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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Εισαγωγή

1.1. Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά

Ανάθεάτουσά άρχήά  τής πάρουά σάς συά μβάσής ειάνάι ο Δήά μος Χάνιάων.
 
Κυά ριος του εάργου (ΚτΕ) ειάνάι ο Δήά μος Χάνιάων.
 
Εργοδοά τής ειάνάι ο Δήά μος Χάνιάων.
 
Ανάά δοχος: Το φυσικοά  ήά  νομικοά  προά σωπο ήά  κοινοπράξιάά ήά  συά μπράξή που συνάά πτει με τον
εργοδοά τή συά μβάσή του Ν.4412/2016. 

Προιϊστάμεάνή Αρχήά  (Π.Α.):  Η Οικονομικήά  Επιτροπήά  κάι το Δήμοτικοά  Συμβουά λιο του Δήά μου
Χάνιάων. 

Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά (Δ.Υ.): ή Δ/νσή Τεχνικωά ν Υπήρεσιωά ν του Δήά μου Χάνιάων.
 
Οικονομικοά  Αντικειάμενο  τής  Συά μβάσής  ήά  Αξιάά  τής  Συά μβάσής :  Η  προβλεποά μενή  άποά  τή
Συά μβάσή Αμοιβήά  του Ανάδοάχου. 

Συά μβάσή: Το συά νολο των οά ρων, που προσδιοριάζουν τά δικάιωά μάτά κάι τις υποχρεωά σεις των
άντισυμβάλλομεάνων,  δήλάδήά  του  Εργοδοά τή  κάι  του  Ανάδοάχου,  κάι  περιλάμβάά νοντάι  στά
τευά χή  του  διάγωνισμουά ,  στήν  άποά φάσή  εάγκρισής  του  άποτελεάσμάτος  κάι  το  σχετικοά
συμφωνήτικοά , που θά υπογράφειά μετάξυά  των δυά ο συμβάλλομεάνων μερωά ν. 

Συμβάτικάά  Τευά χή:  Το  συμφωνήτικοά ,  που  θά  υπογράφειά  μετάξυά  του  Εργοδοά τή  κάι  του
Ανάδοάχου,  μάζιά  με  τά  τευά χή,  τά  οποιάά  το  συνοδευά ουν  κάι  το  συμπλήρωά νουν,  οά πως
άνάγράά φοντάι στήν πάράά γράφο 1.3 τής Σ.Υ.. 

Τευά χή Διάδικάσιάάς: Κάά θε τευά χος που εκδιάδετάι άποά  τον Εργοδοά τή κάι άποστεάλλετάι στους
συμμετεάχοντες κάτάά  τή διάά ρκειά τής Διάδικάσιάάς: 
1. Διάκήά ρυξή μάζιά με τά Προσάρτήά μάτά τής 
2. Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (ΣΥ) 
3. Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων (ΤΤΔ) 
4. Τευά χος Προεκτιάμήσής Αμοιβήά ς (ΤΠΑ) 

Τευά χή  Προσφορωά ν:  Τά  τευά χή  που  πάράλάμβάά νει  ο  Εργοδοά τής  συμπλήρωμεάνά  άποά  τους
Διάγωνιζοά μενους κάτάά  το Διάγωνισμοά  : 
1. Φάά κελος Δικάιολογήτικωά ν Συμμετοχήά ς 
2. Φάά κελος Τεχνικήά ς Προσφοράά ς 
3. Φάά κελος Οικονομικήά ς Προσφοράά ς 

ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ:  Τάμειάο  Συντάά ξεων  Μήχάνικωά ν  &  Εργολήπτωά ν  Δήμοσιάων  Έργων/Ενιάιάο
Τάμειάο Ανεξάά ρτήτά Απάσχολουμεάνων 



1.2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η πάρουά σά ΣΥ προσδιοριάζει το γενικοά  πλάιάσιο κάι τους ειδικουά ς οά ρους γιά τήν εκτεάλεσή των
συμβάτικωά ν  υποχρεωά σεων  του  Ανάδοάχου.  Τά  ειδικάά  θεάμάτά  που  σχετιάζοντάι  με  τήν
διάδικάσιάά άνάά θεσής περιλάμβάά νοντάι στο τευά χος "Διάκήά ρυξή", ενωά  το άντικειάμενο κάι τά
τεχνικάά  χάράκτήριστικάά  τής συά μβάσής στο τευά χος “Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων”. 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τά πάράκάά τω τευά χή,  μάζιά  με οά λά τά τευά χή κάι εάγγράφά που προσάρτωά ντάι σ΄  άυτάά  ήά  τά
συμπλήρωά νουν,  άποτελουά ν  άνάποά σπάστο  μεάρος  τής  Συά μβάσής  που  θά  κάτάρτιστειά  κάι
τάξινομουά ντάι κάτάά  σειράά  ισχυά ος: 

1. Συμφωνήτικοά  
2. Διάκήά ρυξή με τά Προσάρτήά μάτάά  τής 
3. Οικονομικήά  Προσφοράά  (ΟΠ) 
4. Τεχνικήά  Προσφοράά  (ΤΠ) 
5. Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (ΣΥ) 
6. Το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων (ΤΤΔ) 
7. Τευά χος Προεκτιάμήσής Αμοιβήά ς (ΤΠΑ)

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης

2.1. Τόπος και Χρόνος

2.1.1      Τοά πος εργάσιάάς του Ανάδοάχου ειάνάι ειάτε το γράφειάο του, ειάτε κάι ή περιοχήά  του εάργου
εφοά σον τουά το άπάιτειάτάι. Ο Ανάά δοχος υποχρεουά τάι, υά στερά άποά  εάγκάιρή προά σκλήσή
των  υπήρεσιωά ν  του  εργοδοά τή  (Προιϊστάμεάνής  Αρχήά ς,  ΔΥ  κάι  επιβλεποά ντων)  νά
συμμετεάχει  σε  συσκεάψεις,  νά  πάρεάχει  γράπτεάς  ήά  προφορικεάς  πλήροφοριάες  ήά
συμβουλεάς  στις  υπήρεσιάες  άυτεάς,  νά  συμμετεάχει  σε  επισκεάψεις  στήν  περιοχήά  που
προβλεάπετάι  νά  κάτάσκευάστουά ν  τά  εάργά  κάι  γενικάά  νά  πάρεάχει  κάά θε  σχετικήά
υποστήά ριξή που κριάνει χρήά σιμή ο εργοδοά τής. 

2.1.2      Μάζιά με τήν κοινοποιάήσή τής άποά φάσής τής Προιϊστάμεάνής Αρχήά ς γιά τήν εάγκρισή τής
άνάά θεσής προς τον Ανάά δοχο, κάλειάτάι άυτοά ς νά υπογράά ψει το συμφωνήτικοά  μεάσά σε
δεκάπεάντε  (15)  ήμεάρες.  Το  συμφωνήτικοά  θά  υπογράά ψει  γιά  λογάριάσμοά  του
εργοδοά τή ο Δήά μάρχος. 

2.1.3    Συμβάτικοά ς  χροά νος  εκτεάλεσής τής συά μβάσής ειάνάι  ή  συνολικήά  προθεσμιάά  γιά τήν
περάιάωσή  του  άντικειμεάνου  τής  συά μβάσής  οά πως  άυτοά ς  προσδιοριάζετάι  στήν
προκήά ρυξή του διάγωνισμουά . Η εάνάρξή τής συνολικήά ς προθεσμιάάς συμπιάπτει, άν δεν
οριάζετάι διάφορετικάά  στο συμφωνήτικοά , με τήν επομεάνή τής υπογράφήά ς του. 

2.1.4      Στο τευά χος «Τεχνικωά ν Δεδομεάνων» πάρεάχετάι ενδεικτικοά  χρονοδιάά γράμμά εκποά νήσής
των μελετωά ν, άποά  το οποιάο προκυά πτει ο κάθάροά ς χροά νος εκποά νήσής του συνοά λου
του  μελετήτικουά  εάργου  κάι  ο  επιπροά σθετος  χροά νος  που  περιλάμβάά νει  τις
κάθυστερήά σεις γιά τις οποιάες δεν ευθυά νετάι ο άνάά δοχος. 

2.1.5      Σε προθεσμιάά δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν άποά  τήν υπογράφήά  του συμφωνήτικουά , άν δεν
οριάζετάι  διάφορετικάά  σ΄  άυτοά ,  ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  νά  υποβάά λει  νεάο
χρονοδιάά γράμμά  άνάά λογά  με  τις  άπάιτήά σεις  των  συμβάτικωά ν  τευχωά ν.  Στο  νεάο
χρονοδιάά γράμμά άνάγράά φοντάι οι κάθάροιά  χροά νοι συά ντάξής των μελετωά ν γιά κάά θε
στάά διο  κάι  κάτήγοριάά  μελεάτής  κάι  τά  άκριβήά  σήμειάά  εάνάρξής  κάά θε  μελετήτικήά ς
δράά σής, εάτσι ωά στε νά τήρήθειά ή συνολικήά  προθεσμιάά. 



2.1.6      Αν μετάτιάθετάι το χρονικοά  σήμειάο εάνάρξής τής μελετήτικήά ς δράά σής, χωριάς ευθυά νή του
Ανάδοάχου,  δικάιουά τάι  άντιάστοιχή  πάράά τάσή  προθεσμιάάς.  Ως  προς  τις  προθεσμιάες
εκτεάλεσής  των  εργάσιωά ν  τής  συά μβάσής  ισχυά ουν  κάτάά  τά  λοιπάά  οι  ρυθμιάσεις  του
άά ρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου

2.2.1    Το συμφωνήτικοά  θά υπογράφειά, άποά  πλευράά ς Ανάδοάχου, άποά  τον ήά δή εξουσιοδοτή-
μεάνο  κάτάά  το  στάά διο  τής  άνάά θεσής  εκπροά σωπο  του  διάγωνιζομεάνου,  ο  οποιάος
μονογράά φει επιάσής κάι κάά θε φυά λλο των Συμβάτικωά ν Τευχωά ν. 

2.2.2    Επιά  πλεάον,  κάτάά  τήν  υπογράφήά  τής  συά μβάσής,  ο  Ανάά δοχος  πρεάπει  νά  οριάσει  κάι
άνάπλήρωτήά  εκπροά σωπο με τις ιάδιες άρμοδιοά τήτες. Γιά τήν άντικάτάά στάσή των ως
άά νω  εκπροσωά πων  του  Ανάδοάχου  γνωστοποιειάτάι  σχετικοά  εάγγράφο  του  άνάδοάχου
στον  εργοδοά τή,  στο  οποιάο  επισυνάά πτετάι  ή  σχετικήά  άποά φάσή  των  κάτάστάτικωά ν
οργάά νων  του  Ανάδοάχου  ήά  των  μελωά ν  του  σε  περιάπτωσή  Ανάδοάχου  συά μπράξής  ήά
κοινοπράξιάάς.  Η  άντικάτάά στάσή  του  εκπροσωά που  του  Ανάδοάχου  υποά κειτάι  στήν
εάγκρισή του Προιϊστάμεάνου τής ΔΥ.  Οποιάδήά ποτε άλλάγήά  στή διευά θυνσή κάτοικιάάς
των εκπροσωά πων γνωστοποιειάτάι ομοιάως στον εργοδοά τή. Κοινοποιήά σεις εγγράά φων
τής συά μβάσής στον πάλιοά  εκπροά σωπο ήά  στήν πάλιάά  διευά θυνσή θεωρουά ντάι ισχυρεάς,
εφοά σον γιάνοντάι πριν τήν γνωστοποιάήσή των μετάβολωά ν.

