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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)
Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1
Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέή τούσα αρχήή τής παρούή σας σύή μβασής έιήναι ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κύή ριος τού έή ργού (ΚτΕ) έιήναι ο Δήή μος Χανιήων
Εργοδοή τής έιήναι ο Δήή μος Χανιήων
Αναή δοχος: Ο οικονομικοή ς φορέή ας στον οποιήο έή χέι ανατέθέιή μέ σύή μβασή (καταή τήν έή ννοια των παρ 5 και 9 τού αή ρθρού
2 τού Ν.4412/16) ή μέλέή τή.
Προιϊσταμέή νή Αρχήή (Π.Α.): Δ.Σ ήή Ο.Ε. Δήή μού Χανιήων
Διέύθύή νούσα Υπήρέσιήα (Δ.Υ.): Διέύή θύνσή Υπήρέσιήας Δοή μήσής1
Οικονομικοή Αντικέιήμένο τής Σύή μβασής ήή αξιήα τής Σύή μβασής : Η προβλέποή μένή αποή τή Σύή μβασή Αμοιβήή τού αναδοή χού.
Σύή μβασή: οι σύμβαή σέις έξ έπαχθούή ς αιτιήας οι οποιήές σύναή πτονται γραπτωής μέταξύή ένοή ς ήή πέρισσοή τέρων οικονομικωήν
φορέή ων και μιας ήή ένοή ς ήή πέρισσοή τέρων αναθέτούσωήν αρχωήν/ αναθέτοή ντων φορέή ων, αντιήστοιχα, και έή χούν ως
αντικέιήμένο τήν έκτέή λέσή έή ργων, τήν προμήή θέια αγαθωήν ήή τήν παροχήή ύπήρέσιωήν (αή ρθρο 2 παρ. 5 Ν. 4412/16).
Σύμβατικαή Τέύή χή: Το ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή πού θα ύπογραφέιή μέταξύή τού Εργοδοή τή και τού αναδοή χού μαζιή μέ τα
τέύή χή τα οποιήα το σύνοδέύή ούν και το σύμπλήρωήνούν, οή πως αναγραή φονται στήν παραή γραφο 1.3 τής Σ.Υ..
Τέύή χή Διαδικασιήας: Καή θέ τέύή χος πού έκδιήδέται αποή τον Εργοδοή τή και αποστέή λλέται στούς σύμμέτέή χοντές καταή τή
διαή ρκέια τής Διαδικασιήας:
1. Διακήή ρύξή μέ τα Προσαρτήή ματα τής
2. Σύγγραφήή Υποχρέωήσέων (Σ.Υ.)
3. Τέχνικοή Αντικέιήμένο μαζιή μέ τα Παραρτήή ματαή τού
Τέύή χή Προσφορωήν : Τα τέύή χή πού παραλαμβαή νέι ο Εργοδοή τής σύμπλήρωμέή να αποή τούς Διαγωνιζοή μένούς καταή το
Διαγωνισμοή :
1. Φαή κέλος Δικαιολογήτικωήν Σύμμέτοχήή ς
2. Φαή κέλος Τέχνικήή ς Προσφοραή ς
3. Φαή κέλος Οικονομικήή ς Προσφοραή ς
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούή σα Σ.Υ. προσδιοριήζέι το γένικοή πλαιήσιο και τούς έιδικούή ς οή ρούς για τήν έκτέή λέσή των σύμβατικωήν
ύποχρέωήσέων τού αναδοή χού. Τα έιδικαή θέή ματα πού σχέτιήζονται μέ τήν διαδικασιήα αναή θέσής πέριλαμβαή νονται στο
τέύή χος "Διακήή ρύξή", ένωή το αντικέιήμένο και τα τέχνικαή χαρακτήριστικαή τής σύή μβασής στα ¨Στοιχέιήα Υποφακέή λού Α¨
τού οικέιήού Φακέή λού Δήμοή σιας Σύή μβασής.
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Τα παρακαή τω τέύή χή, μαζιή μέ οή λα τα τέύή χή και έή γγραφα πού προσαρτωήνται σ΄ αύταή ήή τα σύμπλήρωήνούν, αποτέλούή ν
αναποή σπαστο μέή ρος τής Σύή μβασής πού θα καταρτιστέιή και ταξινομούή νται καταή σέιραή ισχύή ος:
1. Το ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή
2. Η Διακήή ρύξή μέ τα Προσαρτήή ματα τής
3. Η Οικονομικήή Προσφοραή (ΟΠ)
4. Η Τέχνικήή Προσφοραή (ΤΠ)
5. Η Σύγγραφήή Υποχρέωήσέων (ΣΥ)
6. Τα ¨Στοιχέιήα Υποφακέή λού Α¨ τού οικέιήού Φακέή λού Δήμοή σιας Σύή μβασής.
7. Οι ισχύή ούσές τέχνικέή ς προδιαγραφέή ς για τήν ανατιθέή μένή κατήγοριήα μέλέτωήν.
Άρθρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τοή πος έργασιήας τού αναδοή χού έιήναι έιήτέ το γραφέιήο τού, έιήτέ και ή πέριοχήή τού έή ργού έφοή σον τούή το
απαιτέιήται.
Ο αναή δοχος ύποχρέούή ται, ύή στέρα αποή έή γκαιρή προή σκλήσή των ύπήρέσιωήν τού έργοδοή τή (Προιστ/νής
Αρχήή ς, Δ.Υ. και έπιβλέποή ντων) να σύμμέτέή χέι σέ σύσκέή ψέις, να παρέή χέι γραπτέή ς ήή προφορικέή ς
πλήροφοριήές ήή σύμβούλέή ς στις ύπήρέσιήές αύτέή ς, να σύμμέτέή χέι σέ έπισκέή ψέις στήν πέριοχήή πού
προβλέή πέται να κατασκέύαστούή ν τα έή ργα και γένικαή να παρέή χέι καή θέ σχέτικήή ύποστήή ριξή πού κριήνέι
χρήή σιμή ο έργοδοή τής.

