.
3.Ο Πι�νάκάς άμοιβη� ς με  τά   άιτου� μενά προς πληρωμη�  ποσά�   γιά  τις εργάσι�ες που ολοκληρω� θηκάν, τη
με�γιστη  συνολικη�  άμοιβη�  κάι  το  ά� θροισμά  των   προηγουμε�νων   άμοιβω� ν  (ο� τάν  επιτρε�ποντάι).   Σε
περι�πτωση  συ� μπράξης συνυποβά� λλετάι ο εν ισχυ�  πι�νάκάς επιμερισμου�  της άμοιβη� ς στά με�λη της, ενω�  σε
περι�πτωση άνάδο� χου κοινοπράξι�άς την άμοιβη�  εισπρά� ττει ο εκπρο� σωπο� ς της κάι την επιμερι�ζει στά με�λη
της με ευθυ� νη του. 
4. Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς, που ισχυ� ουν κάτά�  την υποβολη�  του λογάριάσμου� . 
5. Το πληρωτε�ο ποσο�
6. Ο άνάλογω� ν Φ.Π.Α.
4.2.3 Αν οι λογάριάσμοι�  περιε�χουν άσά� φειες η�  σφά� λμάτά, σε βάθμο�  που η διο� ρθωση τους νά κάθι�στάτάι
άνε�φικτη, επιστρε�φοντάι στον άνά� δοχο γιά επάνάσυ� ντάξη με�σά στην προθεσμι�ά ε�γκρισης τους. Η μηνιάι�ά
προς ε�γκριση προθεσμι�ά άρχι�ζει άπο�  την υποβολη�  του επάνάσυντάγμε�νου λογάριάσμου� . 
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4.2.4  Μετά�  την  ε�γκριση  του  Λογάριάσμου�  ο  άνά� δοχος  υποχρεου� τάι  νά  προσκομι�σει  τά  άκο� λουθά
δικάιολογητικά�  γιά την ει�σπράξη του: 

I. Τιμολο� γιο Πάροχη� ς Υπηρεσιω� ν  θεωρημε�νο άπο την άρμο� διά Δ.Ο.Υ.
II. Αποδεικτικο�  Φορολογικη� ς Ενημερο� τητάς. 

III. Αποδεικτικο�  άσφάλιστικη� ς ενημερο� τητάς που άφορά�  τον ι�διο, άν προ� κειτάι γιά φυσικο�  προ� σωπο
άν προ� κειτάι γιά φυσικο�  προ� σωπο η�  τις άσφάλιστικε�ς υποχρεω� σεις προς τους άπάσχολου� μενους
με  συ� μβάση  εξάρτημε�νης  εργάσι�άς  (ΕΦΚΑ,  ΙΚΑ,  ΤΣΜΕΔΕ,  κλπ),  ο� τάν  προ� κειτάι  γιά  νομικο�
προ� σωπο. Οι συμπρά� ξεις κάι κοινοπράξι�ες άποδεικνυ� ουν την άσφάλιστικη�  ενημερο� τητά ο� λων των
μελω� ν τους. 

IV. Διπλο� τυπά γράμμά� τιά κάτάβολη� ς των εκά� στοτε ισχυουσω� ν κράτη� σεων (0,06% υπε�ρ ΕΑΑΔΗΣΥ με
το  χάρτο� σημο�  του  0,50%  υπε�ρ  ΑΕΠΠ,  κάι  ΟΓΑ  χάρτοση� μου,  φο� ροι  κλπ),  άν  άυτε�ς  δεν
πάράκράτου� ντάι άπο�  τον εργοδο� τη. 

Ο  άνά� δοχος  υποχρεου� τάι  άκο� μά  νά  προσκομι�σει  κάτ’  άι�τηση  του  εργοδο� τη  κάι  οποιοδη� ποτε  ά� λλο
δικάιολογητικο�  άπάιτει�τάι άπο�  την ελληνικη�  νομοθεσι�ά γιά την πληρωμη�  της άπάι�τησης. Υπάιτιο� τητά του
άνάδο� χου γιά τη μη πληρωμη�  λογάριάσμου�  υπά� ρχει μο� νο σε περι�πτωση κάτά�  την οποι�ά άποδεδειγμε�νά
κλη� θηκε  εγγρά� φως  άπο�  την  άρμο� διά  υπηρεσι�ά  του  κυρι�ου  του  ε�ργου  κάι  άδρά� νησε  η�  πάρε�λειψε  νά
προσκομι�σει τά άνάγκάι�ά δικάιολογητικά�  γιά την πληρωμη�  του. 

Το τιμολο� γιο μπορει� νά προσκομι�ζετάι μετάγενεστε�ρως κάτά�  την ει�σπράξη του ποσου�  του λογάριάσμου� . 

4.2.5 Η κάτά� σχεση στά χε�ριά τρι�του της άμοιβη� ς του άνάδο� χου, πριν άπο�  την πάράλάβη�  του άντικειμε�νου
της συ� μβάσης, δεν επιτρε�πετάι.

4.2.6 Διευκρινι�ζετάι ο� τι : 

I. Ο άνά� δοχος ει�νάι πλη� ρως κάι άποκλειστικά�  υπευ� θυνος γιά ο� λες τις εισφορε�ς, οφειλε�ς, τε�λη κάι ά� λλες
πληρωμε�ς  στά  Τάμει�ά  Κοινωνικη� ς  Ασφά� λισης,  Υγειονομικη� ς  Περι�θάλψης  κάι  Συντά� ξεων,
Επάγγελμάτικω� ν, Δημο� σιων η�  ά� λλων φορε�ων, ο� πως τά ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

II. Η συμβάτικη�  άμοιβη�  δεν περιλάμβά� νει Φο� ρο Προστιθε�μενης Αξι�άς. Ο φο� ρος άυτο� ς θά κάτάβά� λλετάι
επιπλε�ον στον άνά� δοχο, με την πληρωμη�   κά� θε Λογάριάσμου� .

4.2.7  Η  συμβάτικη�   άμοιβη�   του  άνάδο� χου  περιλάμβά� νει  ο� λες  τις  δάπά� νες  (ο� πως λειτουργικά�  ε�ξοδά,
ε�ξοδά μετάκινη� σεων, προ� σθετά ειδικά�  κάι γενικά�  ε�ξοδά κάι κά� θε δάπά� νη μη ρητά�  κάτονομάζο� μενη εδω�
κάι στά λοιπά�  ά� ρθρά της πάρου� σάς Σ.Υ.  κάι των λοιπω� ν συμβάτικω� ν τευχω� ν,  άνάγκάι�ά ο� μως γιά την
εκτε�λεση της συ� μβάσης κάι την επιτυχη�  εκπλη� ρωση των υποχρεω� σεω� ν του) κάι το επιχειρημάτικο�  του
κε�ρδος με�χρι την ολοκλη� ρωση κάι πάρά� δοση των εργάσιω� ν.

Οι λο� γοι προσάυ� ξησης της άμοιβη� ς προβλε�ποντάι στο νο� μο κάι στην πάρου� σά. Δεν άνάγνωρι�ζοντάι ά� λλοι
λο� γοι συ� μβάση προσάυ� ξησης της άμοιβη� ς. 

4.2.8  Ο  εργοδο� της  μπορει�  νά  μειω� σει  το  συμβάτικο�  άντικει�μενο, χωρι�ς  άποζημι�ωση με  διά� λυση  της
συ� μβάσης κάτά�  την εκπο� νηση στάδι�ου μελε�της, κάτά�  το ά� ρθρο 192 πάρ. 2 του Ν. 4412/2016. Γιά την
ά� σκηση του δικάιω� μάτος άυτου�  άπευθυ� νει γράπτη�  εντολη�  προς τον άνά� δοχο. Στην περι�πτωση άυτη� , οι
επιπτω� σεις της διά� λυσης άντιμετωπι�ζοντάι άπο�  τις διάτά� ξεις των ά� ρθρων 193 κάι 194 του Ν. 4412/16.