2.2.3    Ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  νά  εφοδιάά σει  τον  εκπροά σωποά  του  κάι  τον  άνάπλήρωτήά
εκπροά σωποά  του  με  συμβολάιογράφικοά  πλήρεξουά σιο,  συά μφωνά  με  το  οποιάο  τά
προά σωπά  άυτάά  εξουσιοδοτουά ντάι  νά  ενεργουά ν  κάτ’  εντολήά  του  κάι  νά  τον
εκπροσωπουά ν σε οά λά τά ζήτήά μάτά που σχετιάζοντάι με τή Συά μβάσή κάι νά διευθετουά ν
γιά λογάριάσμοά  του οποιάδήά ποτε διάφοράά  προκυά πτει ήά  σχετιάζετάι με τή Συά μβάσή κάι
νά συμμετεάχουν, κάτοά πιν προσκλήά σεως οργάά νων του εργοδοά τή, σε συνάντήά σεις με
οά ργάνά ελεάγχου / πάράκολουά θήσής τής συά μβάσής. 

2.2.4   Κάτάά  τήν υπογράφήά  του συμφωνήτικουά  ο Ανάά δοχος δήλωά νει τήν εάδρά του κάι τον
άντιάκλήτοά  του. Σε περιάπτωσή άνάδοάχου συά μπράξής, ως εάδρά του άνάδοάχου θεωρειάτάι
ή  εάδρά  του  εκπροσωά που  του.  Ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  νά  δήλωά νει  χωριάς
κάθυστεάρήσή  στή  Διευθυά νουσά  Υπήρεσιάά,  τήν  άλλάγήά  τής  εάδράς  του.  Μεάχρι  τήν
υποβολήά  τής  δήά λωσής  θεωρουά ντάι  ισχυρεάς  οι  κοινοποιήά σεις  των  εγγράά φων  τής
Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς στήν προήγουά μενή εάδρά. 

2.2.5    Αντιάκλήτος του Ανάδοάχου οριάζετάι  φυσικοά  προά σωπο που κάτοικειά  στήν εάδρά τής
Διευθυά νουσάς  Υπήρεσιάάς  κάι  άποδεάχετάι  το  διορισμοά  του  με  δήά λωσή  που
περιλάμβάά νετάι  στο  κειάμενο  τής  συά μβάσής  ήά  υποβάά λλετάι  με  ιδιάιάτερο  εάγγράφο.
Αντιάκλήτος  δεν  άποκλειάετάι  νά  ειάνάι  κάι  ο  εκπροά σωπος  του  Ανάδοάχου,  εφοά σον
κάτοικειά  στήν εάδρά τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς.  Στον άντιάκλήτο γιάνοντάι νοά μιμά,
άντιά  του  Ανάδοάχου,  οι  κοινοποιήά σεις  των  εγγράά φων  τής  υπήρεσιάάς.  Ο  Ανάά δοχος
μπορειά νά άντικάτάστήά σει τον άντιάκλήτοά  του, μεάχρι οά μως τήν υποβολήά  τής σχετικήά ς
δήά λωσής  με  τήν  οποιάά  άντικάθιάστάτάι,  οι  κοινοποιήά σεις  νομιάμως  γιάνοντάι  στον
άντιάκλήτο. Η Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά δικάιουά τάι νά άπάιτήά σει άποά  τον Ανάά δοχο τήν
άντικάτάά στάσή του άντικλήά του, άν ο τελευτάιάος δεν πάράλάμβάά νει τά εάγγράφά που
άπευθυά νοντάι προς τον Ανάά δοχο. Ο Ανάά δοχος υποχρεουά τάι νά συμμορφωθειά άμεάσως
στήν άπάιάτήσή τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς. 

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο Εργοδοά τής θά οριάσει κάι θά γνωστοποιήά σει σχετικάά  στον Ανάά δοχο τά προά σωπά που θά
επιβλεάψουν τήν εκτεάλεσή των εργάσιωά ν  τής συά μβάσής.  Οι  άρμοδιοά τήτες κάι ευθυά νες των
επιβλεποά ντων οριάζοντάι κάτάά  το άά ρθρο 183 του Νοά μου 4412/2016. 



2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο

Οι  υποχρεωά σεις  του  Ανάδοάχου  γιά  τήν  υποβολήά  εργάσιωά ν  κάι  εκθεάσεων  άνάγράά φοντάι
άνάλυτικάά  στο τευά χος “Τεχνικωά ν Δεδομεάνων”. 

Άρθρο 3 Προσωπικό Αναδόχου 

3.1     Ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  νά  διάθεάτει  επάρκεάς  κάι  κάτάά λλήλο  προσωπικοά  γιά  τήν
εκτεάλεσή των υπήρεσιωά ν που του άνάτιάθεντάι, συά μφωνά κάι με τις δεσμευά σεις που
άνεάλάβε με τήν υποβολήά  τής προσφοράά ς του. Η εμπειριάά κάι εν γεάνει τά προσοά ντά του
προσωπικουά  άυτουά  τελουά ν  υποά  τήν  ρήτήά  ήά  κάι  σιωπήρήά  εάγκρισή  του  εργοδοά τή.
Τεκμάιάρετάι οά τι ή ΔΥ άποδεάχετάι τά προά σωπά άυτάά , εφοά σον δεν άντιλεάγει γράπτάά . 

3.2      Ο Ανάά δοχος υποχρεουά τάι νά χρήσιμοποιήά σει γιά τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής τήν ομάά δά
που  δήά λωσε  κάτάά  τήν  διάδικάσιάά  του  διάγωνισμουά  κάι  νά  δήλωά σει  άά μεσά  τήν
άποχωά ρήσή οποιουδήά ποτε μεάλους τής ομάά δάς. Η ΔΥ ερευνάά  τους λοάγους άποχωά ρήσής
κάι μπορειά νά εγκριάνει τήν άνάπλήά ρωσήά  του με άντιάστοιχο στεάλεχος ιάσής τουλάά χιστον
εμπειριάάς.  Αν  ή  άποχωά ρήσή  εάγινε  με  ευθυά νή  του  Ανάδοάχου  κάι  δεν  κριθειά
δικάιολογήμεάνή,  επισυά ρει  τήν  ποινήά  τής  εκπτωά σεως (άά ρθρο  188  πάρ.3  του Νοά μου
4412/2016).

Άρθρο 4 Αμοιβή - Κρατήσεις 

4.1 Αμοιβή Αναδόχου

Συμβάτικήά  άμοιβήά  του Ανάδοάχου ειάνάι το ποσοά  τής Οικονομικήά ς του Προσφοράά ς. Η άμοιβήά
άυτήά  μπορειά  νά  άυξήθειά  στις  περιπτωά σεις  που  ά)  άυξάά νετάι  το  φυσικοά  άντικειάμενο,  με
συμπλήρωμάτικήά  συά μβάσή,  β)  εγκριθουά ν  άρμοδιάως  άποζήμιωά σεις,  εφοά σον  συντρεάχουν  οι
λοάγοι  κάι  προυϊ ποθεάσεις  του  Νοά μου,  γ)  δοθειά  πάράά τάσή  τής  προθεσμιάάς  εκτεάλεσής  τής
συά μβάσής  με  άνάθεωά ρήσή  τής  άμοιβήά ς  του.  Η  περιάπτωσή  γ)  εφάρμοά ζετάι,  εφοά σον
συντρεάχουν οι προυϊ ποθεάσεις άνάπροσάρμογήά ς του τιμήά μάτος, συά μφωνά με το άά ρθρο 53 του
Ν.4412/2016  κάθωά ς  κάι  οι  σχετικεάς  προυϊ ποθεάσεις  των  άά ρθρων  132  κάι  186  του  Ν.
4412/2016. 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του Αναδόχου

4.2.1  Ο  Ανάά δοχος  άμειάβετάι  συά μφωνά  με  τήν  άνάά λυσή  τής  άμοιβήά ς  του,  σε  κάτήγοριάες
μελετωά ν  κάι  στάά διά,  οά πως οι  κάτήγοριάες  κάι  τά στάά διά άυτάά  προκυά πτουν άποά  τήν
Οικονομικήά  του Προσφοράά . Περάιτεάρω ή στάδιάκήά  κάτάβολήά  τής άμοιβήά ς άνάά  στάά διο
μελεάτής ρυθμιάζετάι άποά  το άά ρθρο 187 του Ν. 4412/2016 κάι τήν Διάκήά ρυξή.

Γιά τήν πλήρωμήά  του ο άνάά δοχος συντάά σσει κάι υποβάά λλει Λογάριάσμουά ς Πλήρωμήά ς,
που  συντάά σσοντάι,  ελεάγχοντάι  κάι  εγκριάνοντάι  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  187  του  Ν.
4412/2016.. Ειδικοά τερά άνάγράά φοντάι: 

I.     Το ειάδος των εργάσιωά ν. 
II.    Οι συγκεκριμεάνες εργάσιάες που ολοκλήρωά θήκάν. 
III.  Πιάνάκάς  άμοιβήά ς  με  τά  άιτουά μενά  προς  πλήρωμήά  ποσάά  γιά  τις  εργάσιάες  που

ολοκλήρωά θήκάν,  τή  μεάγιστή συνολικήά  άμοιβήά  κάι  το  άά θροισμά των προήγου-
μεάνων άμοιβωά ν. Σε περιάπτωσή συά μπράξής συνυποβάά λλετάι ο εν ισχυά ει πιάνάκάς
επιμερισμουά  τής  άμοιβήά ς  στά  μεάλή  τής,  ενωά  σε  περιάπτωσή  Ανάδοάχου  κοινο-



πράξιάάς τήν άμοιβήά  εισπράά ττει ο εκπροά σωποά ς τής κάι τήν επιμεριάζει στά μεάλή
τής με ευθυά νή του. 

IV.   Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς που ισχυά ουν κάτάά  τήν υποβολήά  του λογάριάσμουά . 
V.    Το πλήρωτεάο ποσοά  
VI.  Ο άνάλογωά ν Φ.Π.Α. 

