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Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Η παρού σα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικού ς ό ρους για την εκτέλεση των
συμβατικώ ν υποχρεώ σεων του αναδό χου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία
ανά θεσης περιλαμβά νονται στο τεύ χος "Διακή ρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύ μβασης στο τεύ χος "Τεχνικώ ν Δεδομένων".
1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα αρχή της παρού σας σύ μβασης είναι ο Δή μος Σερρώ ν
Κύ ριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δή μος Σερρώ ν
Εργοδό της είναι ο Δή μος Σερρώ ν
Ανά δοχος: Ο οικονομικό ς φορέας ή η ένωση οικονομικώ ν φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον
εργοδό τη με δημό σια σύ μβαση η εκπό νηση της μελέτης κατά το ά ρθρο 2 του Ν.4412/2016.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ σύ μφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
Διευθύ νουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδό χου.
Δημό σια σύ μβαση μελέτης ή παροχή ς τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν:
Η σύ μβαση με αντικείμενο την εκπό νηση μελετώ ν κατά το ά ρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του
Ν.4412/2016.
Έγγραφο της σύ μβασης: Κά θε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων
φορέας με σκοπό να περιγρά ψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή της διαδικασίας
ανά θεσης, ό πως :
Α. Η Διακή ρυξη με τα προσαρτή ματά της
Β. Η Συγγραφή Υποχρεώ σεων
Γ. Το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύ ος των εγγρά φων είναι η ακό λουθη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το Συμφωνητικό
Η Διακή ρυξη
Η Οικονομική προσφορά του Αναδό χου
Η Τεχνική Προσφορά του Αναδό χου
Η Συγγραφή Υποχρεώ σεων
Το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων με το πρό γραμμα των απαιτού μενων μελετώ ν και
την τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
7. Το τεύ χος των προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν με τους αναλυτικού ς υπολογισμού ς της
προεκτιμηθείσας αμοιβή ς

Άρθρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
Τό πος εργασίας του αναδό χου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφό σον
τού το απαιτείται.
Ο ανά δοχος υποχρεού ται, ύ στερα από έγκαιρη πρό σκληση των αρμοδίων οργά νων του εργοδό τη
(Προϊστ/νης Αρχή ς, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπό ντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην
περιοχή που πρό κειται να κατασκευαστεί το μελετού μενο έργο και εν γένει να παρέχει την
υποστή ριξη που κρίνει χρή σιμη ο εργοδό της.
Με την κοινοποίηση της από φασης της Προϊσταμένης Αρχή ς για την έγκριση της ανά θεσης προς
τον ανά δοχο, καλείται αυτό ς να υπογρά ψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Στο
ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογρά ψει για λογαριασμό του εργοδό τη το νό μιμο κατά τις οικείες
διατά ξεις ό ργανο και από πλευρά ς του αναδό χου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφορά ς
εκπρό σωπό ς του.
Συμβατικό ς χρό νος εκτέλεσης της σύ μβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύ μβασης ό πως αυτό ς προσδιορίζεται στη διακή ρυξη του διαγωνισμού . Η
έναρξη της συνολική ς και των τμηματικώ ν προθεσμιώ ν συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στο ιδιωτικό συμφωνητικό , με την επομένη της υπογραφή ς του. Στη διακή ρυξη ορίζεται ο χρό νος
εκπό νησης της μελέτης.
Στο τεύ χος «Τεχνικώ ν Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιά γραμμα εκπό νησης των επί
μέρους μελετώ ν, από το οποίο προκύ πτει ο καθαρό ς χρό νος εκπό νησης του συνό λου του
μελετητικού έργου και ο επιπρό σθετος χρό νος που περιλαμβά νει τις καθυστερή σεις για τις
οποίες δεν ευθύ νεται ο ανά δοχος. Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανά δοχος υποχρεού ται να υποβά λει νέο χρονοδιά γραμμα, το οποίο
μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιά γραμμα θα
αναγρά φονται οι καθαρού χρό νοι σύ νταξης των μελετώ ν για κά θε στά διο και κατηγορία μελέτης,
τα ακριβή σημεία έναρξης κά θε μελετητική ς δρά σης και οι χρό νοι των απαιτού μενων εγκρίσεων
και ενεργειώ ν της Υπηρεσίας, έτσι ώ στε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητική ς δρά σης, χωρίς ευθύ νη του αναδό χου,
δικαιού ται αντίστοιχη παρά ταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιώ ν
της σύ μβασης ισχύ ουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του ά ρθρου 184 του Ν.4412/2016.
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευρά ς αναδό χου, από τον ή δη εξουσιοδοτημένο
κατά το στά διο της ανά θεσης εκπρό σωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του ά ρθρου 96 του
Ν.4412/2016), ο οποίος μονογρά φει επίσης και κά θε φύ λλο των Συμβατικώ ν Τευχώ ν.
Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού , ο ανά δοχος δύ ναται να ορίσει και
αναπληρωτή εκπρό σωπο με τις ίδιες αρμοδιό τητες. Για την αντικατά σταση των ως ά νω
εκπροσώ πων του αναδό χου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδό χου στον εργοδό τη, στο
οποίο επισυνά πτεται η σχετική από φαση των καταστατικώ ν οργά νων του αναδό χου ή των
μελώ ν του σε περίπτωση αναδό χου σύ μπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατά σταση του
εκπροσώ που του αναδό χου υπό κειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδή ποτε
αλλαγή στη διεύ θυνση κατοικίας των εκπροσώ πων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδό τη.
Κοινοποιή σεις εγγρά φων της σύ μβασης στον παλιό εκπρό σωπο ή στην παλιά διεύ θυνση
θεωρού νται ισχυρές, εφό σον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολώ ν.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανά δοχος δηλώ νει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδό χου σύ μπραξης, ως έδρα του αναδό χου θεωρείται η έδρα του
εκπροσώ που του.
Αντίκλητος του αναδό χου ορίζεται φυσικό πρό σωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύ νουσας
Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δή λωση που περιλαμβά νεται στο κείμενο της
σύ μβασης ή υποβά λλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο
εκπρό σωπος του αναδό χου, εφό σον κατοικεί στην έδρα της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας. Στον

αντίκλητο γίνονται νό μιμα, αντί του αναδό χου, οι κοινοποιή σεις των εγγρά φων της υπηρεσίας. Ο
ανά δοχος μπορεί να αντικαταστή σει τον αντίκλητό του, μέχρι ό μως την υποβολή της σχετική ς
δή λωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιή σεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η
Διευθύ νουσα Υπηρεσία δικαιού ται να απαιτή σει από τον ανά δοχο την αντικατά σταση του
αντικλή του, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβά νει τα έγγραφα που απευθύ νονται προς τον
ανά δοχο. Ο ανά δοχος υποχρεού ται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύ νουσας
Υπηρεσίας.
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδό της θα ορίσει και θα γνωστοποιή σει σχετικά στον ανά δοχο τα πρό σωπα που θα
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιώ ν της σύ μβασης. Οι αρμοδιό τητες και ευθύ νες των
επιβλεπό ντων ορίζονται κατά το ά ρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4 Υποβολή Μελετών από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώ σεις του αναδό χου για την υποβολή εργασιώ ν και εκθέσεων αναγρά φονται
αναλυτικά στο τεύ χος “Τεχνικώ ν Δεδομένων”.
Άρθρο 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανά δοχος υποχρεού ται να διαθέτει επαρκές και κατά λληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιώ ν που του ανατίθενται, σύ μφωνα και με τις δεσμεύ σεις που ανέλαβε με την υποβολή
της προσφορά ς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσό ντα του προσωπικού αυτού τελού ν υπό την
ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδό τη.
Ο ανά δοχος υποχρεού ται να χρησιμοποιή σει για την εκτέλεση της σύ μβασης την ομά δα που
δή λωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώ σει ά μεσα την αποχώ ρηση
οποιουδή ποτε μέλους της ομά δας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λό γους αποχώ ρησης και μπορεί να εγκρίνει
την αναπλή ρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλά χιστον τα ίδια προσό ντα, αν η
αποχώ ρηση οφείλεται σε σπουδαίο λό γο. Αν η αποχώ ρηση έγινε με ευθύ νη του αναδό χου και δεν
κριθεί δικαιολογημένη, επισύ ρει την ποινή της εκπτώ σεως (παρ. 3 του ά ρθρου 188 του
Ν.4412/2016). Ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώ σεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού , κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβά σεις ό διεθνείς διατά ξεις
περιβαλλοντικού , κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμού νται στο
Παρά ρτημα XIV του Προσαρτή ματος Β' του ν.4412/2016.
Άρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδό χου είναι το ποσό της οικονομική ς του προσφορά ς. Η
αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώ σεις που
α) αυξά νεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύ μβαση
β) εγκριθού ν αρμοδίως αποζημιώ σεις,
γ) δοθεί παρά ταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύ μβασης με αναθεώ ρηση της αμοιβή ς του
εφό σον συντρέχουν οι λό γοι και προϋ ποθέσεις του Νό μου κατά τα αναφερό μενα στα ά ρθρα

132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νό μου.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
Ο ανά δοχος αμείβεται σύ μφωνα με την ανά λυση της αμοιβή ς του, σε κατηγορίες μελετώ ν, ό πως
προκύ πτουν από την οικονομική του προσφορά μετά την υποβολή , την έγκριση και παραλαβή
της μελέτης σύ μφωνα με το ά ρθρο 187 του Ν.4412/2016.

Για την πληρωμή του ο ανά δοχος συντά σσει και υποβά λλει Λογαριασμού ς Πληρωμή ς, που
συντά σσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύ μφωνα με τις παραγρά φους 5-9 του ά ρθρου 187
του Ν.4412/2016.