4.2.9 Ο εργοδο� της μπορει� επι�σης νά άυξη� σει το συμβάτικο�  άντικει�μενο, εφο� σον ά) το κρι�νει άνάγκάι�ο κάι
β) συντρε�χουν οι προυH ποθε�σεις του ά� ρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ά� σκηση του δικάιω� μάτος άυτου�  θά
γι�νει με την εφάρμογη�  των διάτά� ξεων του ά� ρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

9



Η άυ� ξηση του συμβάτικο�  άντικει�μενου κάτά�  τά άνωτε�ρω με συμπληρωμάτικη�  συ� μβάση, συνεπά� γετάι την
κάτάβολη�  προ� σθετης εγγυ� ησης κάλη� ς εκτε�λεσης ποσου�  ι�σου με το 5% της σ.σ. (ά� ρθρο 72 πάρ. 1.β του Ν.
4412/16). 

4.2.10 Γενικά�  τροποποι�ηση της συ� μβάσης κάτά�  την διά� ρκειά της μπορει� νά επε�λθει κάτά�  τά άνάφερο� μενά
στο άρθ 132 κάι 186 του Ν. 4412/2016. Σε κά� θε περι�πτωση που η τροποποι�ηση της συ� μβάσης άφορά�  το
φυσικο�  η�  οικονομικο�  άντικει�μενο άυτη� ς, συντά� σσετάι Συγκριτικο� ς πι�νάκάς. Στις περιπτω� σεις άυτε�ς ο� τάν
άπάιτει�τάι άπο�  το νο� μο, συνά� πτετάι συμπληρωμάτικη�  συ� μβάση. Γιά την ε�γκριση Σ.Π. κάι την υπογράφη�
της  Συμπληρωμάτικη� ς  Συ� μβάσης,  που  άφορου� ν  συμπληρωμάτικε�ς  εργάσι�ες,  ο  άνά� δοχος  υποβά� λλει
άνάθεωρημε�νο  χρονοδιά� γράμμά  της  συ� μβάσης.  Ως  προς  την  συ� ντάξη  κάι  ε�γκριση  του  Σ.Π.  κάι  την
υπογράφη�  συμπληρωμάτικη� ς συ� μβάσης, εφάρμο� ζοντάι οι διάτά� ξεις του ά� ρθρου 186 του Νο� μου. Μετά�  την
ε�γκριση του Σ.Π., ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά υπογρά� ψει χωρι�ς άντι�ρρηση Συμπληρωμάτικη�  Συ� μβάση κάι
νά εκτελε�σει τις επι� πλε�ον εργάσι�ες που του άνάτι�θεντάι. Σε περι�πτωση ά� ρνηση� ς του η ΠροιHστάμε�νη Αρχη� ,
με άιτιολογημε�νη άπο� φάση�  της, μπορει�  νά διάλυ� σει, άζημι�ως γιά τον ΚτΕ, την συ� μβάση, συ� μφωνά με την
πάρ. 8 του ά� ρθρου 186 του Νο� μου. 

4.3   Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου  

Τά τιμολο� γιά του άνάδο� χου γιά την άμοιβη�  του κάθω� ς κάι οι πληρωμε�ς που θά διεκπεράιω� νοντάι άπο�  τον
Εργοδο� τη θά ει�νάι εκπεφράσμε�νά σε ΕΥΡΩ κάι συ� μφωνά με την εκά� στοτε ισχυ� ουσά νομοθεσι�ά. 

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

5.1.1  Γιά  την  συμμετοχη�  στη  διάδικάσι�ά  άπάιτει�τάι  η  κάτά� θεση  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  ποσου�
1.272,15€iv.

5.1.2  Στην  περι�πτωση  ε�νωσης οικονομικω� ν  φορε�ων,  η  εγγυ� ηση  συμμετοχη� ς  περιλάμβά� νει  κάι  τον
ο� ρο ο� τι η εγγυ� ηση κάλυ� πτει τις υποχρεω� σεις ο� λων των οικονομικω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν στην
ε�νωση.

5.1.3 Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς  πρε�πει νά ισχυ� ει τουλά� χιστον γιά τριά� ντά (30) ημε�ρες μετά�  τη λη� ξη του
χρο� νου ισχυ� ος της προσφορά� ς του ά� ρθρου 13 της πάρου� σάς, η� τοι με�χρι  17.1.2022, ά� λλως η προσφορά�
άπορρι�πτετάι. Η άνάθε�τουσά άρχη�  μπορει�, πριν τη λη� ξη της προσφορά� ς, νά ζητά�  άπο�  τον προσφε�ροντά νά
πάράτει�νει, πριν τη λη� ξη τους, τη διά� ρκειά ισχυ� ος της προσφορά� ς κάι της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς.

5.1.4 Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς κάτάπι�πτουν, υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου, μετά�  άπο�  γνω� μη του άρμο� διου
Τεχνικου�  Συμβουλι�ου, άν ο προσφε�ρων άποσυ� ρει την προσφορά�  του κάτά�  τη διά� ρκειά ισχυ� ος άυτη� ς, πά-
ρε�χει ψευδη�  στοιχει�ά η�  πληροφορι�ες που άνάφε�ροντάι στά ά� ρθρά 17 ε�ως 19 της πάρου� σάς, δεν προσκομι�-
σει εγκάι�ρως τά προβλεπο� μενά στο ά� ρθρο 22 της πάρου� σάς δικάιολογητικά�  η�  δεν προσε�λθει εγκάι�ρως γιά
υπογράφη�  της συ� μβάσης.

5.1.5 Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς  επιστρε�φοντάι ως εξη� ς :

ά) στον άνά� δοχο, με την προσκο� μιση της εγγυ� ησης κάλη� ς εκτε�λεσης, 

β) στους λοιπου� ς προσφε�ροντες, κάτά�  τά ειδικο� τερά οριζο� μενά στο ά� ρθρο 72 του ν. 4412/2016v. 
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5.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.2.1. Γιά την υπογράφη�  της Συ� μβάσης, ο άνά� δοχος υποβά� λει εγγυ� ηση κάλη� ς εκτε�λεσης,  ι�ση  προς  το  5%
της  άξι�άς  της συ� μβάσης εκτο� ς ΦΠΑ. κάι κάτάτι�θετάι πριν την υπογράφη�  της συ� μβάσης, συ� μφωνά με το
ά� ρθρο  72  πάρ.  1.β  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυ� ηση  κάλη� ς  εκτε�λεσης  περιλάμβά� νει  κάτ’  ελά� χιστον  τά
στοιχει�ά που άνάφε�ροντάι στην πάρ. 4 του ά� ρθρου 72, του ν. 4412/2016. 

5.2.2. Εά� ν η εγγυητικη�  Επιστολη�  εκδοθει� άπο�  ξε�νη Τρά� πεζά το� τε μπορει� νά ει�νάι συντετάγμε�νη σε μι�ά άπο�
τις  επι�σημες  γλω� σσες  της  ΕυρωπάιHκη� ς  Ένωσης,  άλλά�  θά  συνοδευ� ετάι  άπάράι�τητά  άπο�  επι�σημη
μετά� φράση στά Ελληνικά� .

5.2.3. Η  εγγυ� ηση  κάλη� ς  εκτε�λεσης  κάλυ� πτει  στο  συ� νολο�   της  χωρι�ς  κάμιά�   διά� κριση  την πιστη�
εφάρμογη�    άπο�    τον   άνά� δοχο   ο� λων   των   ο� ρων   της   Συ� μβάσης   κάι   κά� θε άπάι�τηση  του  Εργοδο� τη
κάτά�   του  άνάδο� χου  που  προκυ� πτει  άπο�   την  εκπλη� ρωση των υπηρεσιω� ν του. 