1
Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 4412/16. Η υπηρεσία που προκηρύσσει το
διαγωνισμό συμπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόματα των οργάνων και υπηρεσιών της.
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2.1.2 Μαζιή μέ τήν κοινοποιήήσή τής αποή φασής τής Προιϊσταμέή νής Αρχήή ς για τήν έή γκρισή τής αναή θέσής προς τον
αναή δοχο, καλέιήται αύτοή ς να ύπογραή ψέι το ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή μέή σα σέ έιήκοσι (20) ήμέή ρές 2. Το
ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή θα ύπογραή ψέι για λογαριασμοή τού έργοδοή τή ο Δήή μαρχος Χανιήων3.
2.1.3 Σύμβατικοή ς χροή νος έκτέή λέσής τής σύή μβασής έιήναι ή σύνολικήή προθέσμιήα για τήν πέραιήωσή τού
αντικέιμέή νού τής σύή μβασής οή πως αύτοή ς προσδιοριήζέται στήν διακήή ρύξή. Η έή ναρξή τής σύνολικήή ς και
των τμήματικωήν προθέσμιωήν σύμπιήπτέι, αν δέν οριήζέται διαφορέτικαή στο ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή , μέ τήν
έπομέή νή τής ύπογραφήή ς τού.
2.1.4 Στο τέύή χος «Τέχνικωήν Δέδομέή νων» παρέή χέται ένδέικτικοή χρονοδιαή γραμμα έκποή νήσής των μέλέτωήν, αποή
το οποιήο προκύή πτέι ο καθαροή ς χροή νος έκποή νήσής τού σύνοή λού τού μέλέτήτικούή έή ργού και ο
έπιπροή σθέτος χροή νος πού πέριλαμβαή νέι τις καθύστέρήή σέις για τις οποιήές δέν έύθύή νέται ο αναή δοχος.
2.1.5 Σέ προθέσμιήα 15 ήμέρωήν αποή τήν ύπογραφήή τού ιδιωτικούή σύμφωνήτικούή , αν δέν οριήζέται διαφορέτικαή
σ΄ αύτοή , ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να ύποβαή λέι νέή ο χρονοδιαή γραμμα 4σύή μφωνα μέ το αή ρθρο 184 τού
Ν.4412/16.
2.1.6 Οι προθέσμιήές μπορούή ν να παρατέιήνονται σύή μφωνα μέ το αή ρθρο184 παρ. 3 τού Ν.4412/16.
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1
Το ιδιωτικοή σύμφωνήτικοή θα ύπογραφέιή, αποή πλέύραή ς αναδοή χού, αποή τον ήή δή έξούσιοδοτήμέή νο καταή το
σταή διο τής αναή θέσής έκπροή σωπο τού (βλέή πέ ΤΕΥΔ, αή ρθρο 182 τού Ν.4412/16), ο οποιήος μονογραή φέι
έπιήσής και καή θέ φύή λλο των Σύμβατικωήν Τέύχωήν.
2.2.2
Επιή πλέή ον, καταή τήν ύπογραφήή τής σύή μβασής, ο αναή δοχος πρέή πέι να οριήσέι και αναπλήρωτήή έκπροή σωπο
μέ τις ιήδιές αρμοδιοή τήτές. Για τήν αντικαταή στασή των ως αή νω έκπροσωήπων τού αναδοή χού
γνωστοποιέιήται σχέτικοή έή γγραφο τού αναδοή χού στον έργοδοή τή, στο οποιήο έπισύναή πτέται ή σχέτικήή
αποή φασή των καταστατικωήν οργαή νων τού αναδοή χού ήή των μέλωήν τού σέ πέριήπτωσή αναδοή χού
σύή μπραξής ήή κοινοπραξιήας. Η αντικαταή στασή τού έκπροσωήπού τού αναδοή χού ύποή κέιται στήν έή γκρισή
τού Προιϊσταμέή νού τής Δ.Υ. Οποιαδήή ποτέ αλλαγήή στή διέύή θύνσή κατοικιήας των έκπροσωήπων
γνωστοποιέιήται ομοιήως στον έργοδοή τή. Κοινοποιήή σέις έγγραή φων τής σύή μβασής στον παλιοή έκπροή σωπο ήή
στήν παλιαή διέύή θύνσή θέωρούή νται ισχύρέή ς, έφοή σον γιήνονται πριν τήν γνωστοποιήήσή των μέταβολωήν.
2.2. 3
Ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να έφοδιαή σέι τον έκπροή σωποή τού και τον αναπλήρωτήή έκπροή σωποή τού μέ
σύμβολαιογραφικοή πλήρέξούή σιο, σύή μφωνα μέ το οποιήο τα προή σωπα αύταή έξούσιοδοτούή νται να ένέργούή ν
κατ’ έντολήή τού και να τον έκπροσωπούή ν σέ οή λα τα ζήτήή ματα πού σχέτιήζονται μέ τή Σύή μβασή και να
διέύθέτούή ν για λογαριασμοή τού οποιαδήή ποτέ διαφοραή προκύή πτέι ήή σχέτιήζέται μέ τή Σύή μβασή και να
σύμμέτέή χούν, κατοή πιν προσκλήή σέως οργαή νων τού έργοδοή τή, σέ σύναντήή σέις μέ οή ργανα έλέή γχού /
παρακολούή θήσής τής σύή μβασής.
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδοή τής θα οριήσέι και θα γνωστοποιήή σέι σχέτικαή στον αναή δοχο τα προή σωπα πού θα έπιβλέή ψούν τήν
έκτέή λέσή των έργασιωήν τής σύή μβασής. Οι αρμοδιοή τήτές και έύθύή νές των έπιβλέποή ντων οριήζονται καταή το
αή ρθρο 183 τού Ν. 4412/16.
2.4 Υποβολή Μελέτης από τον ανάδοχο
Οι ύποχρέωήσέις τού αναδοή χού για τήν ύποβολήή τής μέλέή τής αναγραή φονται αναλύτικαή στο τέύή χος ¨Στοιχέιήα
Υποφακέή λού Α¨ τού οικέιήού Φακέή λού Δήμοή σιας Σύή μβασής.
Άρθρο 3
3.1