Ειδικό τερα αναγρά φονται:
i) Το είδος των εργασιώ ν.
ii) Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώ θηκαν.
iii) Πίνακας αμοιβή ς με τα αιτού μενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που
ολοκληρώ θηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το ά θροισμα των προηγουμένων
αμοιβώ ν. Σε περίπτωση σύ μπραξης συνυποβά λλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού
της αμοιβή ς στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδό χου κοινοπραξίας την αμοιβή
εισπρά ττει ο εκπρό σωπό ς της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύ νη του.
iv) Το πληρωτέο ποσό
v) Ο αναλογώ ν Φ.Π.Α.
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασά φειες ή σφά λματα, σε βαθμό που η διό ρθωση τους να
καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανά δοχο για επανασύ νταξη μέσα στην προθεσμία
έγκρισης τους. Αν οι ασά φειες και τα σφά λματα αφορού ν διακριτά κονδύ λια των λογαριασμώ ν,
εγκρίνονται κατά το μη αμφισβητού μενο μέρος και κατά το υπό λοιπο επιστρέφονται για
επανασύ νταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του
επανασυνταγμένου λογαριασμού .
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανά δοχος υποχρεού ται να προσκομίσει τα ακό λουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξη του:
i) Από δειξη ή Τιμολό γιο Παροχή ς Υπηρεσιώ ν
ii) Αποδεικτικό Φορολογική ς Ενημερό τητας.
iii) Αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας που αφορά τον ίδιο, αν πρό κειται για
φυσικό πρό σωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώ σεις προς τους απασχολού μενους με
σύ μβαση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), ό ταν πρό κειται για
νομικό πρό σωπο. Οι συμπρά ξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύ ουν την ασφαλιστική
ενημερό τητα ό λων των μελώ ν τους.
iv) Διπλό τυπα γραμμά τια καταβολή ς των εκά στοτε ισχυουσώ ν κρατή σεων , αν αυτές
δεν παρακρατού νται από τον εργοδό τη.
Ο ανά δοχος υποχρεού ται ακό μα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδό τη και οποιοδή ποτε ά λλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερή σει, χωρίς υπαιτιό τητα του αναδό χου, πέραν του ενό ς
μηνό ς, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τό κος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύ μφωνα με
τις διατά ξεις της παρ. Ζ' του ά ρθρου πρώ του του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋ πό θεση πληρωμή ς
του λογαριασμού είναι η προσκό μιση από τον ανά δοχο ό λων των απαιτού μενων
δικαιολογητικώ ν πληρωμή ς. Το τιμολό γιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την
είσπραξη του ποσού του λογαριασμού . Ο ανά δοχος δικαιού ται ακό μα να διακό ψει τις εργασίες
της σύ μβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβή ς του, ύ στερα από κοινοποίηση ειδική ς έγγραφης
δή λωσης περί διακοπή ς των εργασιώ ν, προς τη Διευθύ νουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή
δικαιού ται ισό χρονη παρά ταση. Υπαιτιό τητα του αναδό χου για τη μη πληρωμή λογαριασμού
υπά ρχει μό νο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλή θηκε εγγρά φως από την αρμό δια
υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδρά νησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία
δικαιολογητικά για την πληρωμή του.
Η κατά σχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβή ς του αναδό χου, πριν από την παραλαβή του
αντικειμένου της σύ μβασης, δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ό τι :
i.
Ο ανά δοχος είναι πλή ρως και αποκλειστικά υπεύ θυνος για ό λες τις εισφορές, οφειλές, τέλη
και ά λλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνική ς Ασφά λισης, Υγειονομική ς Περίθαλψης και
Συντά ξεων, Επαγγελματικώ ν, Δημό σιων ή ά λλων φορέων, ό πως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ,
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
ii.

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβά νει Φό ρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φό ρος αυτό ς θα
καταβά λλεται επιπλέον στον ανά δοχο, με την πληρωμή κά θε Λογαριασμού .

Οι πληρωμές ολοκληρώ νονται μέσα σε ένα μή να από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή ) του
Λογαριασμού , υπό την προϋ πό θεση ό τι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως ά νω δικαιολογητικά .
Η συμβατική αμοιβή του αναδό χου περιλαμβά νει ό λες τις δαπά νες (ό πως έξοδα μετακινή σεων,
ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλή ρωση και
παρά δοση των εργασιώ ν. Οι λό γοι προσαύ ξησης της αμοιβή ς προβλέπονται στο νό μο και στην
παρού σα. Δεν αναγνωρίζονται ά λλοι λό γοι σύ μβαση προσαύ ξησης της αμοιβή ς.
Ο εργοδό της μπορεί να μειώ σει το συμβατικό αντικείμενο, με διά λυση της σύ μβασης για τα
απομένοντα στά δια μελέτης ή και κατά την εκπό νηση σταδίου μελέτης, κατά το ά ρθρο 192 παρ. 2
του Ν. 4412/2016. Για την ά σκηση του δικαιώ ματος αυτού απευθύ νει γραπτή εντολή προς τον
ανά δοχο. Στην περίπτωση αυτή , οι επιπτώ σεις της διά λυσης αντιμετωπίζονται από τις διατά ξεις
των ά ρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.
