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Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Η παρουσα Ε.Σ.Υ. προσδιοριζει το γενικο πλαισιο και τους ειδικους ορους για την εκτελεση των
συμβατικων υποχρεωσεων του αναδοχου. Τα ειδικα θεματα που σχετιζονται με την διαδικασια
αναθεσης περιλαμβανονται στο τευχος "Διακηρυξη", ενω το αντικειμενο και τα τεχνικα
χαρακτηριστικα της συμβασης στο τευχος "Τεχνικων Δεδομενων".
1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθετουσα αρχη της παρουσας συμβασης ειναι ο Οργανισμος Προσχολικης Αγωγης Κοινωνικης
Πολιτικης και Αθλητισμου (ΟΠΑΚΠΑ) Δημου Σερρων
Κυριος του εργου (ΚτΕ) ειναι ο Οργανισμος Προσχολικης Αγωγης Κοινωνικης Πολιτικης και
Αθλητισμου (ΟΠΑΚΠΑ) Δημου Σερρων
Εργοδοτης ειναι ο Οργανισμος Προσχολικης Αγωγης Κοινωνικης Πολιτικης και Αθλητισμου
(ΟΠΑΚΠΑ) Δημου Σερρων
Αναδοχος: Ο οικονομικος φορεας η η ενωση οικονομικων φορεων στον οποιο ανατιθεται απο τον
εργοδοτη με δημοσια συμβαση η εκπονηση της μελετης κατα το αρθρο 2 του Ν.4412/2016.
Προϊσταμενη Αρχη (Π.Α.): Διοικητικο Συμβουλιου ΟΠΑΚΠΑ
Διευθυνουσα Υπηρεσια (Δ.Υ.): Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Συμβατικη Αμοιβη : Η οικονομικη προσφορα του αναδοχου.
Δημοσια συμβαση μελετης η παροχης τεχνικων και λοιπων συναφων επιστημονικων υπηρεσιων:
Η συμβαση με αντικειμενο την εκπονηση μελετων κατα το αρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του
Ν.4412/2016.
Έγγραφο της συμβασης: Καθε εγγραφο το οποιο παρεχει η στο οποιο παραπεμπει ο αναθετων
φορεας με σκοπο να περιγραψει η να προσδιορισει στοιχεια της συμβασης η της διαδικασιας
αναθεσης, οπως :
Α. Η Διακηρυξη
Β. Η Συγγραφη Υποχρεωσεων
Γ. Το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Μετα την υπογραφη του συμφωνητικου η σειρα ισχυος των εγγραφων ειναι η ακολουθη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το Συμφωνητικο
Η Διακηρυξη
Η Οικονομικη προσφορα του Αναδοχου
Η Τεχνικη Προσφορα του Αναδοχου
Η Συγγραφη Υποχρεωσεων
Το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων με το προγραμμα των απαιτουμενων μελετων και
την τεκμηριωση της σκοπιμοτητας του εργου.
7. Το τευχος των προεκτιμωμενων αμοιβων με τους αναλυτικους υπολογισμους της
προεκτιμηθεισας αμοιβης

Άρθρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
Τοπος εργασιας του αναδοχου ειναι ειτε το γραφειο του, ειτε και η περιοχη του εργου εφοσον
τουτο απαιτειται.
Ο αναδοχος υποχρεουται, υστερα απο εγκαιρη προσκληση των αρμοδιων οργανων του εργοδοτη
(Προϊστ/νης Αρχης, Διευθ/σας Υπ/σιας και επιβλεποντων) να συμμετεχει σε συσκεψεις, να
παρεχει γραπτες η προφορικες πληροφοριες και συμβουλες, να συμμετεχει σε επισκεψεις στην
περιοχη που προκειται να κατασκευαστει το μελετουμενο εργο και εν γενει να παρεχει την
υποστηριξη που κρινει χρησιμη ο εργοδοτης.
Με την κοινοποιηση της αποφασης της Προϊσταμενης Αρχης για την εγκριση της αναθεσης προς
τον αναδοχο, καλειται αυτος να υπογραψει το ιδιωτικο συμφωνητικο μεσα σε 20 ημερες. Στο
ιδιωτικο συμφωνητικο θα υπογραψει για λογαριασμο του εργοδοτη το νομιμο κατα τις οικειες
διαταξεις οργανο και απο πλευρας του αναδοχου ο ορισθεις με την υποβολη της προσφορας
εκπροσωπος του.
Συμβατικος χρονος εκτελεσης της συμβασης ειναι η συνολικη προθεσμια για την περαιωση του
αντικειμενου της συμβασης οπως αυτος προσδιοριζεται στη διακηρυξη του διαγωνισμου. Η
εναρξη της συνολικης και των τμηματικων προθεσμιων συμπιπτει, αν δεν οριζεται διαφορετικα
στο ιδιωτικο συμφωνητικο, με την επομενη της υπογραφης του. Στη διακηρυξη οριζεται ο χρονος
εκπονησης της μελετης.
Στο τευχος «Τεχνικων Δεδομενων» παρεχεται ενδεικτικο χρονοδιαγραμμα εκπονησης των επι
μερους μελετων, απο το οποιο προκυπτει ο καθαρος χρονος εκπονησης του συνολου του
μελετητικου εργου και ο επιπροσθετος χρονος που περιλαμβανει τις καθυστερησεις για τις
οποιες δεν ευθυνεται ο αναδοχος. Σε προθεσμια δεκαπεντε (15) ημερων απο την υπογραφη του
ιδιωτικου συμφωνητικου ο αναδοχος υποχρεουται να υποβαλει νεο χρονοδιαγραμμα, το οποιο
μετα την εγκριση του θα αποτελει συμβατικο στοιχειο. Στο νεο χρονοδιαγραμμα θα
αναγραφονται οι καθαρου χρονοι συνταξης των μελετων για καθε σταδιο και κατηγορια μελετης,
τα ακριβη σημεια εναρξης καθε μελετητικης δρασης και οι χρονοι των απαιτουμενων εγκρισεων
και ενεργειων της Υπηρεσιας, ετσι ωστε να τηρηθει η συνολικη προθεσμια.