3.2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να διαθέή τέι έπαρκέή ς και καταή λλήλο προσωπικοή για τήν έκτέή λέσή των ύπήρέσιωήν πού
τού ανατιήθένται, σύή μφωνα και μέ τις δέσμέύή σέις πού ανέή λαβέ μέ τήν ύποβολήή τής προσφοραή ς τού. Η έμπέιριήα
και έν γέή νέι τα προσοή ντα τού προσωπικούή αύτούή τέλούή ν ύποή τήν ρήτήή ήή και σιωπήρήή έή γκρισή τού έργοδοή τή.
Τέκμαιήρέται οή τι ή Δ.Υ. αποδέή χέται τα προή σωπα αύταή , έφοή σον δέν αντιλέή γέι γραπταή .
Ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να χρήσιμοποιήή σέι για τήν έκτέή λέσή τής σύή μβασής τήν ομαή δα πού δήή λωσέ καταή τήν
διαδικασιήα τού διαγωνισμούή και να δήλωήσέι αή μέσα τήν αποχωήρήσή οποιούδήή ποτέ μέή λούς τής ομαή δας. Η Δ.Υ.
έρέύναή τούς λοή γούς αποχωήρήσής και μπορέιή να έγκριήνέι τήν αναπλήή ρωσήή τού μέ αντιήστοιχο στέή λέχος πού
διαθέή τέι τούλαή χιστον τα ιήδια προσοή ντα. Αν ή αποχωήρήσή έή γινέ μέ έύθύή νή τού αναδοή χού και δέν κριθέιή
δικαιολογήμέή νή, έπισύή ρέι τήν ποινήή τής έκπτωήσέως (αή ρθρο 188 παρ.3 τού N. 4412/16)

2
Ορίζεται η σχετική προθεσμία, (άρθρο 105 παρ. 4 N. 4412/16).

3
Ορίζεται το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του εργοδότη, π.χ. η Προϊσταμένη Αρχή ή εκπρόσωπός της, ή ο
Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4
Γραμμικό κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 184 N. 4412/16).
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Άρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Σύμβατικήή αμοιβήή τού αναδοή χού έιήναι το ποσοή τής Οικονομικήή ς τού Προσφοραή ς, μή σύμπέριλαμβανομέή νού τού
ποσούή των απροβλέή πτων δαπανωήν. Η αμοιβήή αύτήή μπορέιή να τροποποιήθέιή σύή μφωνα μέ τα αή ρθρα 186 και
132 τού Ν. 4412/16.
4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Ο αναή δοχος αμέιήβέται τμήματικαή σέ σταή δια οή πως τα σταή δια αύταή προκύή πτούν αποή το Τέύή χος Προέκτιμωήμένων
Αμοιβωήν και τήν Οικονομικήή τού Προσφοραή . Πέραιτέή ρω ή σταδιακήή καταβολήή τής αμοιβήή ς αναή σταή διο μέλέή τής
ρύθμιήζέται αποή το αή ρθρο 187 τού Νοή μού.
Για τήν πλήρωμήή τού ο αναή δοχος σύνταή σσέι και ύποβαή λλέι Λογαριασμούή ς Πλήρωμήή ς, πού σύνταή σσονται,
έλέή γχονται και έγκριήνονται σύή μφωνα μέ το αή ρθρού 187 τού Ν. 4412/16.
Προύϊ ποή θέσή πλήρωμήή ς τού λογαριασμούή έιήναι ή προσκοή μισή αποή τον αναή δοχο οή λων των απαιτούή μένων
δικαιολογήτικωήν πλήρωμήή ς. Το τιμολοή γιο μπορέιή να προσκομιήζέται μέταγένέστέή ρως καταή τήν έιήσπραξή τού
ποσούή τού λογαριασμούή .
Οι πλήρωμέή ς ολοκλήρωήνονται μέή σα σέ έή να μήή να αποή τήν έή γκρισή (ρήτήή ήή σιωπήρήή ) τού Λογαριασμούή , ύποή τήν
προύϊ ποή θέσή οή τι θα έή χούν ύποβλήθέιή έή γκαιρα τα απαιτούή μένα δικαιολογήτικαή . Αν ή πλήρωμήή καθύστέρήή σέι,
χωριής ύπαιτιοή τήτα τού αναδοή χού πέή ραν τού μήνοή ς, έφαρμοή ζονται τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 187 παρ. 7 τού Ν.
4412/16.
4.2.2

Η σύμβατικήή αμοιβήή τού αναδοή χού πέριλαμβαή νέι οή λές τις δαπαή νές (οή πως έή ξοδα μέτακινήή σέων, έιδικαή και
γένικαή έή ξοδα κλπ.) και το έπιχέιρήματικοή τού κέή ρδος μέή χρι τήν ολοκλήή ρωσή και παραή δοσή των έργασιωήν. Οι
λοή γοι προσαύή ξήσής τής αμοιβήή ς προβλέή πονται στο νοή μο και στήν παρούή σα. Δέν αναγνωριήζονται αή λλοι λοή γοι
προσαύή ξήσής τής αμοιβήή ς.

4.2.3

Ο έργοδοή τής μπορέιή να μειώσει το σύμβατικοή αντικέιήμένο5, μέ διαή λύσή τής σύή μβασής για τα απομέή νοντα
σταή δια μέλέή τής, καταή το αή ρθρο 192 παρ. 2 τού Νοή μού. Για τήν αή σκήσή τού δικαιωήματος αύτούή απέύθύή νέι
γραπτήή έντολήή προς τον αναή δοχο. Στήν πέριήπτωσή αύτήή , οι έπιπτωήσέις τής διαή λύσής αντιμέτωπιήζονται αποή
τις διαταή ξέις των αή ρθρων 192 – 194 τού Νοή μού. Επιήσής μπορέιή ο έργοδοή τής να διαλύή σέι τή σύή μβασή και καταή
τήν έκποή νήσή σταδιήού μέλέή τής, έύθύνοή μένος σέ αποζήμιήωσής, ή οποιήα ύπολογιήζέται καταή τήν παρ. 2 τού
αή ρθρού 194 τού Ν. 4412/16.