Ο εργοδό της μπορεί επίσης να αυξή σει το συμβατικό αντικείμενο, εφό σον α) το κρίνει αναγκαίο
και β) συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις του ά ρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η ά σκηση του δικαιώ ματος
αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των διατά ξεων του ά ρθρου 186 του Ν. 4412/16.
Η αύ ξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύ μβαση,
συνεπά γεται την καταβολή πρό σθετης εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ.
(ά ρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).
Γενικά , τροποποίηση της σύ μβασης κατά την διά ρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα
αναφερό μενα στα ά ρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016.
Τα τιμολό για του αναδό χου για την αμοιβή του καθώ ς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώ νονται
από τον Εργοδό τη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύ μφωνα με την εκά στοτε ισχύ ουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύ μβασης ο ανά δοχος υποβά λλει εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης, που εκδίδεται
κατά το ά ρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της
σύ μβασης.
Εά ν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τρά πεζα τό τε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία
από τις επίσημες γλώ σσες της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αλλά θα συνοδεύ εται απαραίτητα από
επίσημη μετά φραση στα Ελληνικά .
Η εγγυητική επιστολή καλή ς εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανά δοχο μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνό λου του αντικειμένου της Σύ μβασης, κατά το ά ρθρο 72 (για το
Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφό σον υπά ρξει νό μιμη αιτία για την κατά πτωσή
της, εκδίδεται σχετική από φαση του αποφαινό μενου οργά νου, ύ στερα από γνωμοδό τηση του
αρμοδίου οργά νου, κατά το ά ρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυή σεις της παραγρά φου 5.1 της παρού σας καλύ πτουν στο σύ νολό τους χωρίς καμιά
διά κριση την πιστή εφαρμογή από τον ανά δοχο ό λων των ό ρων της Σύ μβασης και κά θε απαίτηση
του Εργοδό τη κατά του αναδό χου που προκύ πτει από την εκπλή ρωση των υπηρεσιώ ν του.
Εφό σον προκύ ψει ανά γκη, αποφασίζεται η κατά πτωση του συνό λου, ή αναλό γου προς την
απαίτηση μέρους, των εγγυή σεων. Μετά την έκδοση της από φασης ο εργοδό της εισπρά ττει την
εγγύ ηση με έγγραφη δή λωσή του προς τον εγγυητή .
Η κατά πτωση του συνό λου των εγγυή σεων δεν εξαντλεί την ευθύ νη του αναδό χου για
αποζημίωση του Εργοδό τη σε περίπτωση που αυτό ς υποστεί ζημία μεγαλύ τερη του ποσού των
εγγυή σεων.
Άρθρο 6

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανά δοχος παραβιά ζει με υπαιτιό τητά του τις προθεσμίες της σύ μβασης, επιβά λλονται εις
βά ρος ποινικές ρή τρες, κατά το ά ρθρο 185 του Ν. 4412/2016 . Οι ποινικές ρή τρες επιβά λλονται
με από φαση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας και κοινοποιού νται στον ανά δοχο. . Εφαρμό ζονται τα
αναφερό μενα στο ά ρθρο 185 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανά δοχος υποχρεώ νεται να εκπληρώ νει τις υποχρεώ σεις του, ό πως αυτές προσδιορίζονται στο
τεύ χος “Τεχνικώ ν Δεδομένων”, που συνοδεύ ει την Διακή ρυξη, με επιδεξιό τητα, επιμέλεια και
επαγγελματική κρίση.
Ο ανά δοχος εκτελεί τη σύ μβαση, σύ μφωνα με τους ό ρους της, τις ισχύ ουσες προδιαγραφές και
τους κανό νες της επιστή μης και της τέχνης και φέρει την πλή ρη ευθύ νη για την αρτιό τητα του
αντικειμένου της. Οι αξιώ σεις του εργοδό τη κατά του αναδό χου λό γω πλημμελού ς εκπλή ρωσης
της παροχή ς του παραγρά φονται μετά την πά ροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου
ή την καθ’ οιονδή ποτε τρό πο λύ ση της σύ μβασης.
Ο ανά δοχος υποχρεού ται να χρησιμοποιή σει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδό της, αν τού το
ορίζεται στη σύ μβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή , ασαφή ή γενικώ ς ανεπαρκή και
επηρεά ζουν την αρτιό τητα ή την εμπρό θεσμη εκτέλεση της σύ μβασης και εφό σον ο ανά δοχος
μπορεί να το διαπιστώ σει, ειδοποιεί εγγρά φως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδό τη. Με
τη λή ξη της σύ μβασης ο ανά δοχος υποχρεώ νεται να επιστρέψει στον Εργοδό τη ό λα τα έγγραφα ή
στοιχεία, που έλαβε για την εκπλή ρωση των συμβατικώ ν του υποχρεώ σεων, καθώ ς και ό ,τι ά λλο
ανή κει σ΄ αυτό ν.