Μετάά  τήν  εάγκρισή  του  Λογάριάσμουά  ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  νά  προσκομιάσει  τά
άκοά λουθά δικάιολογήτικάά  γιά τήν ειάσπράξήά  του: 

I.      Τιμολοάγιο θεωρήμεάνο άποά  τήν άρμοά διά Δ.Ο.Υ.. 
II.    Αποδεικτικοά  Φορολογικήά ς Ενήμεροά τήτάς 
III.  Αποδεικτικοά  άσφάλιστικήά ς ενήμεροά τήτάς που άφοράά  τον ιάδιο, άν προά κειτάι γιά

φυσικοά  προά σωπο, ήά  τις άσφάλιστικεάς υποχρεωά σεις προς τους άπάσχολουά μενους
με  συά μβάσή  εξάρτήμεάνής  εργάσιάάς  (ΙΚΑ,  ΤΣΜΕΔΕ,  κλπ),  οά τάν  προά κειτάι  γιά
νομικοά  προά σωπο.  Οι  συμπράά ξεις  κάι  κοινοπράξιάες  άποδεικνυά ουν  τήν
άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά οά λων των μελωά ν τους. 

IV.   Διπλοά τυπά γράμμάά τιά κάτάβολήά ς των εκάά στοτε κράτήά σεων. 

Ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά τάι  άκοά μά  νά  προσκομιάσει  κάτ΄  άιάτήσή  του  εργοδοά τή  κάι
οποιοδήά ποτε  άά λλο  δικάιολογήτικοά  άπάιτειάτάι  άποά  τήν  ελλήνικήά  νομοθεσιάά  γιά  τήν
πλήρωμήά  τής άπάιάτήσής. 

Διευκρινιάζετάι οά τι : 
(ά)  Ο  Ανάά δοχος  ειάνάι  πλήά ρως  κάι  άποκλειστικάά  υπευά θυνος  γιά  οά λες  τις  εισφορεάς,
οφειλεάς,  τεάλή  κάι  άά λλες  πλήρωμεάς  στά Τάμειάά  Κοινωνικήά ς  Ασφάά λισής,  Υγειονομικήά ς
Περιάθάλψής κάι Συντάά ξεων, Επάγγελμάτικωά ν, Δήμοά σιων ήά  άά λλων φορεάων, οά πως τά ΙΚΑ,
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 
(β) Η συμβάτικήά  άμοιβήά  δεν περιλάμβάά νει Φοά ρο Προστιθεάμενής Αξιάάς. Ο φοά ρος άυτοά ς
θά κάτάβάά λλετάι επιπλεάον στον Ανάά δοχο, με τήν πλήρωμήά  κάά θε Λογάριάσμουά . 

Αν ή πλήρωμήά  λογάριάσμουά  κάθυστερήά σει, χωριάς υπάιτιοά τήτά του Ανάδοάχου, πεάράν του
ενοά ς μήνοά ς, μετάά  τή ρήτήά  εάγκρισή, του οφειάλετάι τοά κος υπερήμεριάάς που υπολογιάζετάι,
συά μφωνά με τις διάτάά ξεις τής πάρ. Ζ' του άά ρθρου πρωά του του ν. 4152/2013 (Α'107).
Προυϊ ποά θεσή πλήρωμήά ς του λογάριάσμουά  ειάνάι ή προσκοά μισή άποά  τον Ανάά δοχο οά λων
των άπάιτουά μενων δικάιολογήτικωά ν πλήρωμήά ς. Το τιμολοάγιο μπορειά νά προσκομιάζετάι
μετάγενεστεάρως κάτάά  τήν ειάσπράξή του ποσουά  του λογάριάσμουά . 

Ο  Ανάά δοχος  δικάιουά τάι  άκοά μά  νά  διάκοά ψει  τις  εργάσιάες  τής  συά μβάσής  μεάχρι  τήν
κάτάβολήά  τής άμοιβήά ς του, υά στερά άποά  κοινοποιάήσή ειδικήά ς εάγγράφής δήά λωσής περιά
διάκοπήά ς  των  εργάσιωά ν,  προς  τή  Διευθυά νουσά  Υπήρεσιάά.  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά
δικάιουά τάι  ισοάχρονή  πάράά τάσή.  Υπάιτιοά τήτά  του  Ανάδοάχου  γιά  τή  μή  πλήρωμήά
λογάριάσμουά  υπάά ρχει  μοά νο  σε  περιάπτωσή  κάτάά  τήν  οποιάά  άποδεδειγμεάνά  κλήά θήκε
εγγράά φως άποά  τήν άρμοά διά υπήρεσιάά του κυριάου του εάργου κάι άδράά νήσε ήά  πάρεάλειψε
νά προσκομιάσει τά άνάγκάιάά δικάιολογήτικάά  γιά τήν πλήρωμήά  του. 

Η κάτάά σχεσή στά χεάριά τριάτου τής άμοιβήά ς του Ανάδοάχου, πριν άποά  τήν πάράλάβήά  του
άντικειμεάνου τής συά μβάσής, δεν επιτρεάπετάι. 

4.2.2  Η  συμβάτικήά  άμοιβήά  του  Ανάδοάχου  περιλάμβάά νει  οά λες  τις  δάπάά νες  (οά πως  εάξοδά
μετάκινήά σεων, ειδικάά  κάι γενικάά  εάξοδά κλπ.) κάι το επιχειρήμάτικοά  του κεάρδος μεάχρι
τήν  ολοκλήά ρωσή  κάι  πάράά δοσή  των  εργάσιωά ν.  Οι  λοάγοι  προσάυά ξήσής  τής  άμοιβήά ς



προβλεάποντάι στο νοά μο κάι στήν πάρουά σά. Δεν άνάγνωριάζοντάι άά λλοι λοάγοι συά μβάσή
προσάυά ξήσής τής άμοιβήά ς.

4.2.3 Ο εργοδοά τής μπορειά νά μειωά σει το συμβάτικοά  άντικειάμενο, με διάά λυσή τής συά μβάσής γιά
τά άπομεάνοντά στάά διά μελεάτής  ήά  κάι  κάτάά  τήν εκποά νήσή στάδιάου μελεάτής,  κάτάά  το
άά ρθρο  192  πάρ.  2  του  Ν.  4412/2016.  Γιά  τήν  άά σκήσή  του  δικάιωά μάτος  άυτουά  ο
εργοδοά τής  άπευθυά νει  γράπτήά  εντολήά  προς  τον  άνάά δοχο.  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά ,  οι
επιπτωά σεις τής διάά λυσής άντιμετωπιάζοντάι άποά  τις διάτάά ξεις των άά ρθρων 193 κάι 194
του Ν. 4412/2016.

4.2.4 Ο εργοδοά τής μπορειά  επιάσής νά άυξήά σει το συμβάτικοά  άντικειάμενο, εφοά σον σωρευτικάά :
ά)  το  κριάνει  άνάγκάιάο  κάι  β)  συντρεάχουν  οι  προυϊ ποθεάσεις  του  άά ρθρου  132  του  Ν.
4412/16. Η άά σκήσή του δικάιωά μάτος άυτουά  θά γιάνει με τήν εφάρμογήά  των διάτάά ξεων
του άά ρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τά  τιμολοάγιά  του  Ανάδοάχου  γιά  τήν  άμοιβήά  του,  κάθωά ς  κάι  οι  πλήρωμεάς,  που  θά
διεκπεράιωά νοντάι άποά  τον Εργοδοά τή, θά ειάνάι εκπεφράσμεάνά σε ΕΥΡΩ κάι συά μφωνά με τήν
εκάά στοτε ισχυά ουσά νομοθεσιάά. 

Άρθρο 5 Εγγυήσεις 
 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1  Γιά τήν υπογράφήά  τής Συά μβάσής, ο Ανάά δοχος υποβάά λει εγγυά ήσή κάλήά ς εκτεάλεσής, που
εκδιάδετάι κάτάά  το άά ρθρο 72 του Νοά μου 4412/2016,  ιάσή προς το 5% τής συά μβάσής
εκτοά ς Φ.Π.Α..

5.1.2.  Η  άυά ξήσή  του  συμβάτικουά  άντικειμεάνου  κάτάά  τά  άνωτεάρω  με  Συμπλήρωμάτικήά
Συά μβάσή  (ΣΣ),  συνεπάά γετάι  τήν  κάτάβολήά  προά σθετής  εγγυά ήσής  κάλήά ς  εκτεάλεσής
ποσουά  ιάσου με το 5% τής Σ.Σ. (άά ρθρο 72 πάρ. 1.β του Ν. 4412/16).

5.1.3 Σχεάδιο τής εγγυήτικήά ς επιστολήά ς άυτήά ς (στά ελλήνικάά ) περιεάχετάι στο Προσάά ρτήμά III
του τευά χους τής Διάκήά ρυξής.

5.1.4  Εάά ν  ή  εγγυήτικήά  Επιστολήά  εκδοθειά  άποά  ξεάνή  Τράά πεζά  τοά τε  μπορειά  νά  ειάνάι
συντετάγμεάνή  σε  μιάά  άποά  τις  επιάσήμες  γλωά σσες  τής  Ευρωπάιϊκήά ς  Ένωσής,  άλλάά  θά
συνοδευά ετάι άπάράιάτήτά άποά  επιάσήμή μετάά φράσή στά Ελλήνικάά .

5.1.5  Η  εγγυά ήσή  κάλήά ς  εκτεάλεσής  θά  επιστράφειά  στον  Ανάά δοχο  μετάά  τήν  πάράλάβήά  του
συνοά λου  του  άντικειμεάνου  τής  Συά μβάσής,  κάτάά  το  άά ρθρο  72  πάρ.  1.β.  του  Νοά μου
4412/2016. Εφοά σον υπάά ρξει νοά μιμή άιτιάά γιά τήν κάτάά πτωσήά  τής, εκδιάδετάι σχετικάά
άιτιολογήμεάνή άποά φάσή του Προιϊστάμεάνου τής Δ.Υ.

5.1.6 Η εγγυήά σεις κάλήά ς εκτεάλεσής κάλυά πτουν στο συά νολοά  τους χωριάς κάμιάά  διάά κρισή τήν
πιστήά  εφάρμογήά  άποά  τον Ανάά δοχο οά λων των οά ρων τής Συά μβάσής κάι κάά θε άπάιάτήσή
του Εργοδοά τή κάτάά  του Ανάδοάχου που προκυά πτει άποά  τήν εκπλήά ρωσή των υπήρεσιωά ν
του.



5.1.7  Οι  εγγυήά σεις  κάλήά ς  εκτεάλεσής  κάτάπιάπτουν  υπεάρ  του  κυριάου  του  εάργου,  με
άιτιολογήμεάνή άποά φάσή του Προιϊστάμεάνου τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς, ιδιάως μετάά
τήν οριστικοποιάήσή τής εάκπτωσής του άνάδοάχου. Η εάνστάσή του Ανάδοάχου κάτάά  τής
άποφάά σεως δεν άνάστεάλλει τήν ειάσπράξή του ποσουά  τής εγγυήά σεως.

Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες 

6.1    Αν ο Ανάά δοχος, με υπάιτιοά τήτάά  του, δεν τήρειά τις συμβάτικεάς προθεσμιάες περάιάωσής των
εργάσιωά ν τής συά μβάσής, επιβάά λλοντάι εις βάά ρος του ποινικεάς ρήά τρες με άιτιολογήμεάνή
άποά φάσή του Προιϊστάμεάνου τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς. Η επιβολήά  ποινικωά ν ρήτρωά ν
δεν  στερειά  το  δικάιάωμά  άποά  τον  εργοδοά τή  το  δικάιάωμά  νά  κήρυά ξει  τον  Ανάά δοχο
εάκπτωτο.

6.2    Γιά κάά θε ήμεάρά υπεάρβάσής του κάθάρουά  χροά νου τής συά μβάσής κάι γιά άριθμοά  ήμερωά ν
ιάσο με το ειάκοσι τοις εκάτοά  (20%) άυτήά ς,  επιβάά λλετάι ποινικήά  ρήά τρά άνερχοά μενή σε
ποσοστοά  δεάκά τοις εκάτοά  (10%) επιά  τής μεάσής ήμερήά σιάς άξιάάς τής συά μβάσής. Γιά τις
εποά μενες  ήμεάρες  κάι  μεάχρι  άκοά μά  δεάκά  τοις  εκάτοά  (10%)  του  κάθάρουά  χροά νου,  ή
ποινικήά  ρήά τρά οριάζετάι σε ποσοστοά  ειάκοσι τοις εκάτοά  (20%) τής μεάσής ήμερήά σιάς άξιάάς
τής συά μβάσής. Αν ή εκτεάλεσή του άντικειμεάνου τής συά μβάσής κάθυστερειά  πεάράν του
«τριάά ντά τοις εκάτοά  (30%)» του κάθάρουά  χροά νου, κινειάτάι ή διάδικάσιάά τής εάκπτωσής.

6.3   Η μεάσή ήμερήά σιά άξιάά τής συά μβάσής προκυά πτει άποά  τή διάιάρεσή τής συμβάτικήά ς άμοιβήά ς
με τον άριθμοά  των ήμερωά ν του κάθάρουά  χροά νου, οά πως οριάζετάι στήν πάράά γράφο 1του
άά ρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

6.4   Αν  συνάφθειά  συμπλήρωμάτικήά /τροποποιήτικήά  συά μβάσή  ή  μεάσή  ήμερήά σιά  άξιάά  τής
προκυά πτει άποά  τή διάιάρεσή τής συμβάτικήά ς άμοιβήά ς που προβλεάπετάι σε άυτήά ν με τον
άριθμοά  ήμερωά ν  του  κάθάρουά  χροά νου  τής  συμπλήρωμάτικήά ς  συά μβάσής.  Γιά  τον
υπολογισμοά  των  ποινικωά ν  ρήτρωά ν  τής  συμπλήρωμάτικήά ς  συά μβάσής  εφάρμοά ζετάι  ή
πάράά γράφος 6.2. Η συμπλήρωμάτικήά  συά μβάσή οριάζει άν πάράτειάνοντάι οι προθεσμιάες
τής άρχικήά ς συά μβάσής κάι άν άιάροντάι, κάθ’ ολοκλήριάάν ήά  μερικάά ,  οι ποινικεάς ρήά τρες
που επιβλήά θήκάν προήγουμεάνως.

6.5    Αν στή συά μβάσή προβλεάποντάι τμήμάτικεάς προθεσμιάες, οριάζετάι άντιάστοιχά στή συά μβά-
σή οά τι επιβάά λλοντάι ποινικεάς ρήά τρες άν ο Ανάά δοχος τις υπερβειά με υπάιτιοά τήτάά  του. Οι
τμήμάτικεάς ρήά τρες συνολικάά  δεν επιτρεάπετάι νά υπερβάιάνουν το δυά ο τοις εκάτοά  (2%)
του  ποσουά  τής  συά μβάσής.  Οι  ποινικεάς  ρήά τρες  γιά  υπεάρβάσή  των  τμήμάτικωά ν
προθεσμιωά ν  ειάνάι  άνεξάά ρτήτες  άποά  τις  επιβάλλοά μενες  γιά  υπεάρβάσή  του  κάθάρουά
χροά νου τής συά μβάσής κάι άνάκάλουά ντάι με άιτιολογήμεάνή άποά φάσή τής Διευθυά νουσάς
Υπήρεσιάάς, άν ή συά μβάσή περάτωθειά μεάσά στον οριζοά μενο κάθάροά  χροά νο τής συά μβάσής
κάι τις εγκεκριμεάνες πάράτάά σεις του.

6.6   Το ποσοά  των ποινικωά ν ρήτρωά ν εισπράά ττετάι μεάσω τής πιστοποιάήσής,  που εκδιάδετάι
άμεάσως μετάά  τήν επιβολήά  τους,  ενωά  άν  κάτάά  τής  άποά φάσής επιβολήά ς  τους άσκήθειά
εμπροά θεσμή εάνστάσή, μεάσω τής πιστοποιάήσής που εκδιάδετάι μετάά  τήν άποά ρριψήά  τής με
ρήτήά  άποά φάσή τής Προιϊστάμεάνής Αρχήά ς.



Άρθρο 7 Ευθύνη Αναδόχου
 

Ο  Ανάά δοχος  ειάνάι  υπευά θυνος  γιά  λάά θή  ήά  ελλειάψεις  κάτάά  τήν  εκτεάλεσή  τής  συά μβάσής.
Ελάττωά μάτά ήά  ελλειάψεις του άντικειμεάνου τής συά μβάσής που εμφάνιάζοντάι κάτάά  τή διάά ρκειά
εκτεάλεσήά ς  τής,  άλλάά  κάι μετάά  τήν οριστικήά  πάράλάβήά  τής  κάι μεάχρι  τήν πάράγράφήά  των
άξιωά σεων  του  εργοδοά τή,  άποκάθιάστάντάι  άποά  τον  Ανάά δοχο  με  δικεάς  του  δάπάά νες.  Αν
διάπιστωθουά ν  ελάττωά μάτά  ήά  ελλειάψεις  μεάχρι  τήν  εάνάρξή  τής  κάτάσκευήά ς  του  εάργου,  ή
Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά κάλειά  τον Ανάά δοχο τής μελεάτής νά διορθωά σει τά ελάττωά μάτά ήά  νά
συμπλήρωά σει τις ελλειάψεις κάι εφοά σον άυτοά ς δεν συμμορφωθειά  εκδιάδει κάι κοινοποιειά  στον
άνάά δοχο προά σκλήσή στήν οποιάά: ά) γιάνετάι μνειάά οά τι κινειάτάι ή διάδικάσιάά εφάρμογήά ς του
πάροά ντος  άά ρθρου,  β)  περιγράά φοντάι  τά  ελάττωά μάτά  κάι  οι  ελλειάψεις  τής  μελεάτής  ήά  τής
υπήρεσιάάς, γ) χορήγειάτάι ευά λογή προθεσμιάά γιά τήν άποκάτάά στάσή, δ) επισήμάιάνετάι οά τι ή
προά σκλήσή μπορειά  νά προσβλήθειά  με εάνστάσή ενωά πιον τής Προιϊστάμεάνής Αρχήά ς  κάι μεάσά
στή  νοά μιμή  προθεσμιάά.  Η  εάνστάσή  του  Ανάδοάχου  δεν  άνάστεάλλει  τήν  υποχρεάωσή
συμμοά ρφωσήά ς του στήν προά σκλήσή. Αν άποδειχθειά οά τι ο Ανάά δοχος δεν ευθυά νετάι, ή δάπάά νή
άποκάτάά στάσής των ελλειάψεων ήά  ελάττωμάά των βάρυά νει τον κυά ριο του εάργου. 

Αν ο Ανάά δοχος άρνήθειά  νά άποκάτάστήά σει το ελάά ττωμά ήά  τήν εάλλειψή μεάσά στήν τάχθειάσά
προθεσμιάά,  το ελάά ττωμά ήά  ή εάλλειψή άποκάθιάστάτάι άποά  τον εργοδοά τή σε βάά ρος κάι γιά
λογάριάσμοά  του,  με άπευθειάάς άνάά θεσή των σχετικωά ν  εργάσιωά ν  σε μελετήτήά  που εάχει  τά
νοά μιμά προσοά ντά. 

Άρθρο 8 Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις Αναδόχου  

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
 
8.1.1  Ο  Ανάά δοχος  εκτελειά  τή  συά μβάσή,  συά μφωνά  με  τους  οά ρους  τής,  τις  ισχυά ουσες

προδιάγράφεάς  κάι τους κάνοά νες τής επιστήά μής κάι τής τεάχνής κάι φεάρει  τήν πλήά ρή
ευθυά νή γιά τήν άρτιοά τήτά του άντικειμεάνου τής πάροχήά ς του. Οι άξιωά σεις του εργοδοά τή
κάτάά  του Ανάδοάχου λοάγω πλήμμελουά ς εκπλήά ρωσής τής πάροχήά ς του πάράγράά φοντάι ήά
εάξι  (6)  εάτή  μετάά  τήν  πάράλάβήά  του  άντικειμεάνου  τής  συά μβάσής  ήά  τή  λυά σή  τής  με
οποιονδήά ποτε τροά πο.

8.1.2 Ο Ανάά δοχος υποχρεουά τάι νά χρήσιμοποιήά σει τά στοιχειάά που του πάρεάχει ο εργοδοά τής,
άν  τουά το  οριάζετάι  στή  συά μβάσή.  Αν  τά  στοιχειάά  ειάνάι  άνάκριβήά ,  άσάφήά  ήά  γενικωά ς
άνεπάρκήά  κάι επήρεάά ζουν τήν άρτιοά τήτά ήά  τήν εμπροά θεσμή εκτεάλεσή τής συά μβάσής
κάι  εφοά σον  ο  Ανάά δοχος  μπορειά  νά  το  διάπιστωά σει,  ειδοποιειά  εγγράά φως  κάι  χωριάς
υπάιάτιά κάθυστεάρήσή τον εργοδοά τή.