4.2.4

Ο έργοδοή τής μπορέιή έπιήσής να αυξήσει το σύμβατικοή αντικέιήμένο, έφοή σον α) το κριήνέι αναγκαιήο και β)
σύντρέή χούν οι προύϊ ποθέή σέις τού αή ρθρού 186 τού Νοή μού. Η αή σκήσή τού δικαιωήματος αύτούή θα γιήνέι μέ
σύή νταξή Σύγκριτικούή Πιήνακα και αν καταή ρτισή σύμπλήρωματικήή ς ήή τροποποιήτικήή ς Σύή μβασής, καταή τις
διαταή ξέις τού αή ρθρού 186 τού Νοή μού. Για τήν έή γκρισή Σ.Π. και τήν ύπογραφήή τής Σύμπλήρωματικήή ς
Σύή μβασής, πού αφορούή ν σύμπλήρωματικέή ς έργασιήές, ο αναή δοχος ύποβαή λλέι αναθέωρήμέή νο χρονοδιαή γραμμα
τής σύή μβασής. Ως προς τήν σύή νταξή και έή γκρισή τού Σ.Π. και τήν ύπογραφήή σύμπλήρωματικήή ς σύή μβασής,
έφαρμοή ζονται οι διαταή ξέις των αή ρθρων186και 132 τού Ν. 4412/16.
Μέταή τήν έή γκρισή τού Σ.Π., ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να ύπογραή ψέι χωριής αντιήρρήσή Σύμπλήρωματικήή
Σύή μβασή και να έκτέλέή σέι τις έπιή πλέή ον έργασιήές πού τού ανατιήθένται. Σέ πέριήπτωσή αή ρνήσήή ς τού ή
Προιϊσταμέή νή Αρχήή , μέ αιτιολογήμέή νή αποή φασήή τής, μπορέιή να διαλύή σέι, αζήμιήως για τον ΚτΕ, τήν σύή μβασή, μέ
τις προύϊ ποθέή σέις τής παρ. 8 τού αή ρθρού 186 τού Ν. 4412/16.
Η αύή ξήσή τού σύμβατικούή αντικέιμέή νού καταή τα ανωτέή ρω μέ Σ.Σ., σύνέπαή γέται τήν καταβολήή προή σθέτής
έγγύή ήσής καλήή ς έκτέή λέσής (αή ρθρο 72 παρ. 1.β) τού Ν. 4412/16).

4.3 Νόμισμα αμοιβής
Τα τιμολοή για τού αναδοή χού για τήν αμοιβήή τού καθωής και οι πλήρωμέή ς πού θα διέκπέραιωήνονται αποή τον
Εργοδοή τή θα έιήναι έκπέφρασμέή να σέ ΕΥΡΩ και σύή μφωνα μέ τήν έκαή στοτέ ισχύή ούσα νομοθέσιήα.
Άρθρο 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1
Για τήν ύπογραφήή τής Σύή μβασής, ο αναή δοχος ύποβαή λέι έγγύή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής, πού έκδιήδέται καταή
το αή ρθρο 72 τού Ν. 4412/16, ιήσή προς το 5% τής αξιήας τής σύή μβασής έκτοή ς ΦΠΑ.

5
Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει στα άρθρα192 έως 194 του ν. 4412/16. Αν δεν αναφέρεται ρητά στη Σ.Υ.
ότι δεν οφείλεται αποζημίωση , τότε η αποζημίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 194 του ν. 4412/16.

5

5.1.2
5.1.3
5.1.5

Σχέή διο τής έπιστολήή ς αύτήή ς (στα Ελλήνικαή ) πέριέή χέται στο Προσαή ρτήμα ΙΙ τού τέύή χούς τής
Διακήή ρύξής.
Η έγγύή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής έπιστρέή φέται στον αναή δοχο καταή το αή ρθρο 72 παρ. 7 τού Ν. 4412/16.
Εφοή σον ύπαή ρξέι νοή μιμή αιτιήα για τήν καταή πτωσήή τής, έκδιήδέται σχέτικαή αιτιολογήμέή νή αποή φασή τού
Προιϊσταμέή νού τής Δ.Υ.
Πέή ραν τής έγγύή ήσής καλήή ς έκτέή λέσής, έγγύή ήσή κατατιήθέται αποή τον αναή δοχο και για τις τμήματικέή ς
πλήρωμέή ς καταή τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 187 παρ. 2 τού Ν. 4412/16. Εξ αύτωήν οι μέν έγγύήή σέις των
παραγραή φων 2β και 2γ τού αή ρθρού 187 θα έπιστρέή φονται μέ τήν πλήή ρή ύποβολήή τού σταδιήού τής
μέλέή τής για το οποιήο έκδοή θήκαν, ή δέ έγγύή ήσή τής παραγραή φού 2στ θα έπιστρέή φέται μέταή τήν τέλικήή
παραλαβήή τής μέλέή τής.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η έγγύήή σέις τής παραγραή φού 5.1 τής παρούή σας καλύή πτούν στο σύή νολοή τούς χωριής καμιαή διαή κρισή τήν πιστήή
έφαρμογήή αποή τον αναή δοχο οή λων των οή ρων τής Σύή μβασής και καή θέ απαιήτήσή τού Εργοδοή τή καταή τού
αναδοή χού πού προκύή πτέι αποή τήν έκπλήή ρωσή των ύπήρέσιωήν τού.
Εφοή σον προκύή ψέι αναή γκή, αποφασιήζέται ή καταή πτωσή τού σύνοή λού, ήή αναλοή γού προς τήν απαιήτήσή μέή ρούς,
των έγγύήή σέων. Μέταή τήν έή κδοσή τής αποή φασής ο έργοδοή τής έισπραή ττέι τήν έγγύή ήσή μέ έή γγραφή δήή λωσήή τού
προς τον έγγύήτήή .
Η καταή πτωσή τού σύνοή λού των έγγύήή σέων δέν έξαντλέιή τήν έύθύή νή τού αναδοή χού για αποζήμιήωσή τού
Εργοδοή τή σέ πέριήπτωσή πού αύτοή ς ύποστέιή ζήμιήα μέγαλύή τέρή τού ποσούή των έγγύήή σέων.
Άρθρο 6
6.1
6.2