Αν μετατιθεται το χρονικο σημειο εναρξης της μελετητικης δρασης, χωρις ευθυνη του αναδοχου,
δικαιουται αντιστοιχη παραταση προθεσμιας. Ως προς τις προθεσμιες εκτελεσης των εργασιων
της συμβασης ισχυουν κατα τα λοιπα οι ρυθμισεις του αρθρου 184 του Ν.4412/2016.
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικο συμφωνητικο θα υπογραφει, απο πλευρας αναδοχου, απο τον ηδη εξουσιοδοτημενο
κατα το σταδιο της αναθεσης εκπροσωπο του διαγωνιζομενου (παρ. 6 και 7 του αρθρου 96 του
Ν.4412/2016), ο οποιος μονογραφει επισης και καθε φυλλο των Συμβατικων Τευχων.
Επι πλεον, κατα την υπογραφη του συμφωνητικου, ο αναδοχος δυναται να ορισει και
αναπληρωτη εκπροσωπο με τις ιδιες αρμοδιοτητες. Για την αντικατασταση των ως ανω
εκπροσωπων του αναδοχου γνωστοποιειται σχετικο εγγραφο του αναδοχου στον εργοδοτη, στο
οποιο επισυναπτεται η σχετικη αποφαση των καταστατικων οργανων του αναδοχου η των
μελων του σε περιπτωση αναδοχου συμπραξης ο κοινοπραξιας. Η αντικατασταση του
εκπροσωπου του αναδοχου υποκειται στην εγκριση του Προϊσταμενου της Δ.Υ. Οποιαδηποτε
αλλαγη στη διευθυνση κατοικιας των εκπροσωπων γνωστοποιειται ομοιως στον εργοδοτη.
Κοινοποιησεις εγγραφων της συμβασης στον παλιο εκπροσωπο η στην παλια διευθυνση
θεωρουνται ισχυρες, εφοσον γινονται πριν την γνωστοποιηση των μεταβολων.
Κατα την υπογραφη του συμφωνητικου ο αναδοχος δηλωνει την εδρα του και τον αντικλητο
του. Σε περιπτωση αναδοχου συμπραξης, ως εδρα του αναδοχου θεωρειται η εδρα του
εκπροσωπου του.
Αντικλητος του αναδοχου οριζεται φυσικο προσωπο που κατοικει στην εδρα της Διευθυνουσας
Υπηρεσιας και αποδεχεται το διορισμο του με δηλωση που περιλαμβανεται στο κειμενο της
συμβασης η υποβαλλεται με ιδιαιτερο εγγραφο. Αντικλητος δεν αποκλειεται να ειναι και ο
εκπροσωπος του αναδοχου, εφοσον κατοικει στην εδρα της Διευθυνουσας Υπηρεσιας. Στον

αντικλητο γινονται νομιμα, αντι του αναδοχου, οι κοινοποιησεις των εγγραφων της υπηρεσιας. Ο
αναδοχος μπορει να αντικαταστησει τον αντικλητο του, μεχρι ομως την υποβολη της σχετικης
δηλωσης με την οποια αντικαθισταται, οι κοινοποιησεις νομιμως γινονται στον αντικλητο. Η
Διευθυνουσα Υπηρεσια δικαιουται να απαιτησει απο τον αναδοχο την αντικατασταση του
αντικλητου, αν ο τελευταιος δεν παραλαμβανει τα εγγραφα που απευθυνονται προς τον
αναδοχο. Ο αναδοχος υποχρεουται να συμμορφωθει αμεσως στην απαιτηση της Διευθυνουσας
Υπηρεσιας.
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδοτης θα ορισει και θα γνωστοποιησει σχετικα στον αναδοχο τα προσωπα που θα
επιβλεψουν την εκτελεση των εργασιων της συμβασης. Οι αρμοδιοτητες και ευθυνες των
επιβλεποντων οριζονται κατα το αρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεωσεις του αναδοχου για την υποβολη εργασιων και εκθεσεων αναγραφονται
αναλυτικα στο τευχος “Τεχνικων Δεδομενων”.
Άρθρο 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο αναδοχος υποχρεουται να διαθετει επαρκες και καταλληλο προσωπικο για την εκτελεση των
υπηρεσιων που του ανατιθενται, συμφωνα και με τις δεσμευσεις που ανελαβε με την υποβολη
της προσφορας του. Η εμπειρια και εν γενει τα προσοντα του προσωπικου αυτου τελουν υπο την
ρητη η και σιωπηρη εγκριση του εργοδοτη.
Ο αναδοχος υποχρεουται να χρησιμοποιησει για την εκτελεση της συμβασης την ομαδα που
δηλωσε κατα την διαδικασια του διαγωνισμου και να δηλωσει αμεσα την αποχωρηση
οποιουδηποτε μελους της ομαδας. Η Δ.Υ. ερευνα τους λογους αποχωρησης και μπορει να εγκρινει
την αναπληρωση του με αντιστοιχο στελεχος που διαθετει τουλαχιστον τα ιδια προσοντα, αν η
αποχωρηση οφειλεται σε σπουδαιο λογο. Αν η αποχωρηση εγινε με ευθυνη του αναδοχου και δεν
κριθει δικαιολογημενη, επισυρει την ποινη της εκπτωσεως (παρ. 3 του αρθρου 188 του
Ν.4412/2016). Ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να τηρει τις υποχρεωσεις στους τομεις του
περιβαλλοντικου, κοινωνικο-ασφαλιστικου και εργατικου δικαιου που εχουν θεσπιστει απο το
δικαιο της Ένωσης, το εθνικο δικαιο, συλλογικες συμβασεις ο διεθνεις διαταξεις
περιβαλλοντικου, κοινωνικοασφαλιστικου και εργατικου δικαιου, οι οποιες απαριθμουνται στο
Παραρτημα XIV του Προσαρτηματος Β' του ν.4412/2016.
Άρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατικη αμοιβη του αναδοχου ειναι το ποσο της οικονομικης του προσφορας. Η
αμοιβη αυτη μπορει να τροποποιηθει στις περιπτωσεις που
α) αυξανεται το φυσικο αντικειμενο, με συμπληρωματικη συμβαση
β) εγκριθουν αρμοδιως αποζημιωσεις,
γ) δοθει παραταση της προθεσμιας εκτελεσης της συμβασης με αναθεωρηση της αμοιβης του
εφοσον συντρεχουν οι λογοι και προϋ ποθεσεις του Νομου κατα τα αναφερομενα στα αρθρα

132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νομου.
4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
Ο αναδοχος αμειβεται συμφωνα με την αναλυση της αμοιβης του, σε κατηγοριες μελετων, οπως
προκυπτουν απο την οικονομικη του προσφορα μετα την υποβολη, την εγκριση και παραλαβη
της μελετης συμφωνα με το αρθρο 187 του Ν.4412/2016.
Για την πληρωμη του ο αναδοχος συντασσει και υποβαλλει Λογαριασμους Πληρωμης, που
συντασσονται, ελεγχονται και εγκρινονται συμφωνα με τις παραγραφους 5-9 του αρθρου 187
του Ν.4412/2016.

Ειδικοτερα αναγραφονται:
i) Το ειδος των εργασιων.
ii) Οι συγκεκριμενες εργασιες που ολοκληρωθηκαν.
iii) Πινακας αμοιβης με τα αιτουμενα προς πληρωμη ποσα για τις εργασιες που
ολοκληρωθηκαν, τη μεγιστη συνολικη αμοιβη και το αθροισμα των προηγουμενων
αμοιβων. Σε περιπτωση συμπραξης συνυποβαλλεται ο εν ισχυ πινακας επιμερισμου
της αμοιβης στα μελη της, ενω σε περιπτωση αναδοχου κοινοπραξιας την αμοιβη
εισπραττει ο εκπροσωπος της και την επιμεριζει στα μελη της με ευθυνη του.
iv) Το πληρωτεο ποσο
v) Ο αναλογων Φ.Π.Α.
Αν οι λογαριασμοι περιεχουν ασαφειες η σφαλματα, σε βαθμο που η διορθωση τους να
καθισταται ανεφικτη, επιστρεφονται στον αναδοχο για επανασυνταξη μεσα στην προθεσμια
εγκρισης τους. Αν οι ασαφειες και τα σφαλματα αφορουν διακριτα κονδυλια των λογαριασμων,
εκκρινονται κατα το μη αμφισβητουμενο μερος και κατα το υπολοιπο επιστρεφονται για
επανασυνταξη. Η μηνιαια προς εγκριση προθεσμια αρχιζει απο την υποβολη του
επανασυνταγμενου λογαριασμου.
Μετα την εγκριση του Λογαριασμου ο αναδοχος υποχρεουται να προσκομισει τα ακολουθα
δικαιολογητικα για την εισπραξη του:
i) Αποδειξη η Τιμολογιο Παροχης Υπηρεσιων
ii) Αποδεικτικο Φορολογικης Ενημεροτητας.
iii) Αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας που αφορα τον ιδιο, αν προκειται για
φυσικο προσωπο, ητις ασφαλιστικες υποχρεωσεις προς τους απασχολουμενους με
συμβαση εξαρτημενης εργασιας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), οταν προκειται για
νομικο προσωπο. Οι συμπραξεις και κοινοπραξιες αποδεικνυουν την ασφαλιστικη
ενημεροτητα ολων των μελων τους.
iv) Διπλοτυπα γραμματια καταβολης των εκαστοτε ισχυουσων κρατησεων (0,06% υπερ
ΕΑΑΔΗΣΥ με το χαρτοσημο του και ΟΓΑ χαρτοσημου, φοροι κλπ), αν αυτες δεν
παρακρατουνται απο τον εργοδοτη.
Ο αναδοχος υποχρεουται ακομα να προσκομισει κατ’ αιτηση του εργοδοτη και οποιοδηποτε αλλο
δικαιολογητικο απαιτειται απο την ελληνικη νομοθεσια για την πληρωμη της απαιτησης.
Αν η πληρωμη λογαριασμου καθυστερησει, χωρις υπαιτιοτητα του αναδοχου, περαν του ενος
μηνος, μετα τη ρητη εγκριση, του οφειλεται τοκος υπερημεριας που υπολογιζεται, συμφωνα με
τις διαταξεις της παρ. Ζ' του αρθρου πρωτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋ ποθεση πληρωμης
του λογαριασμου ειναι η προσκομιση απο τον αναδοχο ολων των απαιτουμενων
δικαιολογητικων πληρωμης. Το τιμολογιο μπορει να προσκομιζεται μεταγενεστερως κατα την
εισπραξη του ποσου του λογαριασμου. Ο αναδοχος δικαιουται ακομα να διακοψει τις εργασιες
της συμβασης μεχρι την καταβολη της αμοιβης του, υστερα απο κοινοποιηση ειδικης εγγραφης
δηλωσης περι διακοπης των εργασιων, προς τη Διευθυνουσα Υπηρεσια. Στην περιπτωση αυτη
δικαιουται ισοχρονη παραταση. Υπαιτιοτητα του αναδοχου για τη μη πληρωμη λογαριασμου
υπαρχει μονο σε περιπτωση κατα την οποια αποδεδειγμενα κληθηκε εγγραφως απο την αρμοδια
υπηρεσια του κυριου του εργου και αδρανησε η παρελειψε να προσκομισει τα αναγκαια
δικαιολογητικα για την πληρωμη του.
Η κατασχεση στα χερια τριτου της αμοιβης του αναδοχου, πριν απο την παραλαβη του
αντικειμενου της συμβασης, δεν επιτρεπεται.
Διευκρινιζεται οτι :
i.
Ο αναδοχος ειναι πληρως και αποκλειστικα υπευθυνος για ολες τις εισφορες, οφειλες, τελη
και αλλες πληρωμες στα Ταμεια Κοινωνικης Ασφαλισης, Υγειονομικης Περιθαλψης και
Συνταξεων, Επαγγελματικων, Δημοσιων η αλλων φορεων, οπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ,
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
ii.

Η συμβατικη αμοιβη δεν περιλαμβανει Φορο Προστιθεμενης Αξιας. Ο φορος αυτος θα
καταβαλλεται επιπλεον στον αναδοχο, με την πληρωμη καθε Λογαριασμου.
