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Άρκρο 1 - ΕΙΑΓΩΓΗ 

2.1 Γενικά 

Θ παροφςα Ε..Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 

ανάκεςθσ περιλαμβάνονται  ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και  τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ "Σεχνικϊν Δεδομζνων". 

2.2 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ τυλίδασ 

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ):  είναι ο Διμοσ τυλίδασ 

Εργοδότθσ: είναι Διμοσ τυλίδασ 

Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον 

εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016. 

Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.): (ζωσ τθν υπογραφι ςφμβαςθσ) ΟΙΚΟΝΟΜIΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

(μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ) Δθμοτικό υμβοφλιο 

Διευκφνουςα Τπθρεςία(Δ.Τ.): Σμιμα Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου τυλίδασ 

υμβατικι Αμοιβι: Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 

Δθμόςια ςφμβαςθ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Θ 

ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν κατά το άρκρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του 

Ν.4412/2016. 

Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων 

φορζασ με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, όπωσ : 

Α. Θ Διακιρυξθ με τα Προςαρτιματα τθσ 

Β. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 

Γ. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων 

Δ. Σεφχοσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Ε. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

Σ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..) 

 

2.3 ειρά Ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 
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Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ 

ακόλουκθ: 

1. Σο υμφωνθτικό 

2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου 

5. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 

6. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων που περιλαμβάνει το και το πρόγραμμα των απαιτοφμενων 

μελετϊν και τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου. 

7. Σο τεφχοσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν με τουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τθσ 

προεκτιμθκείςασ αμοιβισ. 

 

Άρκρο 2 - ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.4 Σόποσ και χρόνοσ 

Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον τοφτο 

απαιτείται. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ 

(Προϊςτ/νθσ Αρχισ, Διευκ/ςασ Τπ/ςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει 

γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που 

πρόκειται να καταςκευαςτεί το μελετϊμενο ζργο και εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κρίνει 

χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 

ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 20 θμζρεσ. το ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ το νόμιμο κατά τισ οικείεσ διατάξεισ 

όργανο και από πλευράσ του αναδόχου ο οριςκείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ εκπρόςωπόσ του. 

 

υμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ ζναρξθ 

τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. τθ διακιρυξθ ορίηεται ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ 

μελζτθσ. 

το τεφχοσ «Σεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των επί 
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μζρουσ μελετϊν, από το οποίο προκφπτει ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου του 

μελετθτικοφ ζργου και ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ κακυςτεριςεισ για  τισ οποίεσ 

δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ. ε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ 

ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν 

ζγκριςι του κα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο. το νζο χρονοδιάγραμμα κα αναγράφονται οι 

κακαροφ χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι ςθμεία 

ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ και οι χρόνοι των απαιτοφμενων εγκρίςεων και ενεργειϊν τθσ 

Τπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία. 

Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, 

δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016. 

 

2.5 Εκπρόςωποι του Αναδόχου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (παρ. 6 και 7 του άρκρου 96 του 

Ν.4412/2016), ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των υμβατικϊν Σευχϊν. 

Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ δφναται να ορίςει και 

αναπλθρωτι εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω 

εκπροςϊπων του αναδόχου γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο 

οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι  των 

μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ό κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του 

εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Τ. Οποιαδιποτε 

αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. 

Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ 

κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό του. 

ε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα του εκπροςϊπου 

του. 

Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ και αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ  ι  υποβάλλεται  με  ιδιαίτερο  ζγγραφο.  Αντίκλθτοσ  δεν  αποκλείεται  να  είναι  και  ο 

εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. τον 

αντίκλθτο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων τθσ υπθρεςίασ. Ο 
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ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τον αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 

διλωςθσ με τθν οποία αντικακίςταται, οι κοινοποιιςεισ νομίμωσ γίνονται ςτον αντίκλθτο. Θ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία δικαιοφται να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του 

αντικλιτου, αν ο τελευταίοσ δεν παραλαμβάνει τα ζγγραφα που απευκφνονται προσ τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ. 

 

2.6 Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ 

Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα 

επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των 

επιβλεπόντων ορίηονται κατά το άρκρο 183 του Ν.4412/2016. 

 

2.7 Τποβολι Εκκζςεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για  τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά 

ςτο τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων”. 

 

Άρκρο 3 - ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι 

ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που 

διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ 

οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ. Θ Δ.Τ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει 

τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα, αν θ 

αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν 

κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ (παρ. 3 του άρκρου 188 του 

Ν.4412/2016). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ό διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα XIV του Προςαρτιματοσ Β' του ν.4412/2016. 
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Άρκρο4 - ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

4.1 Αμοιβι του αναδόχου 

υμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Θ 

αμοιβι αυτι μπορεί να τροποποιθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που 

α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ 

β) εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ, 

γ) δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ 

αμοιβισ του εφόςον ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Νόμου κατά τα 

αναφερόμενα ςτα άρκρα 132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου. 