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο αναή δοχος, μέ ύπαιτιοή τήταή τού, δέν τήρέιή τις σύμβατικέή ς προθέσμιήές πέραιήωσής των έργασιωήν τής
σύή μβασής, βαρύή νέται μέ ποινικέή ς ρήή τρές καταή το αή ρθρο 185 τού Ν. 4412/16.
Οι ποινικέή ς ρήή τρές έπιβαή λλονται μέ αποή φασή τής Διέύθύή νούσας Υπήρέσιήας και κοινοποιούή νται στο αναή δοχο.
Εισπραή ττονται μέή σω τής πιστοποιήήσής πού έκδιήδέται αμέή σως μέταή τήν έπιβολήή τούς, ήή σέ πέριήπτωσή
ύποβολήή ς έή νστασής, μέή σω τής πιστοποιήήσής πού έκδιήδέται αμέή σως μέταή τήν αποή ρριψή τής έή νστασής αποή τήν
Προιϊσταμέή νή αρχήή .

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Αναή δοχος έιήναι ύπέύή θύνος για λαή θή ήή έλλέιήψέις καταή τήν έκτέή λέσή τής σύή μβασής, αλλαή και μέταή τήν οριστικήή
παραλαβήή τής σύή μφωνα μέ τις διαταή ξέις τής παρ. 5 τού αή ρθρού 188 τού Ν. 4412/16. Οι αξιωήσέις τού έργοδοή τού καταή
τού αναδοή χού, λοή γω πλήμμέλούή ς έκπλήή ρωσής των ύποχρέωήσέωήν τού καταή τήν έκτέή λέσή τής Σύή μβασής,
παραγραή φονται μέταή τήν παή ροδο εξαετίας αποή τήν παραλαβήή τού αντικέιμέή νού ήή τήν καθ’ οιονδήή ποτέ τροή πο λύή σή
τής σύή μβασής.
Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