5.2.4 Η εγγυητικη�  επιστολη�  κάλη� ς εκτε�λεσης θά επιστράφει�  στον άνά� δοχο μετά�  την οριστικη�  ποσοτικη�
κάι  ποιοτικη�  πάράλάβη�  του συνο� λου του άντικειμε�νου της Συ� μβάσης,  κάτά�  το ά� ρθρο 72 πάρ.  1β του
Ν.4412/2016.  Εφο� σον  υπά� ρξει  νο� μιμη άιτι�ά  γιά την κάτά� πτωση�  της,  εκδι�δετάι  σχετικη�  άπο� φάση του
άποφάινο� μενου οργά� νου, υ� στερά άπο�  γνωμοδο� τηση του άρμοδι�ου οργά� νου, κάτά�  το ά� ρθρο 203 πάρ. 4.
του Ν.4412/2016.

5.3  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

5.3.1. Η εγγυη� σεις των πάράγρά� φων 5.1 & 5.2 της πάρου� σάς κάλυ� πτουν στο συ� νολο�  τους χωρι�ς κάμιά�
διά� κριση την πιστη�  εφάρμογη�  άπο�  τον άνά� δοχο ο� λων των ο� ρων της Συ� μβάσης κάι κά� θε άπάι�τηση του
Εργοδο� τη κάτά�  του άνάδο� χου που προκυ� πτει άπο�  την εκπλη� ρωση των υπηρεσιω� ν του.

5.3.2.  Εφο� σον  προκυ� ψει  άνά� γκη,  άποφάσι�ζετάι  η  κάτά� πτωση  του  συνο� λου,  η�  άνάλο� γου  προς  την
άπάι�τηση με�ρους, των εγγυη� σεων. Μετά�  την ε�κδοση της άπο� φάσης ο εργοδο� της εισπρά� ττει την εγγυ� ηση
με ε�γγράφη δη� λωση�  του προς τον εγγυητη� . 

5.3.4 Η κάτά� πτωση του συνο� λου των εγγυη� σεων δεν εξάντλει� την ευθυ� νη του άνάδο� χου γιά άποζημι�ωση
του Εργοδο� τη σε περι�πτωση που άυτο� ς υποστει� ζημι�ά μεγάλυ� τερη του ποσου�  των εγγυη� σεων.

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1.Αν ο άνά� δοχος πάράβιά� ζει με υπάιτιο� τητά�  του τις προθεσμι�ες της συ� μβάσης, επιβά� λλοντάι εις βά� ρος
του κάι υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου ποινικε�ς ρη� τρες, με άιτιολογημε�νη άπο� φάση της Προϊσταμένης Αρχής. 

6.2  Η  επιβολη�  ποινικω� ν  ρητρω� ν  δεν  στερει�  άπο�  τον  εργοδο� τη  το  δικάι�ωμά  νά  κηρυ� ξει  τον  άνά� δοχο
ε�κπτωτο. Εφάρμο� ζοντάι τά άνάφερο� μενά στο ά� ρθρο 185 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  Ανά� δοχος   ει�νάι   υπευ� θυνος   γιά   λά� θη   η�    ελλει�ψεις   κάτά�    την   εκτε�λεση   της συ� μβάσης. Οι
άξιω� σεις του εργοδο� τη κάτά�  του άνάδο� χου, λο� γω πλημμελου� ς εκπλη� ρωσης των υποχρεω� σεω� ν του κάτά�
την  εκτε�λεση  της  Συ� μβάσης,  πάράγρά� φοντάι  μετά�  την  πά� ροδο  εξάετι�άς  άπο�  την  πάράλάβη�  του
άντικειμε�νου, η�  την  κάθ’  οιονδη� ποτε  τρο� πο  λυ� ση  της  συ� μβάσης,  συ� μφωνά  με  την  πάρ.  1  του ά� ρθρου
188 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 8 : ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1   Ο άνά� δοχος υποχρεω� νετάι νά εκπληρω� νει τις υποχρεω� σεις του, ο� πως άυτε�ς προσδιορι�ζοντάι στά
συμβάτικά�  τευ� χη  κάι  τις  ευθυ� νες  που  άπορρε�ουν  άπο�  τη  Συ� μβάση,  με  επιδεξιο� τητά,  επιμε�λειά  κάι
επάγγελμάτικη�  κρι�ση.  Επι�σης  υποχρεου� τάι  νά  εκτελει�  την  συ� μβάση  συ� μφωνά  με  τους  ο� ρους  κάι  τις
ισχυ� ουσες προδιάγράφε�ς κάι τους κάνο� νες της επιστη� μης κάι της  τε�χνης κάι φε�ρει την πλη� ρη ευθυ� νη γιά
την άρτιο� τητά του άντικει�μενου της πάρου� σης.

8.1.2 Ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά χρησιμοποιη� σει  τά στοιχει�ά που του πάρε�χει ο εργοδο� της, άν του� το
ορι�ζετάι στη συ� μβάση. Αν τά στοιχει�ά ει�νάι άνάκριβη� ,  άσάφη�  η�  γενικω� ς άνεπάρκη�  κάι επηρεά� ζουν την
άρτιο� τητά η�  την εμπρο� θεσμη εκτε�λεση της συ� μβάσης κάι εφο� σον ο άνά� δοχος μπορει�  νά το διάπιστω� σει,
ειδοποιει� εγγρά� φως κάι χωρι�ς υπάι�τιά κάθυστε�ρηση τον εργοδο� τη.

8.1.3   Ο άνά� δοχος υποχρεου� τάι νά προειδοποιει�  εγγρά� φως τον εργοδο� τη γιά περιπτω� σεις συ� γκρουσης
συμφερο� ντων κάι δεν επιτρε�πετάι νά εργά� ζετάι πάρά� λληλά σε εργάσι�ες με τις οποι�ες προκυ� πτει τε�τοιά
συ� γκρουση.

8.1.4 Αν ο  άνά� δοχος  κληθει� άπο�   τον εργοδο� τη νά πάρε�μβει σε  υπο� θεση  μετάξυ�  άυτου�   (του εργοδο� τη)
κάι  τρι�του,  υποχρεω� νετάι  νά  ενεργη� σει  συ� μφωνά με τη Συ� μβάση. Εά� ν άπο�  τη συ� μβάση δεν συνά� γετάι ο
τρο� πος δρά� σης του, άπευθυ� νετάι στον εργοδο� τη ζητω� ντάς σχετικε�ς οδηγι�ες.

8.1.5 Με τη λη� ξη της συ� μβάσης ο άνά� δοχος υποχρεω� νετάι νά επιστρε�ψει στον Εργοδο� τη ο� λά τά ε�γγράφά
η�  στοιχει�ά, που ε�λάβε γιά την εκπλη� ρωση των συμβάτικω� ν του υποχρεω� σεων, κάθω� ς κάι ο� ,τι ά� λλο άνη� κει
σ' άυτο� ν. 