Οι πληρωμες ολοκληρωνονται μεσα σε ενα μηνα απο την εγκριση (ρητη η σιωπηρη) του
Λογαριασμου, υπο την προϋ ποθεση οτι θα εχουν υποβληθει εγκαιρα τα ως ανω δικαιολογητικα.

Η συμβατικη αμοιβη του αναδοχου περιλαμβανει ολες τις δαπανες (οπως εξοδα μετακινησεων,
ειδικα και γενικα εξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικο του κερδος μεχρι την ολοκληρωση και
παραδοση των εργασιων. Οι λογοι προσαυξησης της αμοιβης προβλεπονται στο νομο και στην
παρουσα. Δεν αναγνωριζονται αλλοι λογοι συμβαση προσαυξησης της αμοιβης.
Ο εργοδοτης μπορει να μειωσει το συμβατικο αντικειμενο, με διαλυση της συμβασης για τα
απομενοντα σταδια μελετης η και κατα την εκπονηση σταδιου μελετης, κατα το αρθρο 192 παρ. 2
του Ν. 4412/2016. Για την ασκηση του δικαιωματος αυτου απευθυνει γραπτη εντολη προς τον
αναδοχο. Στην περιπτωση αυτη, οι επιπτωσεις της διαλυσης αντιμετωπιζονται απο τις διαταξεις
των αρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.
Ο εργοδοτης μπορει επισης να αυξησει το συμβατικο αντικειμενο, εφοσον α) το κρινει αναγκαιο
και β) συντρεχουν οι προϋ ποθεσεις του αρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ασκηση του δικαιωματος
αυτου θα γινει με την εφαρμογη των διαταξεων του αρθρου 186 του Ν. 4412/16.
Η αυξηση του συμβατικο αντικειμενου κατα τα ανωτερω με συμπληρωματικη συμβαση,
συνεπαγεται την καταβολη προσθετης εγγυησης καλης εκτελεσης ποσου ισου με το 5% της σ.σ.
(αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).
Γενικα, τροποποιηση της συμβασης κατα την διαρκεια της μπορει να επελθει κατα τα
αναφερομενα στα αρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016.
Τα τιμολογια του αναδοχου για την αμοιβη του καθως και οι πληρωμες που θα διεκπεραιωνονται
απο τον Εργοδοτη θα ειναι εκπεφρασμενα σε ΕΥΡΩ και συμφωνα με την εκαστοτε ισχυουσα
νομοθεσια.
Άρθρο 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφη της συμβασης ο αναδοχος υποβαλλει εγγυηση καλης εκτελεσης, που εκδιδεται
κατα το αρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ιση προς το 5% της αξιας της
συμβασης.
Εαν η εγγυητικη Επιστολη εκδοθει απο ξενη Τραπεζα τοτε μπορει να ειναι συντεταγμενη σε μια
απο τις επισημες γλωσσες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο
επισημη μεταφραση στα Ελληνικα.
Η εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης θα επιστραφει στον αναδοχο μετα την οριστικη ποσοτικη
και ποιοτικη παραλαβη του συνολου του αντικειμενου της Συμβασης, κατα το αρθρο 72 (για το
Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφοσον υπαρξει νομιμη αιτια για την καταπτωση
της, εκδιδεται σχετικη αποφαση του αποφαινομενου οργανου, υστερα απο γνωμοδοτηση του
αρμοδιου οργανου, κατα το αρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.
Για την εκταμιευση προκαταβολης ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει συμπληρωματικη εγγυηση
(περαν της εγγυησης καλης εκτελεσης) για ποσο ισο με τη διαφορα του ποσου της προκαταβολης
και του ποσου της εγγυησης καλης εκτελεσης.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυησεις της παραγραφου 5.1 της παρουσας καλυπτουν στο συνολο τους χωρις καμια
διακριση την πιστη εφαρμογη απο τον αναδοχο ολων των ορων της Συμβασης και καθε απαιτηση
του Εργοδοτη κατα του αναδοχου που προκυπτει απο την εκπληρωση των υπηρεσιων του.
Εφοσον προκυψει αναγκη, αποφασιζεται η καταπτωση του συνολου, η αναλογου προς την
απαιτηση μερους, των εγγυησεων. Μετα την εκδοση της αποφασης ο εργοδοτης εισπραττει την
εγγυηση με εγγραφη δηλωση του προς τον εγγυητη.
Η καταπτωση του συνολου των εγγυησεων δεν εξαντλει την ευθυνη του αναδοχου για
αποζημιωση του Εργοδοτη σε περιπτωση που αυτος υποστει ζημια μεγαλυτερη του ποσου των
εγγυησεων.

Άρθρο 6

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο αναδοχος παραβιαζει με υπαιτιοτητα του τις προθεσμιες της συμβασης, επιβαλλονται εις
βαρος του και υπερ του κυριου του εργου ποινικες ρητρες, με αιτιολογημενη αποφαση της
Διευθυνουσας Υπηρεσιας. Η επιβολη ποινικων ρητρων δεν στερει απο τον εργοδοτη το δικαιωμα
να κηρυξει τον αναδοχο εκπτωτο. Εφαρμοζονται τα αναφερομενα στο αρθρο 218 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Αναδοχος υποχρεωνεται να εκπληρωνει τις υποχρεωσεις του, οπως αυτες προσδιοριζονται στο
τευχος “Τεχνικων Δεδομενων”, που συνοδευει την Διακηρυξη, με επιδεξιοτητα, επιμελεια και
επαγγελματικη κριση.
Ο αναδοχος εκτελει τη συμβαση, συμφωνα με τους ορους της, τις ισχυουσες προδιαγραφες και
τους κανονες της επιστημης και της τεχνης και φερει την πληρη ευθυνη για την αρτιοτητα του
αντικειμενου της. Οι αξιωσεις του εργοδοτη κατα του αναδοχου λογω πλημμελους εκπληρωσης
της παροχης του παραγραφονται μετα την παροδο εξαετιας απο την παραλαβη του αντικειμενου
η την καθ’ οιονδηποτε τροπο λυση της συμβασης.