Ο ανά δοχος υποχρεού ται να προειδοποιεί εγγρά φως τον εργοδό τη για περιπτώ σεις σύ γκρουσης
συμφερό ντων και δεν επιτρέπεται να εργά ζεται παρά λληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύ πτει
τέτοια σύ γκρουση.
Σύ μφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 4412/2016 και της ΥΑ ΔΝΣβ 92783π.ε.ΦΝ466/10.09.2018 (ΦΕΚ
4203/τ.Β/25-9-2018 ), ο μελετητή ς της κύ ριας μελέτης συμμετέχει υποχρεωτικά , ως βασικό ς
μελετητή ς στην κατασκευή του έργου. Ως “κύ ριες μελέτες” ορίζονται η Αρχιτεκτονική , Στατική
και Ηλεκτρομηχανολογική . Για κά θε συναφές με το ανωτέρω θέμα, ισχύ ει η ως ά νω ΥΑ και τα
σχετικά ά ρθρα του Ν. 4412/2016.
7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττώ ματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύ μβασης που εμφανίζονται κατά τη διά ρκεια
εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των
αξιώ σεων του εργοδό τη, αποκαθιστώ νται από τον ανά δοχο με δίκες του δαπά νες. Αν
διαπιστωθού ν ελαττώ ματα ό ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευή ς του έργου, η
Διευθύ νουσα Υπηρεσία καλεί τον ανά δοχο της μελέτης να διορθώ σει τα ελαττώ ματα ό να
συμπληρώ σει τις ελλείψεις και εφό σον αυτό ς δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον
ανά δοχο πρό σκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ό τι κινείται η διαδικασία εφαρμογή ς του
παρό ντος ά ρθρου, β) περιγρά φονται τα ελαττώ ματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύ λογη προθεσμία για την αποκατά σταση, δ) επισημαίνεται ό τι η
πρό σκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώ πιον της Προϊσταμένης Αρχή ς και μέσα στη
νό μιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδό χου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμό ρφωσή ς του
στην πρό σκληση. Αν αποδειχθεί ό τι ο ανά δοχος δεν ευθύ νεται, η δαπά νη αποκατά στασης των
ελλείψεων ή ελαττωμά των βαρύ νει τον κύ ριο του έργου.
Αν ο ανά δοχος αρνηθεί να αποκαταστή σει το ελά ττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα
προθεσμία, το ελά ττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδό τη σε βά ρος και για
λογαριασμό του, με απευθείας ανά θεση των σχετικώ ν εργασιώ ν σε μελετητή που έχει τα νό μιμα
προσό ντα.

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο ανά δοχος υποχρεώ νεται να αναλαμβά νει τις νό μιμες ευθύ νες του, απαλλά σσοντας αντίστοιχα
τον εργοδό τη και τους υπαλλή λους του και να τον προφυλά σσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας
ατυχημά των που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτό ς αν προκύ πτει σοβαρή παρά λειψη ή
εσκεμμένη ενέργεια του εργοδό τη.
7.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύ εται στον ανά δοχο να εκχωρή σει σε τρίτους μέρος ή το σύ νολο των δικαιωμά των και
των υποχρεώ σεώ ν του που απορρέουν από τη σύ μβαση, εκτό ς των περιπτώ σεων που
προβλέπονται στο ά ρθρο 195 του Ν.4412/2016.
7.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ ό λη τη διά ρκεια ισχύ ος της σύ μβασης, αλλά και μετά τη λή ξη ή λύ ση αυτή ς, ο ανά δοχος (και
οι προστηθέντες του) αναλαμβά νει την υποχρέωση να μη γνωστοποιή σει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώ πων του ελληνικού και διεθνού ς τύ που), χωρίς την
προηγού μενη έγγραφη συγκατά θεση του εργοδό τη, οποιαδή ποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώ ση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιώ ν και την εκπλή ρωση των
υποχρεώ σεώ ν τους.
7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθού ν από τον ανά δοχο (και τους
προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύ μβασης, θα ανή κουν στην ιδιοκτησία του
εργοδό τη, θα είναι πά ντοτε στη διά θεση των νομίμων εκπροσώ πων του κατά τη διά ρκεια ισχύ ος
της σύ μβασης και θα παραδοθού ν στον εργοδό τη στον χρό νο που προβλέπεται στη σύ μβαση ή
αλλιώ ς κατά την καθ’ οιονδή ποτε τρό πο λή ξη ή λύ ση της Σύ μβασης.
Αν είναι υποχρέωση του αναδό χου να παραδώ σει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή ,
υποχρεού ται να τα συνοδεύ σει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανά κτηση /
διαχείρισή τους.
7.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κά θε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδή ποτε στοιχεία, που θα προκύ πτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή , από τον Ανά δοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του
εργοδό τη με την βοή θεια / καθοδή γηση του αναδό χου, θα συνοδεύ ονται υποχρεωτικά από
αναλυτικό υπό μνημα, που θα περιλαμβά νει:
 τον τύ πο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιή θηκε,
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιή θηκε και τα στοιχεία του συντά κτη και του
ιδιοκτή τη του, και
 σε περίπτωση υπολογισμώ ν, την περιγραφή των μεθό δων, των παραδοχώ ν υπολογισμού ,
του τρό που συμπλή ρωσης των δεδομένων, έτσι ώ στε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να
μπορού ν να ελεγχθού ν με ά λλες κλασσικές μεθό δους ή με ά λλα προγρά μματα.