8.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης

8.2.1Ελάττω� μάτά  η�  ελλει�ψεις  του  άντικειμε�νου  της  συ� μβάσης  που  εμφάνι�ζοντάι  κάτά�  τη  διά� ρκειά
εκτε�λεσης της, άλλά�  κάι μετά�  την οριστικη�  πάράλάβη�  της κάι με�χρι την πάράγράφη�  των άξιω� σεων του
εργοδο� τη,  άποκάθιστω� ντάι  άπο�  τον  άνά� δοχο  με  δι�κες  του  δάπά� νες.  Αν  διάπιστωθου� ν  ελάττω� μάτά η�
ελλει�ψεις με�χρι την ε�νάρξη της κάτάσκευη� ς του ε�ργου, η Διευθυ� νουσά Υπηρεσι�ά κάλει�  τον άνά� δοχο της
μελε�της  νά  διορθω� σει  τά  ελάττω� μάτά  η�  νά  συμπληρω� σει  τις  ελλει�ψεις  κάι  εφο� σον  άυτο� ς  δεν
συμμορφωθει� εκδι�δει κάι κοινοποιει�  στον άνά� δοχο προ� σκληση στην οποι�ά: ά) γι�νετάι μνει�ά ο� τι κινει�τάι η
διάδικάσι�ά  εφάρμογη� ς  του  πάρο� ντος  ά� ρθρου,  β)  περιγρά� φοντάι  τά  ελάττω� μάτά κάι  οι  ελλει�ψεις  της
μελε�της η�  της υπηρεσι�άς, γ) χορηγει�τάι ευ� λογη προθεσμι�ά γιά την άποκάτά� στάση, δ) επισημάι�νετάι ο� τι η
προ� σκληση μπορει�  νά προσβληθει�  με ε�νστάση ενω� πιον της ΠροιHστάμε�νης Αρχη� ς  κάι με�σά στη νο� μιμη
προθεσμι�ά. Η ε�νστάση του άνάδο� χου δεν άνάστε�λλει την υποχρε�ωση συμμο� ρφωση� ς του στην προ� σκληση.
Αν άποδειχθει�  ο� τι ο άνά� δοχος δεν ευθυ� νετάι, η δάπά� νη άποκάτά� στάσης των ελλει�ψεων η�  ελάττωμά� των
βάρυ� νει τον κυ� ριο του ε�ργου. 

8.2.2  Αν  ο  άνά� δοχος  άρνηθει�  νά  άποκάτάστη� σει  το  ελά� ττωμά  η�  την  ε�λλειψη  με�σά  στην  τάχθει�σά
προθεσμι�ά, το ελά� ττωμά η�  η ε�λλειψη άποκάθι�στάτάι άπο�  τον εργοδο� τη σε βά� ρος κάι γιά λογάριάσμο�  του,
με άπευθει�άς άνά� θεση των σχετικω� ν εργάσιω� ν σε μελετητη�  που ε�χει τά νο� μιμά προσο� ντά.  

8.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο  άνά� δοχος  υποχρεω� νετάι  νά  άνάλάμβά� νει  τις  νο� μιμες  ευθυ� νες  του,  άπάλλά� σσοντάς  άντι�στοιχά  τον
εργοδο� τη  κάι  τους  υπάλλη� λους  του  κάι  νά  τον  προφυλά� σσει  άπο�  πάντοειδει�ς  ζημιε�ς,  εξ  άιτι�άς
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άτυχημά� των που συμβάι�νουν στο προσωπικο�  του, εκτο� ς άν προκυ� πτει σοβάρη�  πάρά� λειψη η�  εσκεμμε�νη
ενε�ργειά του εργοδο� τη.

8.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απάγορευ� ετάι  στον  άνά� δοχο νά  εκχωρη� σει  σε  τρι�τους  με�ρος  η�  το  συ� νολο των δικάιωμά� των κάι  των
υποχρεω� σεω� ν  του  που  άπορρε�ουν άπο�  τη  συ� μβάση,  εκτο� ς  των περιπτω� σεων που  προβλε�ποντάι  στο
ά� ρθρο 195 του Ν.4412/2016. 

8.5   Εμπιστευτικότητα

Κάθ’  ο� λη τη διά� ρκειά ισχυ� ος  της συ� μβάσης,  άλλά�  κάι μετά�  τη λη� ξη η�  λυ� ση άυτη� ς,  ο άνά� δοχος (κάι οι
προστηθε�ντες  του)  άνάλάμβά� νει  την  υποχρε�ωση  νά  μη  γνωστοποιη� σει  σε  τρι�τους
(συμπεριλάμβάνομε�νων των εκπροσω� πων του ελληνικου�  κάι διεθνου� ς τυ� που), χωρι�ς την προηγου� μενη
ε�γγράφη συγκάτά� θεση του εργοδο� τη, οποιάδη� ποτε ε�γγράφά η�  πληροφορι�ες που θά περιε�λθουν σε γνω� ση
του κάτά�  την εκτε�λεση των υπηρεσιω� ν κάι την εκπλη� ρωση των υποχρεω� σεω� ν τους.

8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.6.1 Όλά τά ε�γγράφά (σχε�διά, μελε�τες, στοιχει�ά κ.ο.κ.) που θά συντάχθου� ν άπο�  τον άνά� δοχο (κάι τους
προστηθε�ντες του) στά πλάι�σιά εκτε�λεσης της Συ� μβάσης, θά άνη� κουν στην ιδιοκτησι�ά του εργοδο� τη, θά
ει�νάι πά� ντοτε στη διά� θεση των νομι�μων εκπροσω� πων του κάτά�  τη διά� ρκειά ισχυ� ος της συ� μβάσης κάι θά
πάράδοθου� ν  στον  εργοδο� τη  στον  χρο� νο  που  προβλε�πετάι  στη  συ� μβάση  η�  άλλιω� ς  κάτά�  την  κάθ’
οιονδη� ποτε τρο� πο λη� ξη η�  λυ� ση της Συ� μβάσης.

8.6.2  Αν  ει�νάι  υποχρε�ωση  του  άνάδο� χου  νά  πάράδω� σει  άρχει�ά  με  στοιχει�ά  σε  ηλεκτρονικη�  μορφη� ,
υποχρεου� τάι  νά  τά  συνοδευ� σει  με  ε�γγράφη  τεκμηρι�ωση�  τους  κάι  με  οδηγι�ες  γιά  την  άνά� κτηση  /
διάχει�ριση�  τους.

8.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι  κά� θε  ει�δους  υπολογισμοι�  η�  τά  οποιάδη� ποτε  στοιχει�ά,  που  θά  προκυ� πτουν  άπο�  επεξεργάσι�ά  σε
Ηλεκτρονικο�  Υπολογιστη� , άπο�  τον Ανά� δοχο (η�  τους προστηθε�ντες του) η�  άπο�  τις υπηρεσι�ες του εργοδο� τη
με την βοη� θειά / κάθοδη� γηση του άνάδο� χου, θά συνοδευ� οντάι υποχρεωτικά�  άπο�  άνάλυτικο�  υπο� μνημά,
που θά περιλάμβά� νει:

 τον τυ� πο του Ηλεκτρονικου�  Υπολογιστη�  που χρησιμοποιη� θηκε,
 την ονομάσι�ά του λογισμικου�  που χρησιμοποιη� θηκε κάι τά στοιχει�ά του συντά� κτη κάι του ιδιοκτη� τη του, κάι
 σε  περι�πτωση  υπολογισμω� ν,  την  περιγράφη�  των  μεθο� δων,  των  πάράδοχω� ν  υπολογισμου� ,  του  τρο� που

συμπλη� ρωσης των δεδομε�νων, ε�τσι ω� στε οι άντι�στοιχοι υπολογισμοι�  νά μπορου� ν νά ελεγχθου� ν με ά� λλες
κλάσσικε�ς μεθο� δους η�  με ά� λλά προγρά� μμάτά.

8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.8.1 Τά προγρά� μμάτά Ηλεκτρονικου�  Υπολογιστη�  (λογισμικο� ), τά οποι�ά θά χρησιμοποιη� σει ο άνά� δοχος
γιά την εκτε�λεση των υπηρεσιω� ν κάι την εκπλη� ρωση των υποχρεω� σεω� ν του, υποχρεου� τάι νά τά θε�σει στη
διά� θεση του εργοδο� τη ο� ποτε του ζητηθει�. 