Ο Αναή δοχος ύποχρέωήνέται να έκπλήρωήνέι τις ύποχρέωήσέις τού, οή πως αύτέή ς προσδιοριήζονται στα σύμβατικαή
τέύή χή και τις έύθύή νές πού απορρέή ούν αποή τή Σύή μβασή, μέ έπιδέξιοή τήτα, έπιμέή λέια και έπαγγέλματικήή κριήσή.
Αν ο αναή δοχος κλήθέιή αποή τον έργοδοή τή να παρέή μβέι σέ ύποή θέσή μέταξύή αύτούή (τού έργοδοή τή) και τριήτού,
ύποχρέωήνέται να ένέργήή σέι σύή μφωνα μέ τή Σύή μβασή. Εαή ν αποή τή σύή μβασή δέν σύναή γέται ο τροή πος δραή σής
τού, απέύθύή νέται στον έργοδοή τή ζήτωήντας σχέτικέή ς οδήγιήές.
Μέ τή λήή ξή τής σύή μβασής ο αναή δοχος ύποχρέωήνέται να έπιστρέή ψέι στον Εργοδοή τή οή λα τα έή γγραφα ήή
στοιχέιήα, πού έή λαβέ για τήν έκπλήή ρωσή των σύμβατικωήν τού ύποχρέωήσέων, καθωής και οή ,τι αή λλο ανήή κέι σ΄
αύτοή ν.
Ο αναή δοχος ύποχρέούή ται να προέιδοποιέιή έγγραή φως τον έργοδοή τή για πέριπτωήσέις σύή γκρούσής
σύμφέροή ντων και δέν έπιτρέή πέται να έργαή ζέται παραή λλήλα σέ έργασιήές μέ τις οποιήές προκύή πτέι τέή τοια
σύή γκρούσή.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο αναή δοχος ύποχρέωήνέται να αναλαμβαή νέι τις νοή μιμές έύθύή νές τού, απαλλαή σσοντας αντιήστοιχα τον έργοδοή τή
και τούς ύπαλλήή λούς τού και να τον προφύλαή σσέι αποή παντοέιδέιής ζήμιέή ς, έξ αιτιήας ατύχήμαή των πού
σύμβαιήνούν στο προσωπικοή τού, έκτοή ς αν προκύή πτέι σοβαρήή παραή λέιψή ήή έσκέμμέή νή ένέή ργέια τού έργοδοή τή.
8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορέύή έται στον αναή δοχο να έκχωρήή σέι σέ τριήτούς μέή ρος ήή το σύή νολο των δικαιωμαή των και των
ύποχρέωήσέωήν τού πού απορρέή ούν αποή τή σύή μβασή, έκτοή ς των πέριπτωήσέων πού προβλέή πονται στο αή ρθρο 195
τού Ν. 4412/16.
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8.4 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ οή λή τή διαή ρκέια ισχύή ος τής σύή μβασής, αλλαή και μέταή τή λήή ξή ήή λύή σή αύτήή ς, ο αναή δοχος αναλαμβαή νέι τήν
ύποχρέή ωσή να μή γνωστοποιήή σέι σέ τριήτούς (σύμπέριλαμβανομέή νων των έκπροσωήπων τού έλλήνικούή και
διέθνούή ς τύή πού), χωριής τήν προήγούή μένή έή γγραφή σύγκαταή θέσή τού έργοδοή τή, οποιαδήή ποτέ έή γγραφα ήή
πλήροφοριήές πού θα πέριέή λθούν σέ γνωήσή τού καταή τήν έκτέή λέσή των ύπήρέσιωήν και τήν έκπλήή ρωσή των
ύποχρέωήσέωήν τούς.
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
8.5 1 Όλα τα έή γγραφα (σχέή δια, μέλέή τές, στοιχέιήα κ.ο.κ.) πού θα σύνταχθούή ν αποή τον αναή δοχο στα πλαιήσια
έκτέή λέσής τής Σύή μβασής, θα ανήή κούν στήν ιδιοκτήσιήα τού έργοδοή τή, θα έιήναι παή ντοτέ στή διαή θέσή των
νομιήμων έκπροσωήπων τού καταή τή διαή ρκέια ισχύή ος τής σύή μβασής και θα παραδοθούή ν στον έργοδοή τή στον
χροή νο πού προβλέή πέται στο Νοή μο και στή σύή μβασή ήή αλλιωής καταή τήν καθ’ οιονδήή ποτέ τροή πο λήή ξή ήή λύή σή τής
Σύή μβασής.
8.5.2 Ειήναι ύποχρέή ωσή τού αναδοή χού να παραδωήσέι αρχέιήα μέ στοιχέιήα και σέ ήλέκτρονικήή μορφήή , και ύποχρέούή ται
να τα σύνοδέύή σέι μέ έή γγραφή τέκμήριήωσήή τούς και μέ οδήγιήές για τήν αναή κτήσή / διαχέιήρισήή τούς.
8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι καή θέ έιήδούς ύπολογισμοιή ήή τα οποιαδήή ποτέ στοιχέιήα, πού θα προκύή πτούν αποή έπέξέργασιήα σέ Ηλέκτρονικοή
Υπολογιστήή , αποή τον Αναή δοχο ήή αποή τις ύπήρέσιήές τού έργοδοή τή μέ τήν βοήή θέια / καθοδήή γήσή τού αναδοή χού,
θα σύνοδέύή ονται ύποχρέωτικαή αποή αναλύτικοή ύποή μνήμα, πού θα πέριλαμβαή νέι:
 τον τύή πο τού Ηλέκτρονικούή Υπολογιστήή πού χρήσιμοποιήή θήκέ,
 τήν ονομασιήα τού λογισμικούή πού χρήσιμοποιήή θήκέ και τα στοιχέιήα τού σύνταή κτή και τού ιδιοκτήή τή τού, και
 σέ πέριήπτωσή ύπολογισμωήν, τήν πέριγραφήή των μέθοή δων, των παραδοχωήν ύπολογισμούή , τού τροή πού
σύμπλήή ρωσής των δέδομέή νων, έή τσι ωήστέ οι αντιήστοιχοι ύπολογισμοιή να μπορούή ν να έλέγχθούή ν μέ αή λλές
κλασσικέή ς μέθοή δούς ήή μέ αή λλα προγραή μματα.
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
8.7.1 Τα προγραή μματα Ηλέκτρονικούή Υπολογιστήή (λογισμικοή ), τα οποιήα θα χρήσιμοποιήή σέι ο αναή δοχος για τήν
έκτέή λέσή των ύπήρέσιωήν και τήν έκπλήή ρωσή των ύποχρέωήσέωήν τού, ύποχρέούή ται να θέή σέι στή διαή θέσή τού
έργοδοή τή οή ποτέ τού ζήτήθέιή.
8.7.2 Η κύριοή τήτα των προγραμμαή των αύτωήν παραμέή νέι στον Αναή δοχο, έή χέι οή μως ο έργοδοή τής το δικαιήωμα να τα
χρήσιμοποιέιή, χωριής οικονομικήή έπιβαή ρύνσή και χωριής πέριορισμούή ς για θέή ματα πού σχέτιήζονται μέ το Τέχνικοή
Αντικέιήμένο τής παρούή σας Σύή μβασής.
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
8.8.1 Ο αναή δοχος (και σέ πέριήπτωσή σύή μπραξής οή λα τα μέή λή τής) ύποχρέούή ται να έκπλήρωήνέι τις καταή τις κέιήμένές
διαταή ξέις φορολογικέή ς τού ύποχρέωήσέις και ένδέικτικαή :
 τήν ύποχρέή ωσή έγγραφήή ς στήν αρμοή δια Δήμοή σια Οικονομικήή Υπήρέσιήα (ΔΟΥ) και ύποβολήή ς των
αναγκαιήων δήλωήσέων φορολογιήας έισοδήή ματος, Φ.Π.Α., κλπ.,
 τήν τήή ρήσή βιβλιήων σύή μφωνα μέ τήν έλλήνικήή φορολογικήή νομοθέσιήα,
 τήν πλήρωμήή φοή ρού έισοδήή ματος ήή αή λλων φοή ρων ήή τέλωήν και τήν έκπλήή ρωσή των ύποχρέωήσέωήν τού
για τήν καταβολήή των έργοδοτικωήν έισφορωήν των έργαζομέή νων τού.
8.8.2. Προκέιμέή νού να αποφέύχθέιή ή διπλήή φορολογιήα τού έισοδήή ματος τύχοή ν αλλοδαπωήν έπιχέιρήή σέων τού
Αναδοή χού, αύτοή ς αναλαμβαή νέι να προσκομιήσέι στον Εργοδοή τή οή λα τα σχέτικαή δικαιολογήτικαή έή γγραφα, πού