Ο αναδοχος υποχρεουται να χρησιμοποιησει τα στοιχεια που του παρεχει ο εργοδοτης, αν τουτο
οριζεται στη συμβαση. Αν τα στοιχεια ειναι ανακριβη, ασαφη η γενικως ανεπαρκη και
επηρεαζουν την αρτιοτητα η την εμπροθεσμη εκτελεση της συμβασης και εφοσον ο αναδοχος
μπορει να το διαπιστωσει, ειδοποιει εγγραφως και χωρις υπαιτια καθυστερηση τον εργοδοτη. Με
τη ληξη της συμβασης ο αναδοχος υποχρεωνεται να επιστρεψει στον Εργοδοτη ολα τα εγγραφα η
στοιχεια, που ελαβε για την εκπληρωση των συμβατικων του υποχρεωσεων, καθως και ο,τι αλλο
ανηκει σ΄ αυτον.
Ο αναδοχος υποχρεουται να προειδοποιει εγγραφως τον εργοδοτη για περιπτωσεις συγκρουσης
συμφεροντων και δεν επιτρεπεται να εργαζεται παραλληλα σε εργασιες με τις οποιες προκυπτει
τετοια συγκρουση.
Συμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4412/2016 και της ΥΑ ΔΝΣβ 92783π.ε.ΦΝ466/10.09.2018 (ΦΕΚ
4203/τ.Β/25-9-2018 ), ο μελετητης της κυριας μελετης συμμετεχει υποχρεωτικα, ως βασικος
μελετητης στην κατασκευη του εργου. Ως “κυριες μελετες” οριζονται η Αρχιτεκτονικη και
Ηλεκτρομηχανολογικη. Για καθε συναφες με το ανωτερω θεμα, ισχυει η ως ανω ΥΑ και τα
σχετικα αρθρα του Ν. 4412/2016.
7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττωματα η ελλειψεις του αντικειμενου της συμβασης που εμφανιζονται κατα τη διαρκεια
εκτελεσης της, αλλα και μετα την οριστικη παραλαβη της και μεχρι την παραγραφη των
αξιωσεων του εργοδοτη, αποκαθιστωνται απο τον αναδοχο με δικες του δαπανες. Αν
διαπιστωθουν ελαττωματα ο ελλειψεις μεχρι την εναρξη της κατασκευης του εργου, η
Διευθυνουσα Υπηρεσια καλει τον αναδοχο της μελετης να διορθωσει τα ελαττωματα ο να
συμπληρωσει τις ελλειψεις και εφοσον αυτος δεν συμμορφωθει εκδιδει και κοινοποιει στον
αναδοχο προσκληση στην οποια: α) γινεται μνεια οτι κινειται η διαδικασια εφαρμογης του
παροντος αρθρου, β) περιγραφονται τα ελαττωματα και οι ελλειψεις της μελετης η της
υπηρεσιας, γ) χορηγειται ευλογη προθεσμια για την αποκατασταση, δ) επισημαινεται οτι η
προσκληση μπορει να προσβληθει με ενσταση ενωπιον της Προϊσταμενης Αρχης και μεσα στη
νομιμη προθεσμια. Η ενσταση του αναδοχου δεν αναστελλει την υποχρεωση συμμορφωσης του
στην προσκληση. Αν αποδειχθει οτι ο αναδοχος δεν ευθυνεται, η δαπανη αποκαταστασης των
ελλειψεων η ελαττωματων βαρυνει τον κυριο του εργου.
Αν ο αναδοχος αρνηθει να αποκαταστησει το ελαττωμα η την ελλειψη μεσα στην ταχθεισα
προθεσμια, το ελαττωμα ο η ελλειψη αποκαθισταται απο τον εργοδοτη σε βαρος και για
λογαριασμο του, με απευθειας αναθεση των σχετικων εργασιων σε μελετητη που εχει τα νομιμα
προσοντα.

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο αναδοχος υποχρεωνεται να αναλαμβανει τις νομιμες ευθυνες του, απαλλασσοντας αντιστοιχα
τον εργοδοτη και τους υπαλληλους του και να τον προφυλασσει απο παντοειδεις ζημιες, εξ αιτιας
ατυχηματων που συμβαινουν στο προσωπικο του, εκτος αν προκυπτει σοβαρη παραλειψη η
εσκεμμενη ενεργεια του εργοδοτη.
7.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορευεται στον αναδοχο να εκχωρησει σε τριτους μερος η το συνολο των δικαιωματων και
των υποχρεωσεων του που απορρεουν απο τη συμβαση, εκτος των περιπτωσεων που
προβλεπονται στο αρθρο 195 του Ν.4412/2016.
7.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ ολη τη διαρκεια ισχυος της συμβασης, αλλα και μετα τη ληξη η λυση αυτης, ο αναδοχος (και
οι προστηθεντες του) αναλαμβανει την υποχρεωση να μη γνωστοποιησει σε τριτους
(συμπεριλαμβανομενων των εκπροσωπων του ελληνικου και διεθνους τυπου), χωρις την
προηγουμενη εγγραφη συγκαταθεση του εργοδοτη, οποιαδηποτε εγγραφα η πληροφοριες που
θα περιελθουν σε γνωση του κατα την εκτελεση των υπηρεσιων και την εκπληρωση των
υποχρεωσεων τους.
7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα εγγραφα (σχεδια, μελετες, στοιχεια κ.ο.κ.) που θα συνταχθουν απο τον αναδοχο (και τους
προστηθεντες του) στα πλαισια εκτελεσης της Συμβασης, θα ανηκουν στην ιδιοκτησια του
εργοδοτη, θα ειναι παντοτε στη διαθεση των νομιμων εκπροσωπων του κατα τη διαρκεια ισχυος
της συμβασης και θα παραδοθουν στον εργοδοτη στον χρονο που προβλεπεται στη συμβαση η
αλλιως κατα την καθ’ οιονδηποτε τροπο ληξη η λυση της Συμβασης.