8.8.2  Η  κυριο� τητά  των  προγράμμά� των  άυτω� ν  πάράμε�νει  στον  Ανά� δοχο,  ε�χει  ο� μως  ο  εργοδο� της  το
δικάι�ωμά νά τά  χρησιμοποιει�,  χωρι�ς  οικονομικη�  επιβά� ρυνση  κάι  χωρι�ς  περιορισμου� ς  γιά  θε�μάτά που
σχετι�ζοντάι με το Τεχνικο�  Αντικει�μενο της πάρου� σάς Συ� μβάσης.
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8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.9.1 Ο άνά� δοχος (κάι σε περι�πτωση συ� μπράξης ο� λά τά με�λη της) υποχρεου� τάι νά εκπληρω� νει τις κάτά�  τις
κει�μενες διάτά� ξεις φορολογικε�ς του υποχρεω� σεις κάι ενδεικτικά� : 

 την υποχρε�ωση εγγράφη� ς στην άρμο� διά Δημο� σιά Οικονομικη�  Υπηρεσι�ά (ΔΟΥ) κάι υποβολη� ς των άνάγκάι�ων
δηλω� σεων φορολογι�άς εισοδη� μάτος, Φ.Π.Α., κλπ.,

 την τη� ρηση βιβλι�ων συ� μφωνά με την ελληνικη�  φορολογικη�  νομοθεσι�ά,
 την πληρωμη�  φο� ρου εισοδη� μάτος η�  ά� λλων φο� ρων η�  τελω� ν κάι την εκπλη� ρωση των υποχρεω� σεω� ν του γιά

την κάτάβολη�  των εργοδοτικω� ν εισφορω� ν των εργάζομε�νων του.

8.9.2 Προκειμε�νου νά άποφευχθει�  η διπλη�  φορολογι�ά του εισοδη� μάτος τυχο� ν άλλοδάπω� ν επιχειρη� σεων
του  Ανάδο� χου,  άυτο� ς  άνάλάμβά� νει  νά  προσκομι�σει  στον  Εργοδο� τη  ο� λά  τά  σχετικά�  δικάιολογητικά�
ε�γγράφά, που άπάιτου� ντάι άπο�  τις άρμο� διες ελληνικε�ς Δημο� σιες Υπηρεσι�ες.

8.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

 Ο άνά� δοχος (κάι τά με�λη του σε περι�πτωση συ� μπράξης) υποχρεου� τάι νά εκπληρω� νει τις υποχρεω� σεις του
που άπορρε�ουν άπο�  την κει�μενη γιά την κοινωνικη�  άσφά� λιση νομοθεσι�ά (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), γιά το
προσωπικο�  του, που θά άπάσχολη� σει γιά την εκτε�λεση της συ� μβάσης.

8.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο άνά� δοχος δεν δικάιου� τάι νά προβάι�νει, χωρι�ς την προηγου� μενη ε�γγράφη συγκάτά� θεση του εργοδο� τη,
ά� μεσά η�  ε�μμεσά, σε δημο� σιες η�  διά του Τυ� που άνάκοινω� σεις σχετικά�  με τη συ� μβάση η�  τον εργοδο� τη.

8.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη

Τά ε�γγράφά που θά άντάλλά� σσοντάι μετάξυ�  του άνάδο� χου κάι του Εργοδο� τη θά πρε�πει νά άποστε�λλοντάι
κάτ’ άρχη� ν με fax, τά δε πρωτο� τυπά άυτω� ν νά άποστε�λλοντάι με συστημε�νο τάχυδρομει�ο η�  με courier κάι
νά ει�νάι συντετάγμε�νά στην ελληνικη�  γλω� σσά.

Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο  Εργοδο� της  υποχρεου� τάι  νά  πάρε�χει  στον  άνά� δοχο,  χωρι�ς  επιβά� ρυνση,  ο� λες  τις  πληροφορι�ες  που
άνάφε�ροντάι  στον  Φά� κελο  Δημο� σιάς  Συ� μβάσης,  εφο� σον  ει�νάι  διάθε�σιμες  κάι  δεν  ε�χει  κω� λυμά νά τις
πάράδω� σει.

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδο� της υποχρεου� τάι νά κάτάβά� λλει ε�γκάιρά την άμοιβη�  στον άνά� δοχο, κάτά�  τους ο� ρους του ά� ρθρου
187 του Ν.4412/2016 κάι της πάρου� σάς, ο� πως ειδικο� τερά ορι�ζετάι στην πάρ. 4.2 της πάρου� σάς 
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Άρθρο 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1  Η  μελε�τη  άπάιτει�  την  ε�γκριση  άπο  τη  Δ/νση  Συντονισμου�  κάι  Επιθεω� ρησης  Δάσω� ν  της
Αποκεντρωμε�νης Διοι�κησης  Θεσσάλι�άς κάι Στερεά� ς Ελλά� δάς, κάτο� πιν της ιεράρχικη� ς της υποβολη� ς προς
άυτη�  (Δάσάρχει�ο- Δ/νση Δάσω� ν-Δ/νση Συντονισμου�  κάι Επιθεω� ρησης Δάσω� ν), η οποι�ά πιστοποιει�  την
τη� ρηση  ο� λων  των  προδιάγράφω� ν,  κάνονισμω� ν  κάι  τεχνικω� ν  οδηγιω� ν  που  ισχυ� ουν  κάτά�  το  χρο� νο
συ� ντάξης άυτη� ς κάι βεβάιω� νετάι η ποιοτικη�  κάι ποσοτικη�  της επά� ρκειά κάι η συμμο� ρφωση του άνάδο� χου
προς τις συμβάτικε�ς εν γε�νει υποχρεω� σεις του.
10.2  Εφο� σον  κάτά�  το  νο� μο  άπάιτει�τάι  πριν  την  ε�γκριση  της  μελε�της  η  γνω� μη  ά� λλων υπηρεσιω� ν  κάι
φορε�ων, υποχρεου� ντάι νά την υποβά� λουν με�σά σε χρονικο�  διά� στημά δυ� ο (2) μηνω� ν άπο�  την άποστολη�
της  μελε�της  προς  άυτου� ς,  εκτο� ς  άν  προβλε�πετάι  διάφορετικη�  προθεσμι�ά  άπο�  ειδικε�ς  διάτά� ξεις.  Η
πάρε�λευση της προθεσμι�άς θεωρει�τάι ως θετικη�  γνωμοδο� τηση. Η προθεσμι�ά άνάστε�λλετάι άν το άρμο� διο
γιά  την  ε�γκριση  ο� ργάνο  άιτιολογημε�νά  ζητη� σει  συμπλη� ρωση  η�  διευκρι�νιση  επι�  των  υποβληθε�ντων
δικάιολογητικω� ν.
10.3 Η λη� ξη της Συ� μβάσης, εφ’ ο� σον δεν συντρε�χουν λο� γοι προ� ωρης λυ� σης (ε�κπτωση του άνάδο� χου η�
διά� λυση της συ� μβάσης),  πιστοποιει�τάι με την πάράλάβη�  των εργάσιω� ν του Ανάδο� χου κάι την ε�κδοση
σχετικη� ς άπο� φάσης άπο�  την Π.Α.
10.4Η οριστικη�  πάράλάβη�  γι�νετάι εντο� ς τριω� ν (3) μηνω� ν άπο�  την ε�γκριση πλη� ρων των μελετω� ν, το� σο της
άρχικη� ς κάι των συμπληρωμάτικω� ν / τροποποιητικω� ν συμβά� σεων που πάράλάμβά� νοντάι ενιάι�ά κάι την
ε�κδοση  βεβάι�ωσης  περάι�ωσης  της  Διευθυ� νουσάς  Υπηρεσι�άς,  γιά  την  περάι�ωση  των  εργάσιω� ν  της
συ� μβάσης.  των  εργάσιω� ν,  ο� που  βεβάιω� νετάι  εγγρά� φως  άπο�  τον  Εργοδο� τη  η  υποβολη�  ο� λων  των
πάράδοτε�ων άπο�  τον Ανά� δοχο κάι εφο� σον άυτο� ς ε�χει εκτελε�σει ο� λες τις συμβάτικε�ς του υποχρεω� σεις
εντο� ς του χρο� νου ισχυ� ος της Συ� μβάσης.
10.5 Μπορει�  νά γι�νει τμημάτικη�  πάράλάβη�  μελε�της άυτοτελου� ς στάδι�ου μελε�της, μετά�  άπο�  άι�τηση του
άνάδο� χου.  Μπορει�  επι�σης  νά  γι�νετάι  στάδιάκη�  άποδε�σμευση  των  εγγυη� σεων,  μετά�  άπο�  άι�τηση  του
άνάδο� χου κάι με τους ο� ρους του ά� ρθρου 72 πάρ. 7 του Νο� μου. 
10.6 Οι εγγυη� σεις κάλη� ς εκτε�λεσης επιστρε�φοντάι στον άνά� δοχο συ� μφωνά με το Άρθρο 5.2 της πάρου� σάς,
μετά�  την ε�κδοση άπο�  τον εργοδο� τη (Δ.Υ.) βεβάι�ωσης περάι�ωσης των υπηρεσιω� ν του Ανάδο� χου.
10.7  Γιά  την  ε�γκριση  της  μελε�της  κάι  την  πάράλάβη�  του  άντικειμε�νου  της  συ� μβάσης  ισχυ� ουν  τά
άνάφερο� μενά στο ά� ρθρο 189 του Νο� μου.

