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1.   ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

Αναθέτων φορέας της σύμβασης είναι ο Δήμος Αμοργού που εδρεύει στη Χώρα Αμοργού- Τ.Κ. 

84008, Αμοργός.  

 

      2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

2.1 Ένταξη- Χρηματοδότηση 

Με την αριθ. 533/27-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου 

στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 

2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032565. 

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής υποέργα: 

-Υποέργο 1: Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού  

-Υποέργο 2: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

Η Πράξη περιλαμβάνει το ομώνυμο υποέργο (2) «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», 

προϋπολογισμού 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2.2 Περιγραφή αντικειμένου του έργου 

                  Με τo προτεινόμενo έργo στο «Ξυλοκερατίδι» Καταπόλων Αμοργού διαμορφώνεται 

λιμενολεκάνη εμβαδού 3.500 τετραγωνικών μέτρων με ωφέλιμο βάθος -2,00 έως -4,70 μ., η οποία 

θα προστατεύεται δυτικά με προσήνεμο μόλο μικτής διατομής και νότια με μόλο με κατακόρυφα 

μέτωπα. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού (ύδρευση, 

πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός).  Μετά την κατασκευή των έργων θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση 

εντός της λιμενολεκάνης  2 σκαφών μήκους μέχρι 13,00 μ., η παραβολή 2 σκαφών και η 

πρυμνοδέτηση 10 σκαφών μήκους μέχρι 10,00 μ., η πρυμνοδέτηση 2 σκαφών μήκους μέχρι 6,00μ., 

και 5 σκαφών μήκους μέχρι 5,00 μ., ενώ θα είναι δυνατή και η  πλαγιοδέτηση ενός σκάφους μήκους 

μέχρι 30,00μ. στο κατακόρυφο μέτωπο των κρηπιδωμάτων στην εξωτερική πλευρά του μόλου. 

 



  

4 

3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επειδή το υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν έχει την τεχνογνωσία για 

να μπορέσει  να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επίβλεψης της κατασκευής λιμενικών έργων κρίθηκε 

αναγκαία η τεχνική υποστήριξη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμοργού σε θέματα 

που σχετίζονται με την επίβλεψη αυτών. Για το σκοπό αυτό εντάχθηκε στην Πράξη το υποέργο (2) 

σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να ανατεθεί σε έμπειρο πολιτικό μηχανικό (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση καθώς και 

ιδιαίτερη γνώση των τοπικών συνθηκών της περιοχής και γενικότερα της Περιφέρειας, η παροχή 

τεχνικής υποστήριξης για την επίβλεψη κατασκευής του υποέργου (1) και την έντεχνη 

αποπεράτωσή του σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.   
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4.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

4.1 Γενικό και ειδικό αντικείμενο 

Το γενικό αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου σε τεχνικά θέματα περί της επίβλεψης κατασκευής λιμενικών έργων.  

Το δε ειδικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει την εισήγηση προτάσεων για την τήρηση από τους 

κατασκευαστές του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, για την πρόβλεψη πιθανών καθυστερήσεων, 

για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, για τρόπους και μέτρα βελτίωσης και 

αναβάθμισης της παραγωγικότητας του εργοταξίου, για τη συμμόρφωσή των κατασκευών με τα 

κατασκευαστικά σχέδια του έργου. 

Θα περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό της μεθόδου και του βαθμού λεπτομέρειας μέτρησης των 

ποσοτήτων των εργασιών, την παρακολούθηση με ειδικό λογισμικό (Primavera) του κόστους και 

του προγραμματισμού του έργου. Επιπλέον τον καθορισμό της μορφής και της συχνότητας των 

απαιτούμενων τακτικών εκθέσεων προόδου από τους κατασκευαστές. Τον προσδιορισμό της 

ακρίβειας και της έκτασης των στοιχείων πεδίου και της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της 

προόδου του έργου.  

Η υπηρεσία θα καλύπτει επίσης την επιθεώρηση των έργων και την παροχή συμβουλών στον 

κατασκευαστή σχετικά με την καταλληλότητα και την πληρότητα των ενεργειών του. Την 

παρακολούθηση της δημιουργίας προσωρινών εγκαταστάσεων και προσβάσεων. Την επίβλεψη, 

τον σχολιασμό και εισήγηση προτάσεων στον κατασκευαστή για τρόπους βελτίωσης του 

προγραμματισμού των έργων και του χρονοδιαγράμματος.  

Ο πάροχος θα ελέγχει επίσης την κατασκευασιμότητα των σχεδίων, την οργάνωση του εργοταξίου, 

τη διαχείριση ποιότητας και τους ποιοτικούς ελέγχους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην 

κατασκευή του έργου, την υγιεινή και ασφάλεια του εργοταξίου, την τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων και την περαίωση και παράδοση του έργου.     