Αν ειναι υποχρεωση του αναδοχου να παραδωσει αρχεια με στοιχεια σε ηλεκτρονικη μορφη,
υποχρεουται να τα συνοδευσει με εγγραφη τεκμηριωση τους και με οδηγιες για την ανακτηση /
διαχειριση τους.
7.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι καθε ειδους υπολογισμοι η τα οποιαδηποτε στοιχεια, που θα προκυπτουν απο επεξεργασια σε
Ηλεκτρονικο Υπολογιστη, απο τον Αναδοχο (η τους προστηθεντες του) η απο τις υπηρεσιες του
εργοδοτη με την βοηθεια / καθοδηγηση του αναδοχου, θα συνοδευονται υποχρεωτικα απο
αναλυτικο υπομνημα, που θα περιλαμβανει:
τον τυπο του Ηλεκτρονικου Υπολογιστη που χρησιμοποιηθηκε,
την ονομασια του λογισμικου που χρησιμοποιηθηκε και τα στοιχεια του συντακτη και του
ιδιοκτητη του, και
σε περιπτωση υπολογισμων, την περιγραφη των μεθοδων, των παραδοχων υπολογισμου,
του τροπου συμπληρωσης των δεδομενων, ετσι ωστε οι αντιστοιχοι υπολογισμοι να
μπορουν να ελεγχθουν με αλλες κλασσικες μεθοδους η με αλλα προγραμματα.
7.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγραμματα Ηλεκτρονικου Υπολογιστη (λογισμικο), τα οποια θα χρησιμοποιησει ο
αναδοχος για την εκτελεση των υπηρεσιων και την εκπληρωση των υποχρεωσεων του,
υποχρεουται να θεσει στη διαθεση του εργοδοτη οποτε του ζητηθει.
Η κυριοτητα των προγραμματων αυτων παραμενει στον Αναδοχο, εχει ομως ο εργοδοτης το
δικαιωμα να τα χρησιμοποιει, χωρις οικονομικη επιβαρυνση και χωρις περιορισμους για θεματα
που σχετιζονται με το Τεχνικο Αντικειμενο της παρουσας Συμβασης.
7.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο αναδοχος (και σε περιπτωση συμπραξης ολα τα μελη της) υποχρεουται να εκπληρωνει τις
κατα τις κειμενες διαταξεις φορολογικες του υποχρεωσεις και ενδεικτικα:
την υποχρεωση εγγραφης στην αρμοδια Δημοσια Οικονομικη Υπηρεσια (ΔΟΥ) και
υποβολης των αναγκαιων δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

την τηρηση βιβλιων συμφωνα με την ελληνικη φορολογικη νομοθεσια,
την πληρωμη φορου εισοδηματος η αλλων φορων η τελων και την εκπληρωση των
υποχρεωσεων του για την καταβολη των εργοδοτικων εισφορων των εργαζομενων του.
Προκειμενου να αποφευχθει η διπλη φορολογια του εισοδηματος τυχον αλλοδαπων
επιχειρησεων του Αναδοχου, αυτος αναλαμβανει να προσκομισει στον Εργοδοτη ολα τα σχετικα
δικαιολογητικα εγγραφα, που απαιτουνται απο τις αρμοδιες ελληνικες Δημοσιες Υπηρεσιες.
7.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο αναδοχος (και τα μελη του σε περιπτωση συμπραξης) υποχρεουται να εκπληρωνει τις
υποχρεωσεις του που απορρεουν απο την κειμενη για την κοινωνικη ασφαλιση νομοθεσια (ΕΦΚΑ
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικο του, που θα απασχολησει για την εκτελεση της συμβασης.
7.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Αναδοχος δεν δικαιουται να προβαινει, χωρις την προηγουμενη εγγραφη συγκαταθεση του
εργοδοτη, αμεσα η εμμεσα, σε δημοσιες η δια του Τυπου ανακοινωσεις σχετικα με τη συμβαση η
τον εργοδοτη.
7.12 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα εγγραφα που θα ανταλλασσονται μεταξυ του Αναδοχου και του Εργοδοτη θα πρεπει να
αποστελλονται κατ’ αρχην με fax, τα δε πρωτοτυπα αυτων να αποστελλονται με συστημενο
ταχυδρομειο η με courier και να ειναι συντεταγμενα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδοτης υποχρεουται να παρεχει στον Αναδοχο, χωρις επιβαρυνση, ολες τις πληροφοριες
που αναφερονται στον Φακελο Δημοσιας Συμβασης, εφοσον ειναι διαθεσιμες και δεν εχει
κωλυμα να τις παραδωσει.
8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδοτης υποχρεουται να καταβαλλει εγκαιρα την αμοιβη στον Αναδοχο, κατα τους ορους
του αρθρου 187 του Ν.4412/2016 και της παρουσας, οπως ειδικοτερα οριζεται στην παρ. 4.2 της
παρουσας Σ.Υ.
Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδοτης και ο αναδοχος υποχρεουνται να αντιμετωπιζουν καλοπιστα τις αμοιβαιες
υποχρεωσεις και τα δικαιωματα τους και να προσπαθουν για την επιλυση των διαφωνιων τους
με πνευμα συνεργασιας και αλληλεγγυης. Η λυση οποιασδηποτε διαφωνιας επιλυεται κατα τα
λοιπα, κατα τις διαταξεις των αρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρουσα (αρθρο 12).
9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα εγγραφα της συμβασης αλληλοσυμπληρωνονται. Σε περιπτωση που
υπαρξουν
αντικρουομενες διαταξεις η οροι στα εγγραφα της συμβασης, υπερισχυουν τα αναγραφομενα στο
ισχυροτερο καθε φορα, οπως οριζεται στη Διακηρυξη.
Λαθη η παραλειψεις των εγγραφων της συμβασης μπορει να διορθωνονται πριν την υπογραφη
της συμβασης, αν τουτο δεν αντιβαινει στη δικαιολογημενη εμπιστοσυνη των διαγωνιζομενων
και στην υποχρεωση του Αναθετοντα Φορεα να μη μεταβαλει μονομερως τους ορους της που
ελαβαν υποψη τους οι διαγωνιζομενοι για τη διαμορφωση της προσφορας τους.