Άρθρο 11: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

11.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδο� της κάι ο άνά� δοχος υποχρεου� ντάι νά άντιμετωπι�ζουν κάλο� πιστά τις άμοιβάι�ες υποχρεω� σεις κάι
τά δικάιω� μάτά�  τους κάι νά προσπάθου� ν γιά την επι�λυση των διάφωνιω� ν τους με πνευ� μά συνεργάσι�άς κάι
άλληλεγγυ� ης. Η λυ� ση οποιάσδη� ποτε διάφωνι�άς επιλυ� ετάι κάτά�  τά λοιπά� , κάτά�  τις διάτά� ξεις των ά� ρθρων
198 του Ν.4412/2016 κάι την πάρου� σά (ά� ρθρο 12).

11.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου

11.2.1 Τά ε�γγράφά της συ� μβάσης άλληλοσυμπληρω� νοντάι. Σε περι�πτωση που υπά� ρξουν άντικρουο� μενες
διάτά� ξεις η�  ο� ροι στά ε�γγράφά της συ� μβάσης, υπερισχυ� ουν τά άνάγράφο� μενά στο ισχυρο� τερο κά� θε φορά� ,
ο� πως ορι�ζετάι στη Διάκη� ρυξη. 

11.2.2 Λά� θη η�  πάράλει�ψεις των εγγρά� φων της συ� μβάσης μπορει� νά διορθω� νοντάι πριν την υπογράφη�  της
συ� μβάσης,  άν  του� το  δεν  άντιβάι�νει  στη  δικάιολογημε�νη  εμπιστοσυ� νη  των  διάγωνιζομε�νων  κάι  στην
υποχρε�ωση του Ανάθε�τοντά Φορε�ά κάθω� ς επι�σης δεν μετάβά� λει μονομερω� ς τους ο� ρους της που ε�λάβάν
υπο� ψη τους οι διάγωνιζο� μενοι γιά τη διάμο� ρφωση της προσφορά� ς τους.
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11.3  Ανωτέρα βία

11.3.1 Αν κάτά�  την εκτε�λεση της συ� μβάσης επισυμβου� ν  γεγονο� τά η�  περιστάτικά�  "άνω� τερης βι�άς",  τά
οποι�ά σάφω� ς κάι άποδεδειγμε�νά βρι�σκοντάι υπερά� νω του ελε�γχου κάι της ευθυ� νης των συμβάλλομε�νων,
κάθε�νά  εκ των μερω� ν δικάιου� τάι  νά άνάστει�λει  την εκπλη� ρωση των συμβάτικω� ν του υποχρεω� σεων,
εφο� σον άυτά�  τά γεγονο� τά η�  περιστάτικά�  πάρεμποδι�ζουν την εκπλη� ρωση�  τους. Το πάράπά� νω δικάι�ωμά
υφι�στάτάι μο� νο στις περιπτω� σεις που οι  συνε�πειες των περιστάτικω� ν άυτω� ν δεν ρυθμι�ζοντάι άπο�  τις
διάτά� ξεις του Ν.4412/2016 η�  τη συ� μβάση.

11.3.2 Η μη εκπλη� ρωση των συμβάτικω� ν υποχρεω� σεων κάτά�  τη διά� ρκειά της άνάστολη� ς, δεν δημιουργει�
δικάι�ωμά  η�  άξι�ωση  υπε�ρ  η�  κάτά�  του  ετε�ρου  των  συμβάλλομε�νων.  Δεν  άνάστε�λλετάι  η  εκπλη� ρωση
υποχρεω� σεων  η�  η  κάτάβολη�  άμοιβω� ν,  που  κάτε�στησάν  άπάιτητε�ς  πριν  άπο�  την  επε�λευση  των  ά� νω
γεγονο� των η�  περιστάτικω� ν. 

11.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διάφωνι�ες, διενε�ξεις κάι διάφορε�ς που θά άνάκυ� ψουν κάτά�  την εκτε�λεση της Συ� μβάσης δεν δικάιολογου� ν
την εκ με�ρους του άνάδο� χου ά� ρνηση πάροχη� ς των υπηρεσιω� ν κάι εκτε�λεσης των κάθηκο� ντων του ο� πως
άυτά�  προβλε�ποντάι στη Συ� μβάση, εκτο� ς άν του� το ρητω� ς προβλε�πετάι άπο�  τις διάτά� ξεις του Ν.4412/2016
η�  την συ� μβάση. 

Αν πάρο� τι δεν υφι�στάτάι τε�τοιο δικάι�ωμά, ο άνά� δοχος άρνηθει�  την εκτε�λεση της συ� μβάσης, ο εργοδο� της
μπορει� νά κηρυ� ξει τον άνά� δοχο ε�κπτωτο, κάτά�  τις σχετικε�ς διάτά� ξεις του νο� μου.

Άρθρο 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1  Έκπτωση Αναδόχου

12.1.1 Εφο� σον ο άνά� δοχος δεν εκπληρω� νει τις συμβάτικε�ς του υποχρεω� σεις η�  δεν συμμορφω� νετάι με τις
γράπτε�ς εντολε�ς της υπηρεσι�άς, που ει�νάι συ� μφωνες με τη συ� μβάση η�  τις κει�μενες διάτά� ξεις, κηρυ� σσετάι
ε�κπτωτος με άπο� φάση της Π.Α.,  ο� πως λεπτομερω� ς ορι�ζετάι στο ά� ρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφο� σον
συντρε�χουν οι περιπτω� σεις της πάρ. 2 του ά� ρθρου άυτου� , η διάδικάσι�ά ε�κπτωσης κινει�τάι υποχρεωτικά�
κάι πιο συγκεκριμε�νά άν ο άνά� δοχος :

ά) Υπερβει�  υπάι�τιά γιά χρο� νο πε�ράν του 1/3 τη σχετικη�  συνολικη�  προθεσμι�ά  της πάράγρά� φου 2 του
ά� ρθρου 184 του Ν.4412/16, λάμβάνομε�νων υπο� ψη των πάράτά� σεων. 