4.2 Διαθέσιμα στοιχεία 

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν, που σχετίζονται με την κατασκευή του υποέργου (1) 

όπως εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, τεύχη, τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, αποφάσεις 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, συμβάσεις, αλληλογραφία, κ.λπ. θα διατεθούν στον πάροχο της 

υπηρεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

4.3 Πρόγραμμα παροχής της Υπηρεσίας 

Η διάρκεια στην οποία ο πάροχος της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμος για την υποστήριξη του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμοργού θα είναι ίση με τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου και της τυχόν παράτασης του και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική 

παραλαβή του.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την παροχή των υπηρεσιών υπολογίσθηκε συνολικά σε 

25,6 ανθρωποημέρες, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Οι 

ανθρωποημέρες απασχόλησης του παρόχου δεν θα πραγματοποιούνται στις επίσημες αργίες και 

στο μήνα Αύγουστο.   
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5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Για την παροχή της υπηρεσίας η αμοιβή υπολογίζεται με εκτίμηση απασχόλησης επιστήμονα σε 
ανθρωποημέρες, σύμφωνα με το  Άρθρο ΓΕΝ.4, δηλαδή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης. Ο 
συντελεστής τκ του Άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών λαμβάνεται ίσος με 1,227, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2/2020 Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Α.Π: ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-03-2020). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: 

Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 ετών: 

Τιμή Μονάδος= 1,227*600 = 736,20  ευρώ/ημέρα 

Ημέρες απασχόλησης= 25,6 

Συνολική αποζημίωση ειδικού επιστήμονα: 25,6 *736,20 = 18.846,72 € 

Φ.Π.Α.= 18.846,72 *0,24= 4.523,21  € 

Σύνολο: 18.846,72 + 4.523,21 = 23.369,93 €  

Ο παραπάνω υπολογισμός της αμοιβής χρησιμεύει για την προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής 

της σύμβασης, η οποία θα είναι η κατ’ αποκοπή αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας για όλη τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον πάροχο τμηματικά ανά δύο (2) μήνες και άρχεται από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.     
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6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασία ανάθεσης του υποέργου (2) «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» είναι η 

προβλεπόμενη στα άρθρα 232 «Λιμένες και αερολιμένες» και 328 «Απευθείας ανάθεση» του 

Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως 

προέκυψε από την προεκτίμηση της αμοιβής δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ). 

   Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466(ΦΕΚ 4203, Τεύχος 

Β΄/25-09-2018) περί καθηκόντων  και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως τεχνικών 

συμβούλων. 

 Η επιτροπή διαπραγμάτευσης η οποία συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή, συνεδριάζει την  

26η/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για την αξιολόγηση της προσφοράς του 

βασικού μελετητή ο οποίος θα πρέπει να έχει αποστείλλει μέχρι αυτή την ημέρα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. ΙΙ4 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.  
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7.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο επιλογής του παρόχου της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα της καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης και από την οικονομική του προσφορά (άρθρο 328 παρ. 3 Ν.4412/2016).  

Ο προσφέρων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής του. Ο προσφέρων που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 11, 

λιμενικές μελέτες αντίστοιχα και τάξης πτυχίου Α’ και άνω. 

 

 

Αμοργός, 10-02-2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            

 

 

Κων/νος Ρούσσος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

Γεώργιος Κωβαίος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
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                                                             2.   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4412/2016 

 

2.1 Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) .............................................................................................. 9 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................... 11 

i. 1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) ............................ 11 

ii. 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)........................................................................................................................... 11 

iii. 1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών .................................................................................................................... 11 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 11 

iv. 2.1 Τόπος και χρόνος ..................................................................................................................................................... 11 

v. 2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου .................................................................................................................................... 11 

vi. 2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης ....................................................................................................................................... 12 

vii. 2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο ............................................................................................................ 12 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ....................................................................................................................... 13 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ...................................................................................................................................... 13 

viii. 4.1 Αμοιβή του αναδόχου ............................................................................................................................................ 13 

ix. 4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου ......................................................................................................... 13 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ............................................................................................................................................................. 14 

x. 5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .................................................................................................................................. 14 

Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................. 14 

xi. 6.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ...................................................................................... 14 

xii. 6.2  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων......................................................................................................... 15 

xiii. 6.3   Εμπιστευτικότητα ....................................................................................................................................................... 15 

xiv. 6.4   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων ....................................................................................................................... 15 

xv. 6.5  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου .......................................................................................................... 15 

xvi. 6.6  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του ......................................................... 16 

xvii. 6.7  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο........................................................................................................ 16 

xviii. 6.8  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη ............................................................................................................................. 16 

Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.................................................................................................................... 16 

xix. 7.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων ........................................................................................................................... 16 

xx. 7.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου .......................................................................................................................... 16 