7.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγρά μματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό ), τα οποία θα χρησιμοποιή σει ο
ανά δοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιώ ν και την εκπλή ρωση των υποχρεώ σεώ ν του,
υποχρεού ται να θέσει στη διά θεση του εργοδό τη ό ποτε του ζητηθεί.
Η κυριό τητα των προγραμμά των αυτώ ν παραμένει στον Ανά δοχο, έχει ό μως ο εργοδό της το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβά ρυνση και χωρίς περιορισμού ς για θέματα
που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρού σας Σύ μβασης.
7.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανά δοχος (και σε περίπτωση σύ μπραξης ό λα τα μέλη της) υποχρεού ται να εκπληρώ νει τις
κατά τις κείμενες διατά ξεις φορολογικές του υποχρεώ σεις και ενδεικτικά :
 την υποχρέωση εγγραφή ς στην αρμό δια Δημό σια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και
υποβολή ς των αναγκαίων δηλώ σεων φορολογίας εισοδή ματος, Φ.Π.Α., κλπ.,




την τή ρηση βιβλίων σύ μφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
την πληρωμή φό ρου εισοδή ματος ή ά λλων φό ρων ή τελώ ν και την εκπλή ρωση των
υποχρεώ σεώ ν του για την καταβολή των εργοδοτικώ ν εισφορώ ν των εργαζομένων του.
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδή ματος τυχό ν αλλοδαπώ ν
επιχειρή σεων του Αναδό χου, αυτό ς αναλαμβά νει να προσκομίσει στον Εργοδό τη ό λα τα σχετικά
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτού νται από τις αρμό διες ελληνικές Δημό σιες Υπηρεσίες.
7.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανά δοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύ μπραξης) υποχρεού ται να εκπληρώ νει τις
υποχρεώ σεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφά λιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολή σει για την εκτέλεση της σύ μβασης.
7.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανά δοχος δεν δικαιού ται να προβαίνει, χωρίς την προηγού μενη έγγραφη συγκατά θεση του
εργοδό τη, ά μεσα ή έμμεσα, σε δημό σιες ή δια του Τύ που ανακοινώ σεις σχετικά με τη σύ μβαση ή
τον εργοδό τη.
7.12 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλά σσονται μεταξύ του Αναδό χου και του Εργοδό τη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχή ν με fax, τα δε πρωτό τυπα αυτώ ν να αποστέλλονται με συστημένο
ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώ σσα.
7.13 Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)
Ο Ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να υποβά λλει το Πρό γραμμα Ποιό τητας Μελέτης (ΠΠΜ), είτε
έχει πιστοποιηθεί σε κά ποιο από τα διεθνώ ς αποδεκτά Πρό τυπα Ποιό τητας είτε ό χι, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 188 του Ν. 4412/016, εντό ς του πρώ του μή να από την υπογραφή της σύ μβασης .
Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδό της υποχρεού ται να παρέχει στον Ανά δοχο, χωρίς επιβά ρυνση, ό λες τις πληροφορίες
που αναφέρονται στον Φά κελο Δημό σιας Σύ μβασης, εφό σον είναι διαθέσιμες και δεν έχει
κώ λυμα να τις παραδώ σει.
8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδό της υποχρεού ται να καταβά λλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανά δοχο, κατά τους ό ρους
του ά ρθρου 187 του Ν.4412/2016 και της παρού σας, ό πως ειδικό τερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της
παρού σας Σ.Υ.
Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδό της και ο ανά δοχος υποχρεού νται να αντιμετωπίζουν καλό πιστα τις αμοιβαίες
υποχρεώ σεις και τα δικαιώ ματά τους και να προσπαθού ν για την επίλυση των διαφωνιώ ν τους
με πνεύ μα συνεργασίας και αλληλεγγύ ης. Η λύ ση οποιασδή ποτε διαφωνίας επιλύ εται κατά τα
λοιπά , κατά τις διατά ξεις των ά ρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρού σα (ά ρθρο 12).
9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα έγγραφα της σύ μβασης αλληλοσυμπληρώ νονται. Σε περίπτωση που
υπά ρξουν
αντικρουό μενες διατά ξεις ή ό ροι στα έγγραφα της σύ μβασης, υπερισχύ ουν τα αναγραφό μενα στο
ισχυρό τερο κά θε φορά , ό πως ορίζεται στη Διακή ρυξη.
Λά θη ή παραλείψεις των εγγρά φων της σύ μβασης μπορεί να διορθώ νονται πριν την υπογραφή
της σύ μβασης, αν τού το δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύ νη των διαγωνιζομένων

και στην υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβά λει μονομερώ ς τους ό ρους της που
έλαβαν υπό ψη τους οι διαγωνιζό μενοι για τη διαμό ρφωση της προσφορά ς τους.