8.1.3 Ο Ανάά δοχος, εφοά σον προβλεάπετάι άποά  τους οά ρους τής συά μβάσής, ειάνάι υποχρεωμεάνος
νά εκπονήά σει κάι νά εφάρμοά σει Προάγράμμά Ποιοά τήτάς Μελεάτής (Π.Π.Μ.), συά μφωνά με
τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις. Το Π.Π.Μ. ενσωμάτωά νει κάι κωδικοποιειά  οά λες τις άπάιτήά σεις
των  συμβάτικωά ν  τευχωά ν,  περιγράά φει  τά  στάά διά  εκποά νήσής  τής  μελεάτής  κάι  τήν
άντιάστοιχή  μεθοδολογιάά  εργάσιωά ν,  ειάνάι  σε  πλήά ρή  ενάρμοά νισή κάι  περιλάμβάά νει  το
χρονοδιάά γράμμά εκποά νήσής τής μελεάτής, περιγράά φει το οργάνοάγράμμά κάι κάθοριάζει
τον τροά πο οργάά νωσής κάι συντονισμουά  των μελωά ν τής ομάά δάς εργάσιάάς,  οριάζει  τον
τροά πο  διάχειάρισής  των  εγγράά φων  κάι  γενικάά  πάρεάχει  οά λά  τά  εργάλειάά
πάράκολουά θήσής  τής  εκποά νήσής  τής  μελεάτής,  συγκεάντρωσής  των  στοιχειάων,
τεκμήριάωσής των εργάσιωά ν που εάχουν εκτελεστειά  κάι άρχειοθεάτήσής τους. Το Π.Π.Μ.
πρεάπει νά υποβάά λλετάι εντοά ς του πρωά του μήά νά άποά  τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής κάι



άνάθεωρειάτάι  σε  κάά θε  τροποποιάήσή  οά ρων  τής  συά μβάσής  ήά  των  προδιάγράφωά ν
εκποά νήσής τής μελεάτής.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο  Ανάά δοχος  υποχρεωά νετάι  νά  άνάλάμβάά νει  τις  νοά μιμες  ευθυά νες  του,  άπάλλάά σσοντάς
άντιάστοιχά τον εργοδοά τή κάι τους υπάλλήά λους του κάι νά τον προφυλάά σσει άποά  πάντοειδειάς
ζήμιεάς,  εξ  άιτιάάς  άτυχήμάά των  που  συμβάιάνουν  στο  προσωπικοά  του,  εκτοά ς  άν  προκυά πτει
σοβάρήά  πάράά λειψή ήά  εσκεμμεάνή ενεάργειά του εργοδοά τή. 

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απάγορευά ετάι στον Ανάά δοχο νά εκχωρήά σει σε τριάτους μεάρος ήά  το συά νολο των δικάιωμάά των
κάι των υποχρεωά σεωά ν του που άπορρεάουν άποά  τή συά μβάσή, εκτοά ς των περιπτωά σεων που
προβλεάποντάι στο άά ρθρο 195 του Νοά μου 4412/2016. 

8.4 Εμπιστευτικότητα

Κάθ’ οά λή τή διάά ρκειά ισχυά ος τής συά μβάσής, άλλάά  κάι μετάά  τή λήά ξή ήά  λυά σή άυτήά ς, ο άνάά δοχος
(κάι οι  προστήθεάντες  του) άνάλάμβάά νει  τήν υποχρεάωσή νά μή γνωστοποιήά σει  σε τριάτους
(συμπεριλάμβάνομεάνων των εκπροσωά πων του ελλήνικουά  κάι  διεθνουά ς  τυά που),  χωριάς  τήν
προήγουά μενή εάγγράφή συγκάτάά θεσή του εργοδοά τή,  οποιάδήά ποτε εάγγράφά ήά  πλήροφοριάες
που θά περιεάλθουν σε γνωά σή του κάτάά  τήν εκτεάλεσή των υπήρεσιωά ν κάι τήν εκπλήά ρωσή των
υποχρεωά σεωά ν τους. 

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5 1 Όλά τά εάγγράφά (σχεάδιά, μελεάτες, στοιχειάά κ.ο.κ.) που θά συντάχθουά ν άποά  τον Ανάά δοχο
(κάι τους προστήθεάντες του) στά πλάιάσιά εκτεάλεσής τής Συά μβάσής, θά άνήά κουν στήν
ιδιοκτήσιάά του εργοδοά τή, θά ειάνάι πάά ντοτε στή διάά θεσή των νομιάμων εκπροσωά πων του
κάτάά  τή διάά ρκειά ισχυά ος τής συά μβάσής κάι θά πάράδοθουά ν στον εργοδοά τή στον χροά νο
που προβλεάπετάι στο Νοά μο κάι στή συά μβάσή ήά  άλλιωά ς κάτάά  τήν κάθ’ οιονδήά ποτε τροά πο
λήά ξή ήά  λυά σή τής Συά μβάσής.

8.5.2 Αν ειάνάι υποχρεάωσή του Ανάδοάχου νά πάράδωά σει άρχειάά με στοιχειάά σε ήλεκτρονικήά
μορφήά , υποχρεουά τάι νά τά συνοδευά σει με εάγγράφή τεκμήριάωσήά  τους κάι με οδήγιάες γιά
τήν άνάά κτήσή / διάχειάρισήά  τους.

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι  κάά θε  ειάδους  υπολογισμοιά  ήά  τά  οποιάδήά ποτε  στοιχειάά,  που  θά  προκυά πτουν  άποά
επεξεργάσιάά σε Ηλεκτρονικοά  Υπολογιστήά , άποά  τον Ανάά δοχο (ήά  τους προστήθεάντες του) ήά  άποά
τις υπήρεσιάες του εργοδοά τή με τήν βοήά θειά / κάθοδήά γήσή του άνάδοάχου, θά συνοδευά οντάι
υποχρεωτικάά  άποά  άνάλυτικοά  υποά μνήμά, που θά περιλάμβάά νει: 

•   τον τυά πο του Ηλεκτρονικουά  Υπολογιστήά  που χρήσιμοποιήά θήκε, 
•   τήν ονομάσιάά του λογισμικουά  που χρήσιμοποιήά θήκε κάι τά στοιχειάά του συντάά κτή κάι

του ιδιοκτήά τή του, κάι 
•  σε  περιάπτωσή  υπολογισμωά ν,  τήν  περιγράφήά  των  μεθοά δων,  των  πάράδοχωά ν

υπολογισμουά ,  του  τροά που  συμπλήά ρωσής  των  δεδομεάνων,  εάτσι  ωά στε  οι  άντιάστοιχοι
υπολογισμοιά  νά  μπορουά ν  νά  ελεγχθουά ν  με  άά λλες  κλάσσικεάς  μεθοά δους  ήά  με  άά λλά
προγράά μμάτά. 



8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1  Τά προγράά μμάτά Ηλεκτρονικουά  Υπολογιστήά  (λογισμικοά ), τά οποιάά θά χρήσιμοποιήά σει ο
άνάά δοχος γιά τήν εκτεάλεσή των υπήρεσιωά ν κάι τήν εκπλήά ρωσή των υποχρεωά σεωά ν του,
υποχρεουά τάι νά θεάσει στή διάά θεσή του εργοδοά τή οά ποτε του ζήτήθειά.

8.7.2  Η  κυριοά τήτά  των  προγράμμάά των  άυτωά ν  πάράμεάνει  στον  Ανάά δοχο,  εάχει  οά μως  ο
εργοδοά τής το δικάιάωμά νά τά χρήσιμοποιειά, χωριάς οικονομικήά  επιβάά ρυνσή κάι χωριάς
περιορισμουά ς  γιά θεάμάτά που σχετιάζοντάι με το Τεχνικοά  Αντικειάμενο τής πάρουά σάς
Συά μβάσής.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.8.1  Ο  Ανάά δοχος  (κάι  σε  περιάπτωσή  συά μπράξής  οά λά  τά  μεάλή  τής)  υποχρεουά τάι  νά
εκπλήρωά νει  τις  κάτάά  τις  κειάμενες  διάτάά ξεις  φορολογικεάς  του  υποχρεωά σεις  κάι
ενδεικτικάά : 

• τήν υποχρεάωσή εγγράφήά ς στήν άρμοά διά Δήμοά σιά Οικονομικήά  Υπήρεσιάά (ΔΟΥ) κάι
υποβολήά ς των άνάγκάιάων δήλωά σεων φορολογιάάς εισοδήά μάτος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• τήν τήά ρήσή βιβλιάων συά μφωνά με τήν ελλήνικήά  φορολογικήά  νομοθεσιάά, 
• τήν πλήρωμήά  φοά ρου εισοδήά μάτος ήά  άά λλων φοά ρων ήά  τελωά ν κάι τήν εκπλήά ρωσή των

υποχρεωά σεωά ν  του  γιά  τήν  κάτάβολήά  των  εργοδοτικωά ν  εισφορωά ν  των
εργάζομεάνων του. 

8.8.2.  Προκειμεάνου νά άποφευχθειά  ή διπλήά  φορολογιάά του εισοδήά μάτος τυχοά ν άλλοδάπωά ν
επιχειρήά σεων του Ανάδοάχου, άυτοά ς άνάλάμβάά νει νά προσκομιάσει στον Εργοδοά τή οά λά
τά  σχετικάά  δικάιολογήτικάά  εάγγράφά,  που  άπάιτουά ντάι  άποά  τις  άρμοά διες  ελλήνικεάς
Δήμοά σιες Υπήρεσιάες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο Ανάά δοχος  (κάι  τά μεάλή του σε  περιάπτωσή συά μπράξής)  υποχρεουά τάι  νά  εκπλήρωά νει  τις
υποχρεωά σεις του που άπορρεάουν άποά  τήν κειάμενή γιά τήν κοινωνικήά  άσφάά λισή νομοθεσιάά
(σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ/Ε.Τ.Α.Α. κλπ), γιά το προσωπικοά  του, που θά άπάσχολήά σει γιά τήν εκτεάλεσή
τής συά μβάσής. 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάά δοχος δεν δικάιουά τάι νά προβάιάνει, χωριάς τήν προήγουά μενή εάγγράφή συγκάτάά θεσή του
εργοδοά τή,  άά μεσά  ήά  εάμμεσά,  σε  δήμοά σιες  ήά  διά  του  Τυά που  άνάκοινωά σεις  σχετικάά  με  τή
συά μβάσή ήά  τον εργοδοά τή. 

8.11 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη

Τά εάγγράφά που θά άντάλλάά σσοντάι μετάξυά  του Ανάδοάχου κάι του Εργοδοά τή θά πρεάπει νά
άποστεάλλοντάι  κάτ’  άρχήά ν  με  telefax,  τά  δε  πρωτοά τυπά  άυτωά ν  νά  άποστεάλλοντάι  με
συστήμεάνο τάχυδρομειάο ήά  με courier, νά πρωτοκολλωά ντάι κάι νά ειάνάι συντετάγμεάνά στήν
ελλήνικήά  γλωά σσά. 



Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Εργοδότη

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο  Εργοδοά τής  υποχρεουά τάι  νά  πάρεάχει  στον  Ανάά δοχο,  χωριάς  επιβάά ρυνσή,  οά λες  τις
πλήροφοριάες που άφορουά ν τή Συά μβάσή, εφοά σον ειάνάι διάθεάσιμες κάι δεν εάχει κωά λυμά νά τις
πάράδωά σει. 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδοά τής υποχρεουά τάι νά κάτάβάά λλει εάγκάιρά το εργολάβικοά  άντάά λλάγμά στον Ανάά δοχο,
κάτάά  τους οά ρους του Νοά μου 4412/2016 κάι τής πάρουά σάς, οά πως ειδικοά τερά οριάζετάι στήν
πάρ. 4.2. 