απαιτούή νται αποή τις αρμοή διές έλλήνικέή ς Δήμοή σιές Υπήρέσιήές.
8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο αναή δοχος (και τα μέή λή τού σέ πέριήπτωσή σύή μπραξής) ύποχρέούή ται να έκπλήρωήνέι τις ύποχρέωήσέις τού πού
απορρέή ούν αποή τήν κέιήμένή για τήν κοινωνικήή ασφαή λισή νομοθέσιήα.
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Αναή δοχος δέν δικαιούή ται να προβαιήνέι, χωριής τήν προήγούή μένή έή γγραφή σύγκαταή θέσή τού έργοδοή τή, αή μέσα
ήή έή μμέσα, σέ δήμοή σιές ήή δια τού Τύή πού ανακοινωήσέις σχέτικαή μέ τή σύή μβασή ήή τον έργοδοή τή.
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Τα έή γγραφα πού θα ανταλλαή σσονται μέταξύή τού Αναδοή χού και τού Εργοδοή τή μπορέιή να αποστέή λλονται κατ΄
αρχήή ν μέ fax ήή email, τα δέ πρωτοή τύπα αύτωήν να αποστέή λλονται μέ σύστήμέή νο ταχύδρομέιήο ήή μέ ύπήρέσιήα
ταχύμέταφορωήν και θα έιήναι σύντέταγμέή να στήν έλλήνικήή γλωήσσα.
8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)
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Ο Αναή δοχος έιήναι ύποχρέωμέή νος να έκπονήή σέι και να έφαρμοή σέι Προή γραμμα Ποιοή τήτας Μέλέή τής (Π.Π.Μ.),
σύή μφωνα μέ τις ισχύή ούσές διαταή ξέις, έιήτέ έή χέι πιστοποιήθέιή σέ καή ποιο αποή τα διέθνωής αποδέκταή Προή τύπα
Ποιοή τήτας έιήτέ οή χι.
Το Π.Π.Μ. ένσωματωήνέι και κωδικοποιέιή οή λές τις απαιτήή σέις των σύμβατικωήν τέύχωήν, πέριγραή φέι τα σταή δια
έκποή νήσής τής μέλέή τής και τήν αντιήστοιχή μέθοδολογιήα έργασιωήν, έιήναι σέ πλήή ρή έναρμοή νισή και πέριλαμβαή νέι
το χρονοδιαή γραμμα έκποή νήσής τής μέλέή τής, πέριγραή φέι το οργανοή γραμμα και καθοριήζέι τον τροή πο οργαή νωσής
και σύντονισμούή των μέλωήν τής ομαή δας έργασιήας, οριήζέι τον τροή πο διαχέιήρισής των έγγραή φων και γένικαή
παρέή χέι οή λα τα έργαλέιήα παρακολούή θήσής τής έκποή νήσής τής μέλέή τής, σύγκέή ντρωσής των στοιχέιήων,
τέκμήριήωσής των έργασιωήν πού έή χούν έκτέλέστέιή και αρχέιοθέή τήσήή ς τούς. Το Π.Π.Μ. πρέή πέι να ύποβαή λλέται
έντοή ς τού πρωήτού μήή να αποή τήν ύπογραφήή τής σύή μβασής και αναθέωρέιήται σέ καή θέ τροποποιήήσή οή ρων τής
σύή μβασής ήή των προδιαγραφωήν έκποή νήσής τής μέλέή τής.6
Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδοή τής ύποχρέούή ται να παρέή χέι στον Αναή δοχο, χωριής έπιβαή ρύνσή, οή λές τις πλήροφοριήές πού αφορούή ν τή
Σύή μβασή, έφοή σον έιήναι διαθέή σιμές και δέν έή χέι κωήλύμα να τις παραδωήσέι.
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδοή τής ύποχρέούή ται να καταβαή λλέι έή γκαιρα το έργολαβικοή ανταή λλαγμα στον Αναή δοχο, καταή τούς οή ρούς
τού Ν. 4412/16 και τής παρούή σας, οή πως έιδικοή τέρα οριήζέται στήν παρ. 4.2.
Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο έργοδοή τής και ο αναή δοχος ύποχρέούή νται να αντιμέτωπιήζούν καλοή πιστα τις αμοιβαιήές ύποχρέωήσέις και τα
δικαιωήματαή τούς και να προσπαθούή ν για τήν έπιή λύσή των διαφωνιωήν τούς μέ πνέύή μα σύνέργασιήας και
αλλήλέγγύή ής. Η λύή σή οποιασδήή ποτέ διαφωνιήας έπιλύή έται καταή τα λοιπαή , καταή το Ν. 4412/16και τήν παρούή σα
(αή ρθρο 12).
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
10.2.1 Τα σύμβατικαή τέύή χή αλλήλοσύμπλήρωήνονται. Σέ πέριήπτωσή πού ύπαή ρξούν αντικρούοή μένές διαταή ξέις ήή οή ροι
στα σύμβατικαή τέύή χή, ύπέρισχύή ούν τα αναγραφοή μένα στο ισχύροή τέρο καή θέ φοραή , οή πως οριήζέται στήν
διακήή ρύξή και στο αή ρθρο 1.3 τής παρούή σας.
10.2.3 Λαή θή ήή παραλέιήψέις των Σύμβατικωήν Τέύχωήν μπορέιή να διορθωήνονται πριν τήν ύπογραφήή τής σύή μβασής, αν
τούή το δέν αντιβαιήνέι στή δικαιολογήμέή νή έμπιστοσύή νή των διαγωνιζομέή νων και στήν ύποχρέή ωσή τής
Αναθέή τούσας Αρχήή ς να μή μέταβαή λέι μονομέρωής τούς οή ρούς τής πού έή λαβαν ύποή ψή τούς οι διαγωνιζοή μένοι
για τή διαμοή ρφωσή τής προσφοραή ς τούς.
10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1 Αν καταή τήν έκτέή λέσή τής σύή μβασής έπισύμβούή ν γέγονοή τα ήή πέριστατικαή "ανωήτέρής βιήας", τα οποιήα σαφωής
και αποδέδέιγμέή να βριήσκονται ύπέραή νω τού έλέή γχού και τής έύθύή νής των σύμβαλλομέή νων, καθέή να έκ των
μέρωήν δικαιούή ται να αναστέιή λέι τήν έκπλήή ρωσή των σύμβατικωήν τού ύποχρέωήσέων, έφοή σον αύταή τα
γέγονοή τα ήή πέριστατικαή παρέμποδιήζούν τήν έκπλήή ρωσήή τούς. Το παραπαή νω δικαιήωμα ύφιήσταται μοή νο στις
πέριπτωήσέις πού οι σύνέή πέιές των πέριστατικωήν αύτωήν δέν ρύθμιήζονται αποή το Ν. 4412/16, ήή τή σύή μβασή.
10.3.2 Η μή έκπλήή ρωσή των σύμβατικωήν ύποχρέωήσέων καταή τή διαή ρκέια τής αναστολήή ς, δέν δήμιούργέιή δικαιήωμα ήή
αξιήωσή ύπέή ρ ήή καταή τού έτέή ρού των σύμβαλλομέή νων. Δέν αναστέή λλέται ή έκπλήή ρωσή ύποχρέωήσέων ήή ή
καταβολήή αμοιβωήν, πού κατέή στήσαν απαιτήτέή ς πριν αποή τήν έπέή λέύσή των αή νω γέγονοή των ήή πέριστατικωήν.
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνιήές, διένέή ξέις και διαφορέή ς πού θα ανακύή ψούν καταή τήν έκτέή λέσή τής Σύή μβασής δέν δικαιολογούή ν τήν
έκ μέή ρούς τού αναδοή χού αή ρνήσή παροχήή ς των ύπήρέσιωήν και έκτέή λέσής των καθήκοή ντων τού οή πως αύταή
προβλέή πονται στή Σύή μβασή, έκτοή ς αν τούή το ρήτωής προβλέή πέται αποή το Νοή μο ήή τήν σύή μβασή. Αν παροή τι δέν
ύφιήσταται τέή τοιο δικαιήωμα, ο αναή δοχος αρνήθέιή τήν έκτέή λέσή τής σύή μβασής, ο έργοδοή τής μπορέιή να κήρύή ξέι
τον αναή δοχο έή κπτωτο, καταή τις σχέτικέή ς διαταή ξέις τού Ν. 4412/16.
Άρθρο 11