β) Κάθυστερει� υπάι�τιά την υποβολη�  στάδι�ου μελε�της, γιά χρο� νο περισσο� τερο άπο�  το μισο�  της άντι�στοιχης
τμημάτικη� ς προθεσμι�άς. 

γ) Οι εργάσι�ες του πάρουσιά� ζουν κάτ' επάνά� ληψη ελάττω� μάτά η�  ελλει�ψεις. Γιά νά κηρυχτει�  ο άνά� δοχος
ε�κπτωτος γιά το λο� γο άυτο� ν πρε�πει νά ε�χει προηγηθει�, τουλά� χιστον μιά φορά�  η εφάρμογη�  των διάτά� ξεων
της  πάράγρά� φου  5  του  ά� ρθρου  188  του  Ν.  4412/16,  γιά  την  άποκάτά� στάση  των  ελάττωμά� των  η�
ελλει�ψεων της μελε�της κάι νά μην ε�χει άσκηθει� ε�νστάση η�  η άσκηθει�σά νά ε�χει άπορριφτει�.

12.1.2 Αν κάτά�  της άπο� φάσης ε�κπτωσης δεν άσκηθει�  εμπρο� θεσμά ε�νστάση η�  άν άπορριφτει�  η ε�νστάση
άπο�  την άρμο� διά προς του� το ΠροιHστάμε�νη Αρχη� , η ε�κπτωση κάθι�στάτάι οριστικη� . Αν άσκηθει� εμπρο� θεσμά
ε�νστάση  άνάστε�λλοντάι  οι  συνε�πειες  της  ε�κπτωσης  με�χρι  άυτο�  νά  οριστικοποιηθει�  κάι  ο  άνά� δοχος
υποχρεου� τάι νά συνεχι�σει τις εργάσι�ες της συ� μβάσης. Η άπο� φάση επι�  της ε�νστάσης εκδι�δετάι, μετά�  άπο�
γνω� μη του άρμο� διου Τεχνικου�  συμβουλι�ου, άπο�  την ΠροιHστάμε�νη Αρχη�  με�σά σε δυ� ο (2) μη� νες άπο�  την
κάτά� θεση της. Η άποδοχη�  η�  άπο� ρριψη της ε�νστάσης άιτιολογει�τάι, μετάξυ�  δε των λο� γων άποδοχη� ς μπορει�
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νά περιλάμβά� νετάι κάι η κάτάφάνη� ς βελτι�ωση του ρυθμου�  η�  της ποιο� τητάς των εκτελου� μενων εργάσιω� ν,
ω� στε νά πιθάνολογει�τάι βά� σιμά η ε�γκάιρη κάι ε�ντεχνη εκτε�λεση του ε�ργου. 

12.1.3 Η ΠροιHστάμε�νη Αρχη�  υποχρεου� τάι νά εκδω� σει άπο� φάση κάι μετά�  την πά� ροδο της προθεσμι�άς, ενω�
κινει�τάι η πειθάρχικη�  διάδικάσι�ά κάτά�  των υπάιτι�ων υπάλλη� λων κάτά�  τις διάτά� ξεις της πάράγρά� φου 7
του ά� ρθρου 183του Ν. 4412/16,. Μετά�  την πά� ροδο της προθεσμι�άς εκδο� σεως άποφά� σεως, ο άνά� δοχος
υποχρεου� τάι  νά  διάκο� ψει  τις  εργάσι�ες  της  συ� μβάσης  κάι  η  Διευθυ� νουσά  Υπηρεσι�ά  διάπιστω� νει  τις
εργάσι�ες που εκπο� νησε ο άνά� δοχος. Αν η ε�νστάση του άνάδο� χου γι�νει τελικά�  άποδεκτη�  μετά�  την πά� ροδο
των δυ� ο (2) μηνω� ν, δικάιου� τάι πάρά� τάση με άνάθεω� ρηση, ισο� χρονη με το διά� στημά της διάκοπη� ς, ενω�  η
διάκοπη�  των εργάσιω� ν της συ� μβάσης δεν άποτελει�  λο� γο γιά τη διά� λυση της συ� μβάσης. Ουδεμι�ά εργάσι�ά
εκτελου� μενη  μετά�  την  ημε�ρά  της  κάτά�  τά  ά� νω  υποχρεωτικη� ς  διάκοπη� ς  των  εργάσιω� ν  κάι  με�χρι  της
θετικη� ς γιά τον άνά� δοχο άποφά� σεως πιστοποιει�τάι γιά πληρωμη� . 

12.1.4 Μετά�  την κοινοποι�ηση της άπο� φάσης στον άνά� δοχο κάι με�χρι νά κάθάρισθει�  ο τρο� πος εκπο� νησης
των εργάσιω� ν  που  υπολει�ποντάι  γιά  την  ολοκλη� ρωση  του  εκπονου� μενου  στάδι�ου  της  μελε�της  η�  της
συ� μβάσης  υπηρεσιω� ν,  η  Διευθυ� νουσά  Υπηρεσι�ά  επεμβάι�νει  προς  άποτροπη�  άρνητικω� ν  συνεπειω� ν
εκτελω� ντάς τις άπάράι�τητες ενε�ργειες σε βά� ρος κάι γιά λογάριάσμο�  του ε�κπτωτου άνάδο� χου. 

12.1.4 Με την κοινοποι�ηση της άπο� φάσης οριστικοποι�ησης της ε�κπτωσης, ο άνά� δοχος διάκο� πτει κά� θε
εργάσι�ά κάι δεν δικάιου� τάι άμοιβη�  γιά το εκπονημε�νο στά� διο. Κάτ' εξάι�ρεση μπορει� ο εργοδο� της, άν κρι�νει
ο� τι ορισμε�νά στοιχει�ά του μελετητικου�  ε�ργου του υπο�  εκπο� νηση στάδι�ου ει�νάι χρη� σιμά, νά ζητη� σει νά
πάράδοθου� ν  στη  Διευθυ� νουσά  Υπηρεσι�ά  με�σά  σε  ορισμε�νη  προθεσμι�ά,  συντάσσομε�νου  σχετικου�
πρωτοκο� λλου πάρά� δοσης. Η άμοιβη�  του άνάδο� χου γιά τις εργάσι�ες του ημιτελου� ς στάδι�ου κάνονι�ζετάι με
Πρωτο� κολλο Κάνονισμου�  Τιμω� ν Μονά� δος Νε�ων Εργάσιω� ν. 

12.1.5  Μετά�  την  οριστικοποι�ηση  της  ε�κπτωσης  εκκάθάρι�ζετάι  η  συ� μβάση  κάι  κάτάπι�πτει  υπε�ρ  του
εργοδο� τη η εγγυ� ηση κάλη� ς εκτε�λεσης. Ποινικε�ς ρη� τρες που τυχο� ν επιβλη� θηκάν γιά υπε�ρβάση τμημάτικω� ν
προθεσμιω� ν οφει�λοντάι άθροιστικά�  κάι επιπλε�ον επιβά� λλετάι ποινικη�  ρη� τρά γιά υπε�ρβάση της συνολικη� ς
προθεσμι�άς, εφο� σον υφι�στάτάι τε�τοιά περι�πτωση.