Άρθρο 10 Διαφορές - Διαφωνίες – Ανώτερη Βία

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο  Εργοδοά τής  κάι  ο  Ανάά δοχος  υποχρεουά ντάι  νά  άντιμετωπιάζουν  κάλοά πιστά  τις  άμοιβάιάες
υποχρεωά σεις κάι τά δικάιωά μάτάά  τους κάι νά προσπάθουά ν γιά τήν επιάλυσή των διάφωνιωά ν
τους με πνευά μά συνεργάσιάάς κάι άλλήλεγγυά ής. Η λυά σή οποιάσδήά ποτε διάφωνιάάς επιλυά ετάι
κάτάά  τά λοιπάά , κάτάά  το άά ρθρο 198 του Νοά μου 4412/2016 κάι τήν πάρουά σά (άά ρθρο 13). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1  Τά  συμβάτικάά  τευά χή  άλλήλοσυμπλήρωά νοντάι.  Σε  περιάπτωσή  που  υπάά ρξουν
άντικρουοά μενες  διάτάά ξεις  ήά  οά ροι  στά  συμβάτικάά  τευά χή,  υπερισχυά ουν  τά
άνάγράφοά μενά στο ισχυροά τερο κάά θε φοράά , οά πως οριάζετάι στήν Διάκήά ρυξή.

10.2.3  Λάά θή  ήά  πάράλειάψεις  των  Συμβάτικωά ν  Τευχωά ν  μπορειά  νά  διορθωά νοντάι  πριν  τήν
υπογράφήά  τής συά μβάσής, άν τουά το δεν άντιβάιάνει στή δικάιολογήμεάνή εμπιστοσυά νή
των διάγωνιζομεάνων κάι στήν υποχρεάωσή τής Ανάθεάτουσάς Αρχήά ς νά μή μετάβάά λει
μονομερωά ς  τους  οά ρους  τής  που  εάλάβάν  υποά ψή  τους  οι  διάγωνιζοά μενοι  γιά  τή
διάμοά ρφωσή τής προσφοράά ς τους.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Αν κάτάά  τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής επισυμβουά ν γεγονοά τά ήά  περιστάτικάά  "άνωά τερής
βιάάς", τά οποιάά σάφωά ς κάι άποδεδειγμεάνά βριάσκοντάι υπεράά νω του ελεάγχου κάι τής
ευθυά νής  των συμβάλλομεάνων,  κάθεάνά εκ των μερωά ν  δικάιουά τάι  νά άνάστειάλει  τήν
εκπλήά ρωσή  των  συμβάτικωά ν  του  υποχρεωά σεων,  εφοά σον  άυτάά  τά  γεγονοά τά  ήά
περιστάτικάά  πάρεμποδιάζουν τήν εκπλήά ρωσήά  τους. Το πάράπάά νω δικάιάωμά υφιάστάτάι
μοά νο στις περιπτωά σεις που οι συνεάπειες των περιστάτικωά ν άυτωά ν δεν ρυθμιάζοντάι
άποά  το Νοά μο, ήά  τή συά μβάσή.

10.3.2 Η μή εκπλήά ρωσή των συμβάτικωά ν υποχρεωά σεων κάτάά  τή διάά ρκειά τής άνάστολήά ς, δεν
δήμιουργειά  δικάιάωμά ήά  άξιάωσή υπεάρ  ήά  κάτάά  του  ετεάρου  των συμβάλλομεάνων.  Δεν
άνάστεάλλετάι ή εκπλήά ρωσή υποχρεωά σεων ήά  ή κάτάβολήά  άμοιβωά ν, που κάτεάστήσάν
άπάιτήτεάς πριν άποά  τήν επεάλευσή των άά νω γεγονοά των ήά  περιστάτικωά ν.



10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διάφωνιάες, διενεάξεις κάι διάφορεάς που θά άνάκυά ψουν κάτάά  τήν εκτεάλεσή τής Συά μβάσής δεν
δικάιολογουά ν τήν εκ μεάρους του άνάδοάχου άά ρνήσή πάροχήά ς των υπήρεσιωά ν κάι εκτεάλεσής
των  κάθήκοά ντων  του  οά πως  άυτάά  προβλεάποντάι  στή  Συά μβάσή,  εκτοά ς  άν  τουά το  ρήτωά ς
προβλεάπετάι  άποά  το  Νοά μο  ήά  τήν  συά μβάσή.  Αν  πάροά τι  δεν  υφιάστάτάι  τεάτοιο  δικάιάωμά,  ο
άνάά δοχος άρνήθειά  τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής, ο εργοδοά τής μπορειά  νά κήρυά ξει τον άνάά δοχο
εάκπτωτο, κάτάά  τις σχετικεάς διάτάά ξεις του νοά μου. 

Άρθρο 11 Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης

11.1 Έκπτωση Αναδόχου

11.1.1 Αν ο Ανάά δοχος δεν εκπλήρωά νει τις συμβάτικεάς του υποχρεωά σεις ήά  δεν συμμορφωά νετάι
με  τις  γράπτεάς  εντολεάς  τής  υπήρεσιάάς,  που  ειάνάι  συά μφωνες  με  τή  συά μβάσή  ήά  τις
κειάμενες διάτάά ξεις, κήρυά σσετάι εάκπτωτος.

11.1.2 Η διάδικάσιάά εάκπτωσής κινειάτάι υποχρεωτικάά  εφοά σον ο άνάά δοχος:
ά)  Υπερβειά  υπάιάτιά  γιά  χροά νο  πεάράν  του  1/3  τή  σχετικήά  συνολικήά  προθεσμιάά  τής
πάράγράά φου  2  του  άά ρθρου  184  του  Ν.  4412/2016,  λάμβάνομεάνων  υποά ψή  των
πάράτάά σεων. 
β) Κάθυστερειά  υπάιάτιά τήν υποβολήά  στάδιάου μελεάτής, γιά χροά νο περισσοά τερο άποά  το
μισοά  τής άντιάστοιχής τμήμάτικήά ς προθεσμιάάς. 
γ)  Οι  εργάσιάες  του πάρουσιάά ζουν κάτ'  επάνάά λήψή ελάττωά μάτά ήά  ελλειάψεις.  Γιά νά
κήρυχθειά  ο  Ανάά δοχος  εάκπτωτος  γιά  το  λοάγο  άυτοά ν  πρεάπει  νά  εάχει  προήγήθειά,
τουλάά χιστον μιά φοράά  ή εφάρμογήά  των διάτάά ξεων τής πάράγράά φου 5 του άά ρθρου 188
του Ν. 4412/2016, γιά τήν άποκάτάά στάσή των ελάττωμάά των ήά  ελλειάψεων τής μελεάτής
κάι νά μήν εάχει άσκήθειά εάνστάσή ήά  ή άσκήθειάσά νά εάχει άπορριφθειά. 

11.1.3  Αν  υφιάστάτάι  λοάγος  εάκπτωσής,  κοινοποιειάτάι  στον  Ανάά δοχο  με  άποά δειξή  ειδικήά
προά σκλήσή τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς, στήν οποιάά άπάράιτήά τως γιάνετάι μνειάά των
διάτάά ξεων του πάροά ντος άά ρθρου κάι ή οποιάά περιλάμβάά νει συγκεκριμεάνή περιγράφήά
των ενεργειωά ν ήά  εργάσιωά ν που πρεάπει νά εκτελεάσει ο άνάά δοχος μεάσά στήν τάσσοά μενή
προθεσμιάά.  Η  τάσσοά μενή  προθεσμιάά  πρεάπει  νά  ειάνάι  ευά λογή,  δήλάδήά  άνάά λογή  του
χροά νου που άπάιτειάτάι κάτάά  τήν κοινήά  άντιάλήψή γιά τήν εκτεάλεσή των εργάσιωά ν ήά
των ενεργειωά ν κάι πάά ντως οάχι μικροά τερή των δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν.

11.1.4 Ανεξάά ρτήτά άποά  τήν κοινοποιάήσή τής ειδικήά ς  προά σκλήσής κάι  τις  προθεσμιάες  που
άυτήά  τάά σσει γιά τήν εκτεάλεσή συγκεκριμεάνων εργάσιωά ν ήά  ενεργειωά ν, ο Ανάά δοχος ειάνάι
υποχρεωμεάνος νά τήρειά  τις εκ τής συμβάά σεως υποχρεωά σεις του γιά τήν εμπροά θεσμή
εκτεάλεσή τής συά μβάσής κάι σε κάά θε περιάπτωσή υφιάστάτάι τις νοά μιμες συνεάπειες άποά
τήν υπεάρβάσή των συμβάτικωά ν προθεσμιωά ν.

11.1.5 Αν ή προθεσμιάά που τεάθήκε με τήν ειδικήά  προά σκλήσή πάρήά λθε χωριάς ο άνάά δοχος νά
συμμορφωθειά  με  το  περιεχοά μενοά  τής,  κήρυά σσετάι  εάκπτωτος  μεάσά  σε  προθεσμιάά
τριάά ντά (30) ήμερωά ν άποά  τήν πάά ροδο τής προθεσμιάάς, με άποά φάσή του Προιϊστάμεάνου
τής  Διευθυά νουσάς  Υπήρεσιάάς.  Στήν  άποά φάσή  προσδιοριάζοντάι  οι  εργάσιάες  κάι
ενεάργειες που εκτεάλεσε ο Ανάά δοχος σε συμμοά ρφωσή προς τήν ειδικήά  προά σκλήσή κάι
άιτιολογειάτάι  ή  εάκπτωσή  με  άνάφοράά  στις  εργάσιάες  που  δεν  εκτεάλεσε  κάι  στις
ενεάργειες στις οποιάες δεν συμμορφωά θήκε.