 

4.2 Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ςε κατθγορίεσ 

μελετϊν, όπωσ προκφπτουν από τθν οικονομικι του προςφορά μετά τθν υποβολι, τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ μελζτθσ ςφμφωνα με το άρκρο 187 του Ν.4412/2016. 

Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Πλθρωμισ, 

που ςυντάςςονται, ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5-9 του 

άρκρου 187 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα αναγράφονται: 

i) Σο είδοσ των εργαςιϊν, 

ii) Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν, 

iii) Πίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ 

που ολοκλθρϊκθκαν, τθ μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των 

προθγουμζνων αμοιβϊν. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφ 

πίνακασ επιμεριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ αναδόχου 

κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει ςτα μζλθ 

τθσ με ευκφνθ του, 

iv) Σο πλθρωτζο ποςό, 

v) Ο αναλογϊν Φ.Π.Α. 

Αν οι λογαριαςμοί περιζχουν αςάφειεσ ι ςφάλματα, ςε βακμό που θ διόρκωςθ τουσ 

να κακίςταται ανζφικτθ, επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο  για επαναςφνταξθ μζςα ςτθν 
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προκεςμία ζγκριςθσ τουσ. Αν οι αςάφειεσ και τα ςφάλματα αφοροφν διακριτά κονδφλια 

των λογαριαςμϊν, εκκρίνονται κατά το μθ αμφιςβθτοφμενο μζροσ και κατά το υπόλοιπο 

επιςτρζφονται για επαναςφνταξθ. Θ μθνιαία προσ ζγκριςθ προκεςμία αρχίηει από τθν 

υποβολι του επαναςυνταγμζνου λογαριαςμοφ. 

Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 

i) Απόδειξθ ι Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν, 

ii) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ, 

iii) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυςικό πρόςωπο, ιτισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ 

με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για 

νομικό πρόςωπο. Οι  ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν  τθν αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

iv) Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν κρατιςεων (0,06% 

υπζρ ΕΑΑΔΘΤ με το χαρτόςθμό του και ΟΓΑ χαρτοςιμου, φόροι κ.λπ.), αν αυτζσ 

δεν παρακρατοφνται από τον εργοδότθ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και 

οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν 

πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Αν θ πλθρωμι λογαριαςμοφ κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν 

του ενόσ μθνόσ, μετά τθ ρθτι ζγκριςθ, του οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ που 

υπολογίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η' του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 (Α'107). Προχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ προςκόμιςθ από 

τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο τιμολόγιο μπορεί 

να προςκομίηεται μεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ του λογαριαςμοφ. Ο 

ανάδοχοσ δικαιοφται ακόμα να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταβολι 

τθσ αμοιβισ του, φςτερα από κοινοποίθςθ ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ περί διακοπισ 

των εργαςιϊν, προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. τθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται 

ιςόχρονθ παράταςθ. Τπαιτιότθτα του αναδόχου για τθ μθ πλθρωμι λογαριαςμοφ 

υπάρχει μόνο ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία αποδεδειγμζνα κλικθκε εγγράφωσ από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του κυρίου του ζργου και αδράνθςε ι παρζλειψε να προςκομίςει 

τα αναγκαία δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του. 
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Θ κατάςχεςθ ςτα χζρια τρίτου τθσ αμοιβισ του αναδόχου, πριν από τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δεν επιτρζπεται. 

Διευκρινίηεται ότι: 

i. Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, 

οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 

Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και υντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων 

φορζων, όπωσ τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ. 

ii. Θ  ςυμβατικι  αμοιβι  δεν  περιλαμβάνει  Φόρο  Προςτικζμενθσ  Αξίασ.  Ο  φόροσ  

αυτόσ  κα καταβάλλεται επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε 

Λογαριαςμοφ. 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 

Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 

δικαιολογθτικά. 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα 

μετακινιςεων, ειδικά και γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ 

προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι ςφμβαςθ 

προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ. 

Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

για τα απομζνοντα ςτάδια μελζτθσ ι και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, κατά το 

άρκρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει 

γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. τθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ 

αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 193 και 194 του Ν. 4412/16. 

Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον: 

α) το κρίνει αναγκαίο και  

β) ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/16. Θ άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 186 του Ν. 

4412/16. 