9.3 Ανωτέρα βία
Αν κατά την εκτέλεση της σύ μβασης επισυμβού ν γεγονό τα ή περιστατικά "ανώ τερης βίας", τα
οποία σαφώ ς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπερά νω του ελέγχου και της ευθύ νης των
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερώ ν δικαιού ται να αναστείλει την εκπλή ρωση των
συμβατικώ ν του υποχρεώ σεων, εφό σον αυτά τα γεγονό τα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλή ρωσή τους. Το παραπά νω δικαίωμα υφίσταται μό νο στις περιπτώ σεις που οι συνέπειες
των περιστατικώ ν αυτώ ν δεν ρυθμίζονται από τις διατά ξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύ μβαση.
Η μη εκπλή ρωση των συμβατικώ ν υποχρεώ σεων κατά τη διά ρκεια της αναστολή ς, δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η
εκπλή ρωση υποχρεώ σεων ή η καταβολή αμοιβώ ν, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την
επέλευση των ά νω γεγονό των ή περιστατικώ ν.
9.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύ ψουν κατά την εκτέλεση της Σύ μβασης δεν
δικαιολογού ν την εκ μέρους του αναδό χου ά ρνηση παροχή ς των υπηρεσιώ ν και εκτέλεσης των
καθηκό ντων του ό πως αυτά προβλέπονται στη Σύ μβαση, εκτό ς αν τού το ρητώ ς προβλέπεται
από τις διατά ξεις του Ν.4412/2016 ή την σύ μβαση. Αν παρό τι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο
ανά δοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύ μβασης, ο εργοδό της μπορεί να κηρύ ξει τον ανά δοχο
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατά ξεις του νό μου.
Άρθρο 10

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφό σον ο ανά δοχος δεν εκπληρώ νει τις συμβατικές του υποχρεώ σεις ή δεν συμμορφώ νεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύ μφωνες με τη σύ μβαση ή ό τις κείμενες διατά ξεις,
κηρύ σσεται έκπτωτος με από φαση της Π.Α., ό πως λεπτομερώ ς ορίζεται στο ά ρθρο 191 του
Ν.4412/2016. Εφό σον συντρέχουν οι περιπτώ σεις της παρ. 2 του ά ρθρου αυτού , η διαδικασία
έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανά δοχος :
α) Υπερβεί υπαίτια για χρό νο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγρά φου 2
του ά ρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπό ψη των παρατά σεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρό νο περισσό τερο από το μισό της
αντίστοιχης τμηματική ς προθεσμίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιά ζουν κατ' επανά ληψη ελαττώ ματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχτεί ο
ανά δοχος έκπτωτος για το λό γο αυτό ν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλά χιστον μια φορά η
εφαρμογή των διατά ξεων της παραγρά φου 5 του ά ρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την
αποκατά σταση των ελαττωμά των ό ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η
ασκηθείσα να έχει απορριφτεί.
Αν κατά της από φασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρό θεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση
από την αρμό δια προς τού το Προϊσταμένη Αρχή , η έκπτωση καθίσταται οριστική . Αν ασκηθεί
εμπρό θεσμα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί
και ο ανά δοχος υποχρεού ται να συνεχίσει τις εργασίες της σύ μβασης. Η από φαση επί της
ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώ μη του αρμό διου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη
Αρχή μέσα σε δύ ο (2) μή νες από την κατά θεση της. Η αποδοχή ό από ρριψη της ένστασης
αιτιολογείται, μεταξύ δε των λό γων αποδοχή ς μπορεί να περιλαμβά νεται και η καταφανή ς
βελτίωση του ρυθμού ή της ποιό τητας των εκτελού μενων εργασιώ ν, ώ στε να πιθανολογείται
βά σιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεού ται να εκδώ σει από φαση και μετά την πά ροδο της προθεσμίας,
ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλή λων κατά τις διατά ξεις της
παραγρά φου 7 του ά ρθρου 183. Μετά την πά ροδο της προθεσμίας εκδό σεως αποφά σεως, ο
ανά δοχος υποχρεού ται να διακό ψει τις εργασίες της σύ μβασης και η Διευθύ νουσα Υπηρεσία
διαπιστώ νει τις εργασίες που εκπό νησε ο ανά δοχος. Αν η ένσταση του αναδό χου γίνει τελικά

αποδεκτή μετά την πά ροδο των δύ ο (2) μηνώ ν, δικαιού ται παρά ταση με αναθεώ ρηση, ισό χρονη
με το διά στημα της διακοπή ς, ενώ η διακοπή των εργασιώ ν της σύ μβασης δεν αποτελεί λό γο για
τη διά λυση της σύ μβασης. Ουδεμία εργασία εκτελού μενη μετά την ημέρα της κατά τα ά νω
υποχρεωτική ς διακοπή ς των εργασιώ ν και μέχρι της θετική ς για τον ανά δοχο αποφά σεως
πιστοποιείται για πληρωμή .