11.1.6 Αν κάτάά  τής άποά φάσής εάκπτωσής δεν άσκήθειά εμπροά θεσμά εάνστάσή ήά  άν άπορριφθειά
ή εάνστάσή άποά  τήν άρμοά διά προς τουά το Προιϊστάμεάνή Αρχήά ,  ή εάκπτωσή κάθιάστάτάι
οριστικήά . Αν άσκήθειά εμπροά θεσμά εάνστάσή άνάστεάλλοντάι οι συνεάπειες τής εάκπτωσής
μεάχρι άυτήά  νά οριστικοποιήθειά κάι ο άνάά δοχος υποχρεουά τάι νά συνεχιάσει τις εργάσιάες
τής συά μβάσής. Η άποά φάσή επιά τής εάνστάσής εκδιάδετάι, μετάά  άποά  γνωά μή του άρμοά διου
Τεχνικουά  Συμβουλιάου,  άποά  τήν  Προιϊστάμεάνή  Αρχήά  μεάσά  σε  δυά ο  (2)  μήά νες  άποά  τήν
κάτάά θεσήά  τής.  Η  άποδοχήά  ήά  άποά ρριψή  τής  εάνστάσής  άιτιολογειάτάι,  μετάξυά  δε  των
λοάγων άποδοχήά ς μπορειά  νά περιλάμβάά νετάι κάι ή κάτάφάνήά ς βελτιάωσή του ρυθμουά  ήά
τής ποιοά τήτάς των εκτελουά μενων εργάσιωά ν, ωά στε νά πιθάνολογειάτάι βάά σιμά ή εάγκάιρή
κάι εάντεχνή εκτεάλεσή του εάργου.

11.1.7 Η Προιϊστάμεάνή Αρχήά  υποχρεουά τάι  νά εκδωά σει  άποά φάσή κάι  μετάά  τήν πάά ροδο τής
προθεσμιάάς,  ενωά  κινειάτάι  ή  πειθάρχικήά  διάδικάσιάά  κάτάά  των  υπάιτιάων  υπάλλήά λων
κάτάά  τις διάτάά ξεις τής πάράγράά φου 7 του άά ρθρου 183 του Ν. 4412/2016. Μετάά  τήν
πάά ροδο τής προθεσμιάάς εκδοά σεως άποφάά σεως, ο άνάά δοχος υποχρεουά τάι νά διάκοά ψει
τις εργάσιάες τής συά μβάσής κάι ή Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά διάπιστωά νει τις εργάσιάες που
εκποά νήσε ο Ανάά δοχος. Αν ή εάνστάσή του Ανάδοάχου γιάνει τελικάά  άποδεκτήά  μετάά  τήν
πάά ροδο των δυά ο  (2)  μήνωά ν,  δικάιουά τάι  πάράά τάσή με άνάθεωά ρήσή,  ισοάχρονή με το
διάά στήμά τής διάκοπήά ς, ενωά  ή διάκοπήά  των εργάσιωά ν τής συά μβάσής δεν άποτελειά λοάγο
γιά τή διάά λυσή τής συά μβάσής. Ουδεμιάά εργάσιάά εκτελουά μενή μετάά  τήν ήμεάρά τής κάτάά
τά άά νω υποχρεωτικήά ς διάκοπήά ς των εργάσιωά ν κάι μεάχρι τής θετικήά ς γιά τον άνάά δοχο
άποφάά σεως  πιστοποιειάτάι  γιά  πλήρωμήά .  Η  Προιϊστάμεάνή  Αρχήά  υποχρεουά τάι  νά
ενήμερωά σει εγγράά φως τήν άρμοά διά Διευά θυνσή τής Γενικήά ς Γράμμάτειάάς Υποδομωά ν γιά
τήν οριστικοποιήθειάσά εάκπτωσή.

11.1.8 Μετάά  τήν κοινοποιάήσή τής άποά φάσής στον Ανάά δοχο κάι μεάχρι νά κάθορισθειά ο τροά πος
εκποά νήσής των εργάσιωά ν που υπολειάποντάι γιά τήν ολοκλήά ρωσή του εκπονουά μενου
στάδιάου τής μελεάτής ήά  τής συά μβάσής υπήρεσιωά ν, ή Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά επεμβάιάνει
προς άποτροπήά  άρνήτικωά ν συνεπειωά ν εκτελωά ντάς τις άπάράιάτήτες ενεάργειες σε βάά ρος
κάι γιά λογάριάσμοά  του εάκπτωτου άνάδοάχου.

11.1.9  Με  τήν  κοινοποιάήσή  τής  άποά φάσής  οριστικοποιάήσής  τής  εάκπτωσής,  ο  Ανάά δοχος
διάκοά πτει κάά θε εργάσιάά κάι δεν δικάιουά τάι άμοιβήά  γιά το εκπονουά μενο στάά διο. Κάτ'
εξάιάρεσή μπορειά  ο εργοδοά τής, άν κριάνει οά τι ορισμεάνά στοιχειάά του μελετήτικουά  εάργου
του υποά  εκποά νήσή στάδιάου ειάνάι χρήά σιμά, νά ζήτήά σει νά πάράδοθουά ν στή Διευθυά νουσά
Υπήρεσιάά  μεάσά  σε  ορισμεάνή  προθεσμιάά,  συντάσσομεάνου  σχετικουά  πρωτοκοά λλου
πάράά δοσής.  Η  άμοιβήά  του  Ανάδοάχου  γιά  τις  εργάσιάες  του  ήμιτελουά ς  στάδιάου
κάνονιάζετάι με Πρωτοά κολλο Κάνονισμουά  Τιμωά ν Μονάά δος Νεάων Εργάσιωά ν.

11.1.10 Μετάά  τήν οριστικοποιάήσή τής εάκπτωσής εκκάθάριάζετάι ή συά μβάσή κάι κάτάπιάπτει
υπεάρ  του  εργοδοά τή  ή  εγγυά ήσή  κάλήά ς  εκτεάλεσής  ως  ειδικήά  ποινικήά  ρήά τρά.  Αν
επιβλήά θήκάν  ποινικεάς  ρήά τρες  γιά  υπεάρβάσή  τμήμάτικωά ν  προθεσμιωά ν  μεάχρι  τήν
οριστικοποιάήσή  τής  εάκπτωσής  οι  ρήά τρες  άυτεάς  οφειάλοντάι  άποά  τον  άνάά δοχο
άθροιστικάά ,  ενωά  επιβάά λλετάι κάι ή ποινικήά  ρήά τρά γιά τήν υπεάρβάσή τής συνολικήά ς
προθεσμιάάς, εφοά σον υφιάστάτάι άντιάστοιχή περιάπτωσή.

11.1.11  Η  άποά φάσή  με  τήν  οποιάά  οριστικοποιήά θήκε  ή  εάκπτωσή  κοινοποιειάτάι  άποά  τήν
υπήρεσιάά που τήν εξεάδωσε στήν άρμοά διά γιά τήν εάγκρισή τής μελεάτής υπήρεσιάά κάι
στήν  υπήρεσιάά  τήά ρήσής  του  Μήτρωά ου  Μελετήτωά ν  ήά  Ετάιρειωά ν  Μελετωά ν,  γιά  τήν
επιβολήά  των πάρεποά μενων κυρωά σεων, μάζιά με συά ντομο ιστορικοά  κάι μνειάά των λοάγων
που οδήά γήσάν στήν εάκπτωσή. Αν ο εάκπτωτος Ανάά δοχος ειάνάι κοινοπράξιάά ήά  συά μπράξή



μελετήτωά ν  ήά  ετάιρειωά ν  μελετωά ν,  ή  Διευθυά νουσά  Υπήρεσιάά  προσδιοριάζει  τους
υπευά θυνους γιά τήν εάκπτωσή μελετήτεάς ήά  ετάιρειάες τής συά μπράξής ήά  κοινοπράξιάάς. 

11.2 Διάλυση της σύμβασης
 

Οι περιπτωά σεις κάτάά  τις οποιάες επεάρχετάι διάά λυσή τής συά μβάσής κάι οι εάννομες συνεάπειες
τής πράά ξής άυτήά ς, κάθωά ς κάι λεπτομεάρειες επ’ άυτήά ς, περιγράά φοντάι στο άά ρθρο 192 του Ν.
4412/2016.  Σε  περιάπτωσή μάτάιάωσής διάά λυσής  τής συά μβάσής  ισχυά ουν τά  οριζοά μενά στο
άά ρθρο 193 του Ν. 4412/2016. 

11.3 Αποζημίωση Αναδόχου
 

Αποζήμιάωσή άνάδοάχου σε περιάπτωσή διάά λυσής τής συά μβάσής 

Αν  ή  συά μβάσή  διάλυθειά  άποά  τον  εργοδοά τή,  γιά  τους  λοάγους  που  προβλεάποντάι  τήν
πάράά γράφο 2 του άά ρθρου 192 κάι δεν προβλεάπετάι διάφορετικάά  στή συά μβάσή, ο Ανάά δοχος
δικάιουά τάι άποζήμιάωσής, ή οποιάά άνεάρχετάι σε δεάκά τοις εκάτοά  (10%) επιά  τής συμβάτικήά ς
άμοιβήά ς των στάδιάων που υπολειάποντάι γιά τήν ολοκλήά ρωσήά  τής. 

Αν ή συά μβάσή λυθειά  άποά  τον εργοδοά τή κάτάά  τήν εκποά νήσή στάδιάου μελεάτής, ή άποζήμιάωσή
του  Ανάδοάχου  άνεάρχετάι  σε  τριάά ντά  τοις  εκάτοά  (30%)  του  υπολειποά μενου  χρήμάτικουά
άντικειμεάνου  του  υποά  εκποά νήσή  στάδιάου.  Ως  προς  τά  εποά μενά  στάά διά  εφάρμοά ζετάι  ή
προήγουά μενή πάράά γράφος. 

Γιά τήν άμοιβήά  των ήά δή εκπονήθεάντων τμήμάά των του στάδιάου τής μελεάτής που διάκοά πτετάι
συντάά σσετάι Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

Γιά τήν πλήρωμήά  τής άποζήμιάωσής ο Ανάά δοχος υποβάά λλει, μεάσά σε άνάτρεπτικήά  προθεσμιάά
ενοά ς  μήνοά ς  άποά  τήν  κοινοποιάήσή  τής  άποά φάσής  διάά λυσής,  στή  Διευθυά νουσά  Υπήρεσιάά
άιάτήσή,  με  άνάά λυσή  τής  άποζήμιάωσής.  Η  άποζήμιάωσή  προσδιοριάζετάι  με  πρωτοά κολλο
κάνονισμουά  τιμήά ς  μονάά δάς νεάων εργάσιωά ν (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),  που συντάά σσετάι κάι εγκριάνετάι
μεάσά σε δυά ο (2) μήά νες άποά  τήν υποβολήά  τής άιάτήσής. 

Οι άποζήμιωά σεις των προήγουά μενων πάράγράά φων δεν θιάγουν τήν οφειλοά μενή άμοιβήά  γιά τις
εκτελεσθειάσες εργάσιάες ήά  υπήρεσιάες. 