9.3 Ανωτέρα βία
Αν κατα την εκτελεση της συμβασης επισυμβουν γεγονοτα η περιστατικα "ανωτερης βιας", τα
οποια σαφως και αποδεδειγμενα βρισκονται υπερανω του ελεγχου και της ευθυνης των
συμβαλλομενων, καθενα εκ των μερων δικαιουται να αναστειλει την εκπληρωση των
συμβατικων του υποχρεωσεων, εφοσον αυτα τα γεγονοτα η περιστατικα παρεμποδιζουν την
εκπληρωση τους. Το παραπανω δικαιωμα υφισταται μονο στις περιπτωσεις που οι συνεπειες
των περιστατικων αυτων δεν ρυθμιζονται απο τις διαταξεις του Ν.4412/2016 η τη συμβαση.
Η μη εκπληρωση των συμβατικων υποχρεωσεων κατα τη διαρκεια της αναστολης, δεν
δημιουργει δικαιωμα η αξιωση υπερ η κατα του ετερου των συμβαλλομενων. Δεν αναστελλεται η
εκπληρωση υποχρεωσεων η η καταβολη αμοιβων, που κατεστησαν απαιτητες πριν απο την
επελευση των ανω γεγονοτων η περιστατικων.
9.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνιες, διενεξεις και διαφορες που θα ανακυψουν κατα την εκτελεση της Συμβασης δεν
δικαιολογουν την εκ μερους του αναδοχου αρνηση παροχης των υπηρεσιων και εκτελεσης των
καθηκοντων του οπως αυτα προβλεπονται στη Συμβαση, εκτος αν τουτο ρητως προβλεπεται
απο τις διαταξεις του Ν.4412/2016 η την συμβαση. Αν παροτι δεν υφισταται τετοιο δικαιωμα, ο
αναδοχος αρνηθει την εκτελεση της συμβασης, ο εργοδοτης μπορει να κηρυξει τον αναδοχο
εκπτωτο, κατα τις σχετικες διαταξεις του νομου.
Άρθρο 10

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφοσον ο αναδοχος δεν εκπληρωνει τις συμβατικες του υποχρεωσεις η δεν συμμορφωνεται με
τις γραπτες εντολες της υπηρεσιας, που ειναι συμφωνες με τη συμβαση ηο τις κειμενες διαταξεις,
κηρυσσεται εκπτωτος με αποφαση της Π.Α., οπως λεπτομερως οριζεται στο αρθρο 191 του
Ν.4412/2016. Εφοσον συντρεχουν οι περιπτωσεις της παρ. 2 του αρθρου αυτου, η διαδικασια
εκπτωσης κινειται υποχρεωτικα και πιο συγκεκριμενα αν ο αναδοχος :
α) Υπερβει υπαιτια για χρονο περαν του 1/3 τη σχετικη συνολικη προθεσμια της παραγραφου 2
του αρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομενων υποψη των παρατασεων.
β) Καθυστερει υπαιτια την υποβολη σταδιου μελετης, για χρονο περισσοτερο απο το μισο της
αντιστοιχης τμηματικης προθεσμιας.
γ) Οι εργασιες του παρουσιαζουν κατ' επαναληψη ελαττωματα η ελλειψεις. Για να κηρυχτει ο
αναδοχος εκπτωτος για το λογο αυτον πρεπει να εχει προηγηθει, τουλαχιστον μια φορα η
εφαρμογη των διαταξεων της παραγραφου 5 του αρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την
αποκατασταση των ελαττωματων ο ελλειψεων της μελετης και να μην εχει ασκηθει ενσταση η η
ασκηθεισα να εχει απορριφτει.
Αν κατα της αποφασης εκπτωσης δεν ασκηθει εμπροθεσμα ενσταση η αν απορριφτει η ενσταση
απο την αρμοδια προς τουτο Προϊσταμενη Αρχη, η εκπτωση καθισταται οριστικη. Αν ασκηθει
εμπροθεσμα ενσταση αναστελλονται οι συνεπειες της εκπτωσης μεχρι αυτο να οριστικοποιηθει
και ο αναδοχος υποχρεουται να συνεχισει τις εργασιες της συμβασης. Η αποφαση επι της
ενστασης εκδιδεται, μετα απο γνωμη του αρμοδιου Τεχνικου συμβουλιου, απο την Προϊσταμενη
Αρχη μεσα σε δυο (2) μηνες απο την καταθεση της. Η αποδοχη ο απορριψη της ενστασης
αιτιολογειται, μεταξυ δε των λογων αποδοχης μπορει να περιλαμβανεται και η καταφανης
βελτιωση του ρυθμου η της ποιοτητας των εκτελουμενων εργασιων, ωστε να πιθανολογειται
βασιμα η εγκαιρη και εντεχνη εκτελεση του εργου.
Η Προϊσταμενη Αρχη υποχρεουται να εκδωσει αποφαση και μετα την παροδο της προθεσμιας,
ενω κινειται η πειθαρχικη διαδικασια κατα των υπαιτιων υπαλληλων κατα τις διαταξεις της
παραγραφου 7 του αρθρου 183. Μετα την παροδο της προθεσμιας εκδοσεως αποφασεως, ο
αναδοχος υποχρεουται να διακοψει τις εργασιες της συμβασης και η Διευθυνουσα Υπηρεσια
διαπιστωνει τις εργασιες που εκπονησε ο αναδοχος. Αν η ενσταση του αναδοχου γινει τελικα
αποδεκτη μετα την παροδο των δυο (2) μηνων, δικαιουται παραταση με αναθεωρηση, ισοχρονη
με το διαστημα της διακοπης, ενω η διακοπη των εργασιων της συμβασης δεν αποτελει λογο για
τη διαλυση της συμβασης. Ουδεμια εργασια εκτελουμενη μετα την ημερα της κατα τα ανω

υποχρεωτικης διακοπης των εργασιων και μεχρι της θετικης για τον αναδοχο αποφασεως
πιστοποιειται για πληρωμη.