12.1.6 Η άπο� φάση με την οποι�ά οριστικοποιη� θηκε η ε�κπτωση κοινοποιει�τάι άπο�  την υπηρεσι�ά που την
εξε�δωσε στην άρμο� διά γιά την ε�γκριση της μελε�της υπηρεσι�ά κάι στην υπηρεσι�ά τη� ρησης του Μητρω� ου
Μελετητω� ν  η�  Ετάιρειω� ν  Μελετω� ν,  γιά  την  επιβολη�  των  πάρεπο� μενων  κυρω� σεων,  μάζι�  με  συ� ντομο
ιστορικο�  κάι μνει�ά των λο� γων που οδη� γησάν στην ε�κπτωση. Αν ο ε�κπτωτος άνά� δοχος ει�νάι κοινοπράξι�ά η�
συ� μπράξη μελετητω� ν η�  ετάιρειω� ν μελετω� ν, η Διευθυ� νουσά Υπηρεσι�ά προσδιορι�ζει τους υπευ� θυνους γιά
την ε�κπτωση μελετητε�ς η�  ετάιρει�ες της συ� μπράξης η�  κοινοπράξι�άς. 

12.2    Διάλυση της σύμβασης

12.2.1  Ο  εργοδο� της  δικάιου� τάι  νά  κάτάγγει�λει  κάι  νά  προβει�  στη  διά� λυση  μιάς  συ� μβάσης  μελε�της  η�
πάροχη� ς  τεχνικω� ν  κάι  λοιπω� ν  συνάφω� ν  επιστημονικω� ν  υπηρεσιω� ν  κάτά�  τη  διά� ρκειά  εκτε�λεση� ς  της,
συ� μφωνά με τά άνάφερο� μενά στο ά� ρθρο 192 πάρ. 1 κάι 2 του Ν.4412/2016.

12.2.2 Ο άνά� δοχος δικάιου� τάι νά διάλυ� σει την συ� μβάση, συ� μφωνά με τά άνάφερο� μενά στο ά� ρθρο 192
πάρ. 3, 4 κάι 5 του Ν.4412/2016

12.3 Ματαίωση της διάλυσης 

Συ� μφωνά με τά ισχυ� οντά στο ά� ρθρο 193 του ν.4412/2016. 
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12.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Συ� μφωνά με τά ισχυ� οντά στο ά� ρθρο 194 του ν.4412/2016. 

12.5  Υποκατάσταση του αναδόχου 

Συ� μφωνά με τά ισχυ� οντά στο ά� ρθρο 195 του ν.4412/20162.

12.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η άνάθε�τουσά άρχη�  μπορει�, υπο�  τις προυH ποθε�σεις που ορι�ζουν οι κει�μενες διάτά� ξεις, νά κάτάγγει�λει μι�ά
δημο� σιά συ� μβάση κάτά�  την διά� ρκειά της εκτε�λεσης της συ� μφωνά με τά άνάφερο� μενά στο ά� ρθρο 133 του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διάφορε�ς μετάξυ�  του εργοδο� τη κάι του άνάδο� χου επιλυ� οντάι κάτά�  τά λεπτομερω� ς άνάφερο� μενά στο
ά� ρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικη�  κάι η δικάστικη�  διάδικάσι�ά δεν άνάστε�λλουν την εκτε�λεση της
Συ� μβάσης, εκτο� ς κάι άν ορι�ζετάι διάφορετικά�  στο Νο� μο. 

Άρθρο 14    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14.1  Νομοθεσία

Η  Συ� μβάση  διε�πετάι  άποκλειστικά�  άπο�  το  Ελληνικο�  Δι�κάιο  ο� πως  άνάλυτικά�  προσδιορι�ζετάι  στην
Διάκη� ρυξη κάι το Τευ� χος Τεχνικω� ν Δεδομε�νων.

14.2  Γλώσσα επικοινωνίας

14.2.1Η Συ� μβάση θά συντάχθει� στην ελληνικη�  γλω� σσά.

14.2.2 Όλες οι επικοινωνι�ες (προφορικε�ς κάι γράπτε�ς) μετάξυ�  του Ανάδο� χου κάι του Εργοδο� τη η�  ά� λλων
ελληνικω� ν άρχω� ν η�  φορε�ων θά γι�νοντάι στην ελληνικη�  γλω� σσά. Οπουδη� ποτε κάι οποτεδη� ποτε κάτά�  τη
διά� ρκειά ισχυ� ος της Συ� μβάσης άπάιτηθει�  ερμηνει�ά η�  μετά� φράση άπο�  η�  / κάι προς τά ελληνικά� , άυτε�ς θά
εξάσφάλι�ζοντάι άπο�  τον Ανά� δοχο κάι με κο� στος που θά βάρυ� νει τον ι�διο.

14.2.3 Σε κά� θε περι�πτωση άμφισβητη� σεων η�  διάφορω� ν, το ελληνικο�  κει�μενο κάτισχυ� ει των εγγρά� φων σε
άλλοδάπη�  γλω� σσά.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24.5.2021

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Η Συντά� ξάσά                               Ο Δ/ντης Τεχνικω� ν Υπηρεσιω� ν 

Τζω� ρτζη Πάράσκευη�                        Βά� ιος Ελευθερι�ου

           Π.Ε. Γεωπο� νος                                          Αγρ. Τοπογρά� φος Μηχάνικο� ς
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' άριθμ.:245/2021 άπο� φάση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς του Δη� μου Κάρδι�τσάςvi

Ο Δη� μάρχος

        Τσιά� κος  Βάσι�λειος 

19



i Κάτά�  την ε�ννοιά της περ. 29 της πάρ. 1 του ά� ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
ii Συμπληρω� νοντάι  τά στοιχει�ά  της άνάθε�τουσάς άρχη� ς.  Επισημάι�νετάι  ο� τι  οι  άνάθε�τοντες  φορει�ς
δυ� νάντάι νά χρησιμοποιου� ν το πάρο� ν τευ� χος διάκη� ρυξης γιά τις συμβά� σεις που άνάθε�τουν συ� μφωνά
με τις διάτά� ξεις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
iii Ανάγρά� φετάι ο κωδικο� ς τάυτοποι�ησης της διάτιθε�μενης πι�στωσης (π.χ. κωδικο� ς ενά� ριθμου ε�ργου
στο ΠΔΕ η�  κωδικο� ς πι�στωσης του τάκτικου�  προυH πολογισμου�  του φορε�ά υλοποι�ησης). Σε περι�πτωση
συγχρημάτοδοτου� μενων ε�ργων άπο�  πο� ρους της ΕυρωπάιHκη� ς Ένωσης, άνάγρά� φετάι κάι ο τι�τλος του
Επιχειρησιάκου�  Προγρά� μμάτος  του  ΕΣΠΑ  η�  ά� λλου  συγχρημάτοδοτου� μενου  άπο�  πο� ρους  ΕΕ
προγρά� μμάτος στο πλάι�σιο του οποι�ου ει�νάι εντάγμε�νη η υπο�  άνά� θεση μελε�τη.
iv  Το ποσοστο�  της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς δεν μπορει� νά υπερβάι�νει το 2% της εκτιμω� μενης άξι�άς της

συ� μβάσης,  χωρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  με  άνά� λογη  στρογγυλοποι�ηση,  μη  συνυπολογιζο� μενων  των
δικάιωμά� των προάι�ρεσης κάι πάρά� τάσης της συ� μβάσης, (ά� ρθρο 72 πάρ. 1 περ. ά εδά� φιο πρω� το
του ν. 4412/2016 ο� πως τροποποιη� θηκε με την πάρ. 5ά του ά� ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 

v  Πρβ. ά� ρθρο 72 πάρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε  με την περ. 4 του ά� ρθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α' 171) κάι την πάρ. 5 περ. β, γ κάι δ του ά� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

vi Του  άρμοδι�ου  οργά� νου  του  εργοδο� τη  –  άνάθε�τουσάς  άρχη� ς  (ά� ρθρο  2  πάρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
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