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου
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Η σχετική υποχρέωση θα τίθεται όταν η συμβατική αμοιβή της μελέτης είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία
μελετητικά Δ’ τάξης (υπ’ αριθμ. ΔΕΕΠΠ οικ 502/ 13/10/2000 του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ)
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Εφοή σον ο αναή δοχος παραβιαή ζέι τις έκ τής σύμβαή σέως ύποχρέωήσέις τού, κήρύή σσέται έή κπτωτος, οή πως
λέπτομέρωής οριήζέται στο αή ρθρο 191 τού Ν. 4412/16. Εφοή σον σύντρέή χούν οι πέριπτωήσέις τής παρ. 2 τού
αή ρθρού αύτούή , ή διαδικασιήα έή κπτωσής κινέιήται ύποχρέωτικαή .
Μέταή τήν οριστικοποιήήσή τής έή κπτωσής έκκαθαριήζέται ή σύή μβασή και καταπιήπτέι ύπέή ρ τού έργοδοή τή ή
έγγύή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής. Ποινικέή ς ρήή τρές πού τύχοή ν έπιβλήή θήκαν για ύπέή ρβασή τμήματικωήν προθέσμιωήν
οφέιή λονται αθροιστικαή και έπιπλέή ον έπιβαή λλέται ποινικήή ρήή τρα για ύπέή ρβασή τής σύνολικήή ς προθέσμιήας.
11.2 Διάλυση της σύμβασης
Ο έργοδοή τής δικαιούή ται να διαλύή σέι τή Σύή μβασή, σύή μφωνα μέ τις διαταή ξέις των αή ρθρων 133 και 192 Ν.
4412/16.
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Πτωήχέύσή τού αναδοή χού, σύνέπαή γέται τήν αύτοδιήκαιή λύή σή τής σύή μβασής, ένωή πτωήχέύσή μέή λούς σύή μπραξής ήή
κοινοπραξιήας σύνέπαή γέται τήν δύνατοή τήτα ύποκαταή στασής τού σύή μφωνα μέ τις διαταή ξέις τού αή ρθρού 195 τού
Ν. 4412/16.
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της
Η διαδικασιήα έή γκρισής τής μέλέή τής και τής παραλαβήή ς τού αντικέιμέή νού τής σύή μβασής ρύθμιήζέται αποή τις
διαταή ξέις τού αή ρθρού 189 τού Ν. 4412/16.
Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορέή ς μέταξύή τού έργοδοή τή και τού αναδοή χού έπιλύή ονται καταή τα λέπτομέρωής αναφέροή μένα στο αή ρθρο
198 τού Νοή μού. Η διοικήτικήή και ή δικαστικήή διαδικασιήα δέν αναστέή λλούν τήν έκτέή λέσή τής Σύή μβασής, έκτοή ς
και αν οριήζέται διαφορέτικαή στο Νοή μο.
Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
13.1 Νομοθεσία
Η Σύή μβασή διέή πέται αποκλέιστικαή αποή το Ελλήνικοή Διήκαιο οή πως αναλύτικαή προσδιοριήζέται στήν Διακήή ρύξή.
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1 Η Σύή μβασή θα σύνταχθέιή στήν έλλήνικήή γλωήσσα.
13.2.2 Όλές οι έπικοινωνιήές (προφορικέή ς και γραπτέή ς) μέταξύή τού Αναδοή χού και τού Εργοδοή τή ήή αή λλων έλλήνικωήν
αρχωήν ήή φορέή ων θα γιήνονται στήν έλλήνικήή γλωήσσα. Οπούδήή ποτέ και οποτέδήή ποτέ καταή τή διαή ρκέια ισχύή ος
τής Σύή μβασής απαιτήθέιή έρμήνέιήα ήή μέταή φρασή αποή ήή / και προς τα έλλήνικαή , αύτέή ς θα έξασφαλιήζονται αποή
τον Αναή δοχο και μέ κοή στος πού θα βαρύή νέι τον ιήδιο.
13.2.3 Σέ καή θέ πέριήπτωσή αμφισβήτήή σέων ήή διαφορωήν, το έλλήνικοή κέιήμένο κατισχύή έι των έγγραή φων σέ αλλοδαπήή
γλωήσσα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χριστιήνα Αποστολοπούή λού
Πολιτικοή ς Μήχανικοή ς

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθαναή σιος Χατζήγιαή ννής
Τοπογραή φος Μήχανικοή ς

Αλέξιήα Λακιωταή κή
Πολιτικοή ς Μήχανικοή ς
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