Μετα την κοινοποιηση της αποφασης στον αναδοχο και μεχρι να καθαρισθει ο τροπος εκπονησης
των εργασιων που υπολειπονται για την ολοκληρωση του εκπονουμενου σταδιου της μελετης η
της συμβασης υπηρεσιων, η Διευθυνουσα Υπηρεσια επεμβαινει προς αποτροπη αρνητικων
συνεπειων εκτελωντας τις απαραιτητες ενεργειες σε βαρος και για λογαριασμο του εκπτωτου
αναδοχου.
Με την κοινοποιηση της αποφασης οριστικοποιησης της εκπτωσης, ο αναδοχος διακοπτει καθε
εργασια και δεν δικαιουται αμοιβη για το εκπονημενο σταδιο. Κατ' εξαιρεση μπορει ο εργοδοτης,
αν κρινει οτι ορισμενα στοιχεια του μελετητικου εργου του υπο εκπονηση σταδιου ειναι χρησιμα,
να ζητησει να παραδοθουν στη Διευθυνουσα Υπηρεσια μεσα σε ορισμενη προθεσμια,
συντασσομενου σχετικου πρωτοκολλου παραδοσης. Η αμοιβη του αναδοχου για τις εργασιες του
ημιτελους σταδιου κανονιζεται με Πρωτοκολλο Κανονισμου Τιμων Μοναδος Νεων Εργασιων.
Μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης εκκαθαριζεται η συμβαση και καταπιπτει υπερ του
εργοδοτη η εγγυηση καλης εκτελεσης. Ποινικες ρητρες που τυχον επιβληθηκαν για υπερβαση
τμηματικων προθεσμιων οφειλονται αθροιστικα και επιπλεον επιβαλλεται ποινικη ρητρα για
υπερβαση της συνολικης προθεσμιας, εφοσον υφισταται τετοια περιπτωση.
Η αποφαση με την οποια οριστικοποιηθηκε η εκπτωση κοινοποιειται απο την υπηρεσια που την
εξεδωσε στην αρμοδια για την εγκριση της μελετης υπηρεσια και στην υπηρεσια τηρησης του
Μητρωου Μελετητων ο Εταιρειων Μελετων, για την επιβολη των παρεπομενων κυρωσεων, μαζι
με συντομο ιστορικο και μνεια των λογων που οδηγησαν στην εκπτωση. Αν ο εκπτωτος αναδοχος
ειναι κοινοπραξια η συμπραξη μελετητων η εταιρειων μελετων, η Διευθυνουσα Υπηρεσια
προσδιοριζει τους υπευθυνους για την εκπτωση μελετητες η εταιρειες της συμπραξης η
κοινοπραξιας.
10.2 Διάλυση της σύμβασης
Ο εργοδοτης δικαιουται να καταγγειλει και να προβει στη διαλυση μιας συμβασης μελετης η
παροχης τεχνικων και λοιπων συναφων επιστημονικων υπηρεσιων κατα τη διαρκεια εκτελεσης
της, συμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο αναδοχος δικαιουται να διαλυσει την συμβαση, συμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 192
παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016
10.3 Ματαίωση της διάλυσης
Συμφωνα με τα ισχυοντα στο αρθρο 193 του ν.4412/2016.
10.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
Συμφωνα με τα ισχυοντα στο αρθρο 194 του ν.4412/2016.
10.5 Υποκατάσταση του αναδόχου
Συμφωνα με τα ισχυοντα στο αρθρο 195 του ν.4412/20162.
10.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθετουσα αρχη μπορει, υπο τις προϋ ποθεσεις που οριζουν οι κειμενες διαταξεις, να
καταγγειλει μια δημοσια συμβαση κατα την διαρκεια της εκτελεσης της συμφωνα με τα
αναφερομενα στο αρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.
10.7 Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφοσον στις ισχυουσες διαταξεις για επι μερους κατηγοριες μελετων δεν οριζεται ιδιαιτερη
διαδικασια εγκρισης της μελετης, με την εγκριτικη αποφαση της μελετης, που εκδιδεται απο το
αρμοδιο κατα νομο οργανο, πιστοποιειται η τηρηση ολων των προδιαγραφων, κανονισμων και
τεχνικων οδηγιων που ισχυουν κατα το χρονο συνταξης αυτης και βεβαιωνεται η ποιοτικη και
ποσοτικη της επαρκεια και η συμμορφωση του αναδοχου προς τις συμβατικες εν γενει
υποχρεωσεις του.

Η οριστικη παραλαβη των μελετων πραγματοποιειται με αποφαση της Προϊσταμενης Αρχης,
μετα την εγκριση του τελευταιου, κατα τη συμβαση, σταδιου της μελετης και την εκδοση
βεβαιωσης της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, για την περαιωση των εργασιων της συμβασης.
Σχετικα ισχυουν τα αναφερομενα στο αρθρο 189 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορες μεταξυ του εργοδοτη και του αναδοχου επιλυονται κατα τα λεπτομερως
αναφερομενα στο αρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητικη και η δικαστικη διαδικασια δεν
αναστελλουν την εκτελεση της Συμβασης, εκτος και αν οριζεται διαφορετικα στο Νομο.
Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1 Νομοθεσία
Η Συμβαση διεπεται αποκλειστικα απο το Ελληνικο Δικαιο οπως αναλυτικα προσδιοριζεται στην
διακηρυξη και το Τευχος Τεχνικων Δεδομενων.
12.2 Γλώσσα επικοινωνίας
Η Συμβαση θα συνταχθει στην ελληνικη γλωσσα.
Όλες οι επικοινωνιες (προφορικες και γραπτες) μεταξυ του Αναδοχου και του Εργοδοτη η αλλων
ελληνικων αρχων η φορεων θα γινονται στην ελληνικη γλωσσα. Οπουδηποτε και οποτεδηποτε
κατα τη διαρκεια ισχυος της Συμβασης απαιτηθει ερμηνεια η μεταφραση απο η / και προς τα
ελληνικα, αυτες θα εξασφαλιζονται απο τον Αναδοχο και με κοστος που θα βαρυνει τον ιδιο.
Σε καθε περιπτωση αμφισβητησεων η διαφορων, το ελληνικο κειμενο κατισχυει των εγγραφων
σε αλλοδαπη γλωσσα.
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