Θ αφξθςθ του ςυμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτζρω με ςυμπλθρωματικι 

ςφμβαςθ, ςυνεπάγεται τθν καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ 

ίςου με το 5% τθσ ς.ς. (άρκρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 
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Γενικά, τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ μπορεί να επζλκει κατά 

τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 

διεκπεραιϊνονται από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με 

τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Άρκρο 5 - ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται 

κατά το άρκρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, (όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παρ. 4 του άρκρου 21 του Ν.4782/2021),  ίςθ προσ το 5% τθσ ε κ τ ι μϊ με ν θσ  αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 

από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 

και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 

του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ν.4872/2021. Εφόςον υπάρξει 

νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρκρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 

Για τθν εκταμίευςθ προκαταβολισ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ 

(πζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ) για ποςό ίςο με τθ διαφορά του ποςοφ τθσ προκαταβολισ 

και του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ 

τθν πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του 

Εργοδότθ κατά του αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 

Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι ανάλογου προσ τθν απαίτθςθ 

μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με 

ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι. 

Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ 
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του Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 

 

Άρκρο 6 - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται 

εισ βάροσ του και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το 

δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 

του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

Άρκρο 7 - ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων”, που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ, με 

επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. 

Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ 

και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν 

αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ. Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω 

πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από 

τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν 

τοφτο ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι 

και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο 

ανάδοχοσ μπορεί να το διαπιςτϊςει, ειδοποιεί εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ 

τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον 

Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 

οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

7.2 Ελαττϊματα και ελλείψεισ τθσ μελζτθσ 

Ελαττϊματα ι ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ, αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν 
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παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ, αποκακίςτανται από τον ανάδοχο με δίκεσ του 

δαπάνεσ. Αν διαπιςτωκοφν ελαττϊματα ό  ελλείψεισ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ  καταςκευισ  του 

ζργου,  θ Διευκφνουςα Τπθρεςία καλεί τον ανάδοχο τθσ μελζτθσ να διορκϊςει τα 

ελαττϊματα ό να ςυμπλθρϊςει τισ ελλείψεισ και εφόςον αυτόσ δεν  ςυμμορφωκεί  εκδίδει 

και κοινοποιεί ςτον ανάδοχο πρόςκλθςθ ςτθν οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται θ 

διαδικαςία εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου, β) περιγράφονται τα ελαττϊματα και οι 

ελλείψεισ τθσ μελζτθσ ι τθσ υπθρεςίασ, γ) χορθγείται εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςθ, δ) επιςθμαίνεται ότι θ πρόςκλθςθ μπορεί να προςβλθκεί με ζνςταςθ 

ενϊπιον τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία. Θ ζνςταςθ του 

αναδόχου δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν πρόςκλθςθ. Αν 

αποδειχκεί ότι ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται, θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ των ελλείψεων ι 

ελαττωμάτων βαρφνει τον κφριο του ζργου. 

Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να αποκαταςτιςει το ελάττωμα ι  τθν ζλλειψθ  μζςα ςτθν 

ταχκείςα προκεςμία, το ελάττωμα ό θ ζλλειψθ αποκακίςταται από τον εργοδότθ ςε βάροσ 

και για λογαριαςμό του, με απευκείασ ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε μελετθτι που 

ζχει τα νόμιμα προςόντα. 

 

7.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ 

αντίςτοιχα τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από 

παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν 

προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ. 

7.4 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων 

και των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ  ςφμβαςθ,  εκτόσ των περιπτϊςεων που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 195 του Ν.4412/2016. 

7.5 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

ανάδοχοσ ( και οι προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 
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7.6 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο 

(και τουσ προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν 

ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων του 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που 

προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ 

φμβαςθσ. 

Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι 

μορφι, υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για 

τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

7.7 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από 

επεξεργαςία ςε Θλεκτρονικό Τπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι 

από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει: 

 τον τφπο του Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 

 τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ 

και του ιδιοκτιτθ του, και 

 ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν 

υπολογιςμοφ, του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι 

υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα 

προγράμματα. 

7.8 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Σα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα  χρθςιμοποιιςει  ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί. 

Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ 

το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για 

κζματα που ςχετίηονται με το Σεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

7.9 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει 

τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:  
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 τθν  υποχρζωςθ  εγγραφισ  ςτθν  αρμόδια  Δθμόςια  Οικονομικι  Τπθρεςία  (ΔΟΤ)  

και υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., κλπ., 

 τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 

 τθν πλθρωμι  φόρου  ειςοδιματοσ  ι  άλλων  φόρων  ι  τελϊν  και  τθν  

εκπλιρωςθ  των υποχρεϊςεϊν του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν 

των εργαηομζνων του. 

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 

Τπθρεςίεσ. 

7.10 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία 

(ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

7.11 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

του εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ 

ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ. 

 

7.12 Αλλθλογραφία με τον Εργοδότθ 

Σα ζγγραφα  που κα ανταλλάςςονται  μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει 

να αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με 

ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 8 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

8.1 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ, εφόςον είναι 

διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 
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8.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ 

όρουσ του άρκρου 187 του Ν.4412/2016 και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν 

παρ. 4.2 τθσ παροφςασ .Τ. 