Μετά την κοινοποίηση της από φασης στον ανά δοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρό πος εκπό νησης
των εργασιώ ν που υπολείπονται για την ολοκλή ρωση του εκπονού μενου σταδίου της μελέτης ή
της σύ μβασης υπηρεσιώ ν, η Διευθύ νουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικώ ν
συνεπειώ ν εκτελώ ντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βά ρος και για λογαριασμό του έκπτωτου
αναδό χου.
Με την κοινοποίηση της από φασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανά δοχος διακό πτει κά θε
εργασία και δεν δικαιού ται αμοιβή για το εκπονημένο στά διο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδό της,
αν κρίνει ό τι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπό νηση σταδίου είναι χρή σιμα,
να ζητή σει να παραδοθού ν στη Διευθύ νουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία,
συντασσομένου σχετικού πρωτοκό λλου παρά δοσης. Η αμοιβή του αναδό χου για τις εργασίες του
ημιτελού ς σταδίου κανονίζεται με Πρωτό κολλο Κανονισμού Τιμώ ν Μονά δος Νέων Εργασιώ ν.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύ μβαση και καταπίπτει υπέρ του
εργοδό τη η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης. Ποινικές ρή τρες που τυχό ν επιβλή θηκαν για υπέρβαση
τμηματικώ ν προθεσμιώ ν οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβά λλεται ποινική ρή τρα για
υπέρβαση της συνολική ς προθεσμίας, εφό σον υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Η από φαση με την οποία οριστικοποιή θηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την
εξέδωσε στην αρμό δια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τή ρησης του
Μητρώ ου Μελετητώ ν ό Εταιρειώ ν Μελετώ ν, για την επιβολή των παρεπό μενων κυρώ σεων, μαζί
με σύ ντομο ιστορικό και μνεία των λό γων που οδή γησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανά δοχος
είναι κοινοπραξία ή σύ μπραξη μελετητώ ν ή εταιρειώ ν μελετώ ν, η Διευθύ νουσα Υπηρεσία
προσδιορίζει τους υπεύ θυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύ μπραξης ή
κοινοπραξίας.
10.2 Διάλυση της σύμβασης
Ο εργοδό της δικαιού ται να καταγγείλει και να προβεί στη διά λυση μιας σύ μβασης μελέτης ή
παροχή ς τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν κατά τη διά ρκεια εκτέλεσή ς
της, σύ μφωνα με τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο ανά δοχος δικαιού ται να διαλύ σει την σύ μβαση, σύ μφωνα με τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 192
παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016
10.3 Ματαίωση της διάλυσης
Σύ μφωνα με τα ισχύ οντα στο ά ρθρο 193 του ν.4412/2016.
10.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
Σύ μφωνα με τα ισχύ οντα στο ά ρθρο 194 του ν.4412/2016.
10.5 Υποκατάσταση του αναδόχου
Σύ μφωνα με τα ισχύ οντα στο ά ρθρο 195 του ν.4412/20162.
10.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋ ποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατά ξεις, να
καταγγείλει μία δημό σια σύ μβαση κατά την διά ρκεια της εκτέλεσης της σύ μφωνα με τα
αναφερό μενα στο ά ρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.
10.7 Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφό σον στις ισχύ ουσες διατά ξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετώ ν δεν ορίζεται ιδιαίτερη
διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική από φαση της μελέτης, που εκδίδεται από το
αρμό διο κατά νό μο ό ργανο, πιστοποιείται η τή ρηση ό λων των προδιαγραφώ ν, κανονισμώ ν και
τεχνικώ ν οδηγιώ ν που ισχύ ουν κατά το χρό νο σύ νταξης αυτή ς και βεβαιώ νεται η ποιοτική και

ποσοτική της επά ρκεια και η συμμό ρφωση του αναδό χου προς τις συμβατικές εν γένει
υποχρεώ σεις του.
Η οριστική παραλαβή των μελετώ ν πραγματοποιείται με από φαση της Προϊσταμένης Αρχή ς,
μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύ μβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση
βεβαίωσης της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιώ ν της σύ μβασης.
Σχετικά ισχύ ουν τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 189 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδό τη και του αναδό χου επιλύ ονται κατά τα λεπτομερώ ς
αναφερό μενα στο ά ρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύ μβασης, εκτό ς και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νό μο.
Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1 Νομοθεσία
Η Σύ μβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο ό πως αναλυτικά προσδιορίζεται στην
διακή ρυξη και το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων.
12.2 Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύ μβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώ σσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδό χου και του Εργοδό τη ή ά λλων
ελληνικώ ν αρχώ ν ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώ σσα. Οπουδή ποτε και οποτεδή ποτε
κατά τη διά ρκεια ισχύ ος της Σύ μβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετά φραση από ή / και προς τα
ελληνικά , αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανά δοχο και με κό στος που θα βαρύ νει τον ίδιο.
Σε κά θε περίπτωση αμφισβητή σεων ή διαφορώ ν, το ελληνικό κείμενο κατισχύ ει των εγγρά φων
σε αλλοδαπή γλώ σσα.
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