Αποζήμιάωσή του άνάδοάχου λοάγω υπερήμεριάάς του εργοδοά τή χωριάς λυά σή τής συά μβάσής 
Αν  ο  Εργοδοά τής  περιεάλθει  σε  υπερήμεριάά  ως  προς  τήν  εκπλήά ρωσή  των  συμβάτικωά ν  ήά
νοά μιμων υποχρεωά σεωά ν του, ο Ανάά δοχος δικάιουά τάι νά ζήτήά σει άποζήμιάωσή γιά τις θετικεάς
ζήμιάες που υφιάστάτάι κάι γιά το χρονικοά  διάά στήμά μετάά  τήν υποβολήά  εάγγράφής οάχλήσής, εάως
τήν  άά ρσή  τής  υπερήμεριάάς.  Η  οάχλήσή  υποβάά λλετάι  στή  Διευθυά νουσά  Υπήρεσιάά  κάι
προσδιοριάζει τις πράά ξεις ήά  πάράλειάψεις του εργοδοά τή ήά  των οργάά νων του που συνιστουά ν τήν
άιτιάά  τής  υπερήμεριάάς  κάι  τήν  άιτιάά  τής  ζήμιάάς  κάι  στο  μεάτρο  του  δυνάτουά ,  τήν  κάτάά
προσεάγγισή εκτιάμήσή τής ζήμιάάς, άνάά  ήμεάρά υπερήμεριάάς. 

Μεάσά  σε  προθεσμιάά  δεάκά  (10)  ήμερωά ν  άποά  τήν  υποβολήά  τής  οάχλήσής,  ή  Διευθυά νουσά
Υπήρεσιάά  συγκροτειά  τριμελήά  επιτροπήά  τεχνικωά ν  υπάλλήά λων,  στήν  οποιάά  συμμετεάχει
άπάράιάτήτά ο επιβλεάπων, εκτοά ς άν δεν ειάνάι δυνάτήά  ή συμμετοχήά  του, γιά σοβάρήά  άιτιάά, ή
οποιάά  άνάφεάρετάι  στήν  άποά φάσή  συγκροά τήσής.  Η  επιτροπήά  διάπιστωά νει  άν  υφιάστάτάι
υπερήμεριάά,  τά  άιάτιάά  τής  κάι  το  υά ψος  των  ζήμιωά ν  του  Ανάδοάχου  γιά  κάά θε  ήμεάρά  κάτάά
προσεάγγισή, συντάά σσοντάς πρωτοά κολλο, το οποιάο υποβάά λλετάι μεάσά σε εάνάν μήά νά άποά  τή
συγκροά τήσήά  τής στον Προιϊστάά μενο τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς γιά εάγκρισή. Το εγκεκριμεάνο
πρωτοά κολλο κοινοποιειάτάι στον Ανάά δοχο με άποά δειξή κάι μπορειά νά προσβλήθειά με εάνστάσή. 



Μετάά  τή  λήά ξή  τής  υπερήμεριάάς  του  εργοδοά τή,  ο  Ανάά δοχος  υποβάά λλει  άιάτήσή  γιά  τήν
άνάγνωά ρισή τής ζήμιάάς του προσδιοριάζοντάς το ποσοά ν άυτήά ς. Επιά τής άιτήά σεως άποφάσιάζει,
μετάά  άποά  εισήά γήσή τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς,  ή Προιϊστάμεάνή Αρχήά ,  ή οποιάά  δεν ειάνάι
υποχρεωμεάνή νά δεχθειά τά ποριάσμάτά του πρωτοκοά λλου. 

Άρθρο 12 Έγκριση της Μελέτης – Παραλαβή της Μελέτης
 

12.1  Εφοά σον  στις  ισχυά ουσες  διάτάά ξεις  γιά  επιά  μεάρους  κάτήγοριάες  μελετωά ν  δεν  οριάζετάι
ιδιάιάτερή διάδικάσιάά  Έγκρισής τής μελεάτής,  με τήν εγκριτικήά  άποά φάσή τής μελεάτής,
που εκδιάδετάι άποά  το άρμοά διο κάτάά  νοά μο οά ργάνο, πιστοποιειάτάι ή τήά ρήσή οά λων των
προδιάγράφωά ν,  κάνονισμωά ν  κάι  τεχνικωά ν  οδήγιωά ν  που  ισχυά ουν  κάτάά  το  χροά νο
συά ντάξής  άυτήά ς  κάι  βεβάιωά νετάι  ή  ποιοτικήά  κάι  ποσοτικήά  τής  επάά ρκειά  κάι  ή
συμμοά ρφωσή του άνάδοάχου προς τις συμβάτικεάς εν γεάνει υποχρεωά σεις του. Αν κάτάά  το
νοά μο άπάιτειάτάι πριν τήν εάγκρισή τής μελεάτής ή γνωά μή άά λλων υπήρεσιωά ν κάι φορεάων,
υποχρεουά ντάι νά τήν υποβάά λουν μεάσά σε χρονικοά  διάά στήμά δυά ο (2) μήνωά ν άποά  τήν
άποστολήά  τής μελεάτής προς άυτουά ς, εκτοά ς άν προβλεάπετάι διάφορετικήά  προθεσμιάά άποά
ειδικεάς διάτάά ξεις. Η πάρεάλευσή τής προθεσμιάάς θεωρειάτάι ως θετικήά  γνωμοδοά τήσή.

12.2  Η μελεάτή εγκριάνετάι κάτάά  στάά διά κάι στο συά νολοά  τής. Η άποά φάσή εάγκρισής εκδιάδετάι
υποχρεωτικάά  μεάσά  σε  δυά ο  (2)  μήά νες  άποά  τήν  εμπροά θεσμή  υποβολήά  πλήά ρων  των
στοιχειάων  τής  προήγουά μενής  πάράγράά φου,  εφοά σον  άπάιτουά ντάι.  Η  προθεσμιάά
άνάστεάλλετάι  άν  το  άρμοά διο  γιά  τήν  εάγκρισή  οά ργάνο  άιτιολογήμεάνά  ζήτήά σει
συμπλήά ρωσή ήά  διευκριάνισή επιά των υποβλήθεάντων δικάιολογήτικωά ν. Αν ή συμπλήά ρωσή
ήά  διευκριάνισή  άφοράά  διάκεκριμεάνο  στάά διο  ήά  κάτήγοριάά  μελεάτής,  μπορειά  νά  γιάνει
τμήμάτικήά  εάγκρισή των υποά λοιπων μελετωά ν.

12.3  Η εάγκρισή ενδιάά μεσων στάδιάων μελετωά ν άποτελειά κάι προσωρινήά  πάράλάβήά . Η οριστικήά
πάράλάβήά  των μελετωά ν πράγμάτοποιειάτάι με άποά φάσή τής Προιϊστάμεάνής Αρχήά ς, μετάά
τήν εάγκρισή του τελευτάιάου, κάτάά  τή συά μβάσή, στάδιάου τής μελεάτής κάι τήν εάκδοσή
βεβάιάωσής  τής  Διευθυά νουσάς  Υπήρεσιάάς,  γιά  τήν  περάιάωσή  των  εργάσιωά ν  τής
συά μβάσής.

12.4  Η προθεσμιάά  συντεάλεσής τής πάράλάβήά ς  τής μελεάτής ειάνάι  τρεις  (3) μήά νες άποά  τήν
εάγκρισή  πλήά ρων  των  μελετωά ν  που  προβλεάποντάι  άποά  τή  συά μβάσή.  Οι  μελεάτες  τής
άρχικήά ς κάι των συμπλήρωμάτικωά ν / τροποποιήτικωά ν συμβάά σεων πάράλάμβάά νοντάι
ενιάιάά.

12.5  Αν ή μελεάτή δεν πάράλήφθειά εμπροά θεσμά, επεάρχετάι άυτοδιάκάιή πάράλάβήά , άν πάρεάλθει
άά πράκτο διάά στήμά δυά ο (2) μήνωά ν άποά  τήν υποβολήά  σχετικήά ς οάχλήσής του Ανάδοάχου. Η
οάχλήσή  υποβάά λλετάι  επιά  ποινήά  άπάράδεάκτου μετάά  τήν  πάά ροδο  τής  προθεσμιάάς  τής
πάράγράά φου 12.4.

12.6   Επιτρεάπετάι νά πάράλήφθειά εκτοά ς άν άά λλως οριάζετάι στή Συά μβάσή, υά στερά άποά  άιάτήσή
του  Ανάδοάχου,  μελεάτή  άυτοτελουά ς  τμήά μάτος  εάργου  που  εκπονήά θήκε  ήά  επιά  μεάρους
κάτήγοριάάς ήά  στάδιάου άυτήά ς.



Άρθρο 13 Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών  

Οι  διάφορεάς  μετάξυά  του  Εργοδοά τή  κάι  του  Ανάδοάχου  επιλυά οντάι  κάτάά  τά  λεπτομερωά ς
άνάφεροά μενά  στο  άά ρθρο  198  του  Νοά μου  4412/2016.  Η  διοικήτικήά  κάι  ή  δικάστικήά
διάδικάσιάά δεν άνάστεάλλουν τήν εκτεάλεσή τής Συά μβάσής, εκτοά ς κάι άν οριάζετάι διάφορετικάά
στο Νοά μο. 

Άρθρο 14 Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας  

14.1 Νομοθεσία

Η Συά μβάσή διεάπετάι άποκλειστικάά  άποά  το Ελλήνικοά  Διάκάιο οά πως άνάλυτικάά  προσδιοριάζετάι
στήν Διάκήά ρυξή κάι το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων. 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας

14.2.1   Η Συά μβάσή θά συντάχθειά στήν ελλήνικήά  γλωά σσά.

14.2.2  Όλες  οι  επικοινωνιάες  (προφορικεάς  κάι  γράπτεάς)  μετάξυά  του  Ανάδοάχου  κάι  του
Εργοδοά τή ήά  άά λλων ελλήνικωά ν άρχωά ν ήά  φορεάων θά γιάνοντάι στήν ελλήνικήά  γλωά σσά.
Οπουδήά ποτε  κάι  οποτεδήά ποτε  κάτάά  τή  διάά ρκειά  ισχυά ος  τής  Συά μβάσής  άπάιτήθειά
ερμήνειάά ήά  μετάά φράσή άποά  ήά  / κάι προς τά ελλήνικάά , άυτεάς θά εξάσφάλιάζοντάι άποά
τον Ανάά δοχο κάι με κοά στος που θά βάρυά νει τον ιάδιο.

14.2.3  Σε κάά θε περιάπτωσή άμφισβήτήά σεων ήά  διάφορωά ν, το ελλήνικοά  κειάμενο κάτισχυά ει των
εγγράά φων σε άλλοδάπήά  γλωά σσά.

Χάνιάά , Φεβρουάά ριος 2017 

Συντάά χτήκε & Εγκριάθήκε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                    Ο Προιϊστάά μενος       Ο Διευθυντήά ς Τεχνικωά ν
                                                              του Τμήά μάτος Μελετωά ν                Υπήρεσιωά ν  

  Προγ/των & Δήμ. Περιουσιάάς 

              Περικλήά ς Βάκάά λής       Σοφοκλήά ς Τσιράντωνάά κής
           Πολιτικοά ς Μήχάνικοά ς                         Πολιτικοά ς Μήχάνικοά ς

Ακριβεάς Αντιάγράφο 
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