 

Άρκρο 9 - ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με 

πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, 

κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 183-195 του Ν.4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12). 

 

9.1 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν Προςφορά του  Αναδόχου 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε 

φορά, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ. 

Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 

υποχρζωςθ του Ανακζτοντα Φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν 

υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

9.2 Ανωτζρα βία 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 

ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 

κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω 

δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν 

ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ. 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 

δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 

υποχρεϊςεων ι  θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ  πριν από τθν επζλευςθ των άνω 

γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

9.3 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν 

δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 

κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τισ 
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διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ 

αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

 

Άρκρο 10 - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

10.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου  

Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ  με  απόφαςθ τθσ Π.Α.,  όπωσ  λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του 

Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία 

ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά και πιο ςυγκεκριμζνα αν ο ανάδοχοσ : 

α) Τπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τθσ 

αντίςτοιχθσ τμθματικισ προκεςμίασ. 

γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχτεί ο 

ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν 

αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ό ελλείψεων τθσ μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ 

αςκθκείςα να ζχει απορριφτεί. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφτεί θ ζνςταςθ 

από τθν αρμόδια προσ τοφτο Προϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα ζνςταςθ αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτό να οριςτικοποιθκεί και 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ 

εκδίδεται, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Σεχνικοφ ςυμβουλίου, από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι μζςα 

ςε δφο (2) μινεσ από τθν κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ό απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, 

μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί να περιλαμβάνεται και θ καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ 

ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, ϊςτε να πικανολογείται βάςιμα θ ζγκαιρθ και 

ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 

Θ Προϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ 

κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 7 του άρκρου 183. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 

διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που εκπόνθςε ο ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του αναδόχου γίνει τελικά 

αποδεκτι μετά τθν πάροδο των δφο (2) μθνϊν, δικαιοφται παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ 

με το διάςτθμα τθσ διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για 
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τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω 

υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον ανάδοχο αποφάςεωσ 

πιςτοποιείται για πλθρωμι. 

Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακαριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ 

των εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ 

ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επεμβαίνει προσ αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτου αναδόχου. 

Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ, ο ανάδοχοσ διακόπτει κάκε 

εργαςία και δεν δικαιοφται αμοιβι για το εκπονθμζνο ςτάδιο. Κατ' εξαίρεςθ μπορεί ο εργοδότθσ, 

αν κρίνει ότι οριςμζνα ςτοιχεία του μελετθτικοφ ζργου του υπό εκπόνθςθ ςταδίου είναι χριςιμα, 

να ηθτιςει να παραδοκοφν ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία, 

ςυνταςςόμενου ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τισ εργαςίεσ του 

θμιτελοφσ ςταδίου κανονίηεται με Πρωτόκολλο Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ  τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 

εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ 

τμθματικϊν προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται τζτοια περίπτωςθ. 

Θ απόφαςθ με τθν οποία οριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθ κοινοποιείται από τθν υπθρεςία που τθν 

εξζδωςε ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ υπθρεςία και ςτθν υπθρεςία τιρθςθσ του 

Μθτρϊου Μελετθτϊν ό Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των παρεπόμενων κυρϊςεων, μαηί με 

ςφντομο ιςτορικό και μνεία των λόγων που οδιγθςαν ςτθν ζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ 

είναι κοινοπραξία ι ςφμπραξθ μελετθτϊν ι εταιρειϊν μελετϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 

προςδιορίηει τουσ υπεφκυνουσ για τθν ζκπτωςθ μελετθτζσ ι εταιρείεσ τθσ ςφμπραξθσ ι 

κοινοπραξίασ. 

10.2  Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι 

παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 

παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και εκάςτοτε ιςχφει. 

10.3  Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 193 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και εκάςτοτε 

ιςχφει. 

10.4   Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 194 του ν.4412/2016. 
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10.5  Τποκατάςταςθ του αναδόχου 

φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 195 του ν.4412/2016. 

 

10.6  Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ φμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει μία δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

 

10.7  Ζγκριςθ μελζτθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για επί μζρουσ κατθγορίεσ μελετϊν δεν ορίηεται 

ιδιαίτερθ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ μελζτθσ, που 

εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των 

προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν κατά το χρόνο ςφνταξθσ 

αυτισ και βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ του 

αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ εν γζνει υποχρεϊςεισ του.  

Θ οριςτικι παραλαβι των μελετϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ 

Αρχισ, μετά τθν ζγκριςθ του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, ςταδίου τθσ μελζτθσ και τθν 

ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ. 

χετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία 

δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 

Άρκρο 12   ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

12.1  Νομοκεςία 

Θ φμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται 

ςτθν διακιρυξθ και το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων. 

12.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 
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οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ 

από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ 

που κα βαρφνει τον ίδιο. 

ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 

εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 