Άρθρο 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ ................................................................................................ 16 

xxi. 8.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης ...................................................................................................................... 16 

xxii. 8.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου ...................... 16 
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xxiii. 8.3  Ανωτέρα βία ..................................................................................................................................................................... 16 

xxiv. 8.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας.................................................................................. 17 

Άρθρο 9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................ 17 

xxv. 9.1  Έκπτωση Αναδόχου ..................................................................................................................................................... 17 

xxvi. 9.2    Διάλυση της σύμβασης .............................................................................................................................................. 17 

xxvii. 9.3 Ματαίωση της διάλυσης .............................................................................................................................................. 17 
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2.2 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.3 1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του Έργου είναι το ΔΛΤ Αμοργού 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Αμοργού 

Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας σύμβασης είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση κατά την 

έννοια των παραγράφων 5 και 9(α) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 παροχή υπηρεσιών. 

Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αμοργού 

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμοργού 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου. 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

φακέλου της σύμβασης και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο 

συμβαλλομένων μερών. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 της παρούσας Σ.Υ.. 

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

2. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης που περιλαμβάνει τεχνικά δεδομένα και προεκτίμηση της 

αμοιβής. 

2.4 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.   

2.5 1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα συμπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά 

ισχύος:  

Το Ιδιωτικό συμφωνητικό 

Η Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Ο Φάκελος του έργου  (ΦΕ) 

2.6 Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.7 2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου, 

εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των 

υπηρεσιών του εργοδότη  (Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Επιβλεπόντων) 
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να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να 

κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 

εργοδότης. 

2.1.2 Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, μετά την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να 

υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα 

υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 

περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται  στο τεύχος τεχνικών 

δεδομένων. Η έναρξη της συνολικής προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 

ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

2.1.4 Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου  

της υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος που περιλαμβάνει, τον καθαρό χρόνο και τις 

καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου.  

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 

αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 

εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, 

στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των 

μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 

εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται 

ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην 

παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 

μεταβολών. 

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 

προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων 

του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

2.8 2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 

την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 

183 του Ν.4412/2016. 

2.9 2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για υποβολή εκθέσεων όπως εμπεριέχονται στο τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων θα υποβάλλονται σε (2)  τουλάχιστον αντίγραφα και σε όσα επιπλέον απαιτηθούν καθώς 

και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 
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2.10 Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 

και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα 

αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

2.11 Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

2.12 4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί 

να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που  

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  

2.13 4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του όπως προκύπτει από την οικονομική 

του προσφορά. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 

Ν.4412/2016.   

Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται 

ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν οι 

ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη 

αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς 

έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του:  

I. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ήτις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 

τους.  

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν παρακρατούνται από τον 

εργοδότη.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, 

μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού 

είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το 

τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 
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Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής 

του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του 

αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα 

κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να 

προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

Διευκρινίζεται ότι :  

I. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

II. Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.  

    Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά 

και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Οι 

λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι 

λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης του 

υποέργου (1).  

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 

γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται 

την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β 

του Ν. 4412/16).  

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα 

στα άρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

2.14 Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

2.15 5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, κατά το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016. 

 

2.16 Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

2.17 6.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”,  με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 
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Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου 

της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του 

παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 

αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, 

ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της σύμβασης ο 

ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

2.18 6.2  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

V. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 195  του Ν.4412/2016.  

2.19 6.3   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

2.20 6.4   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, εκθέσεις κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και 

τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

VI. Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

2.21 6.5  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 

κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 

των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
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2.22 6.6  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

 Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), 

για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.23 6.7  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

2.24 6.8  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 

συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

2.25 Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

2.26 7.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 

παραδώσει. 

2.27 7.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 

άρθρου 187 του Ν.4412/2016  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας 

Σ.Υ. 

2.28 Άρθρο 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

2.29 8.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

2.30 8.2 Λάθη/ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.  

Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

2.31 8.3  Ανωτέρα βία 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 

καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα 
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υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών.  

2.32 8.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος 

αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου. 

2.33 Άρθρο 9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.34 9.1  Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του 

Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 

έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 

2.35 9.2    Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 3, 

4 και 5 του Ν.4412/2016 

2.36 9.3 Ματαίωση της διάλυσης  

VII. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.  

2.37 9.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

VIII. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.  

2.38 9.5  Υποκατάσταση του αναδόχου  

IX. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

2.39 9.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

338 του Ν.4412/2016. 

2.40 Άρθρο 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο 

άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 

της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  
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2.41 Άρθρο 11  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2.42 11.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο Τεύχος 

Τεχνικών Δεδομένων. 

2.43 11.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές 

θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 
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