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Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα αρχή
: Περιφέρεια Ιονίων νήσων /
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Κύριος του έργου (ΚτΕ) ή Εργοδότης: Περιφέρεια Ιονίων νήσων /Π.Ε. Λευκάδας
Ανάδοχος
: Ο οικονοµικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων ή
σύµπραξη που συνάπτει µε τον εργοδότη σύµβαση σύμφωνα
µε τον Ν. 4412/2016
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.)
: η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και
η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των αποφαινόμενων οργάνων
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.)
: η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Λευκάδας.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση
Αμοιβή του αναδόχου.
∆ηµόσια σύμβαση εκπόνησης µελετών: Νοείται η σύμβαση µε αντικείμενο την εκπόνηση μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 § 9α του Ν. 4412/2016.
Συµβατικά Τεύχη

Έγγραφα σύµβασης

: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του
Εργοδότη και του αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το
συνοδεύουν και το συµπληρώνουν.
: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχεται ή στο οποίο παραπέµπει η
αναθέτουσα αρχή µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει
στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης,
σύμφωνα µε το άρθρο 2 της ∆ιακήρυξης:

1. Η διακήρυξη,
2. Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016,
3. το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
4. το τεύχος τεχνικών δεδομένων,
5. η συγγραφή υποχρεώσεων,
6. το τεύχος ανάλυσης κόστους αμοιβών,
7. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από
τους ∆ιαγωνιζόµενους κατά το ∆ιαγωνισµό :
1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
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. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται µε την διαδικασία
ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "∆ιακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της σύµβασης στο τεύχος "Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων".
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών
Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄αυτά ή τα
σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:
1.
Το Συμφωνητικό,
2.
Η ∆ιακήρυξη µε τα προσαρτήματά της,
3.
Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ),
4.
Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) µε τα Παραρτήµατά της,
5.
Το τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το Πρόγραμμα των
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απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
Το τεύχος ανάλυσης κόστους αμοιβών µε τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιµηθείσας
αμοιβής κατά κατηγορία Υπηρεσίας.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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
(Προιστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) 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 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς και το
άρθρο 182 του Ν. 4412/2016. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό
του εργοδότη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας .
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, οι
προθεσμίες της σύμβασης αρχίζουν µε την υπογραφή του συμφωνητικού.
2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών ∆εδοµένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παροχής της
Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ο χρόνος εκπόνησης του συνόλου της µελέτης. Στο
χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος όπως εγκρίσεις από αρμόδιες Υπηρεσίες πχ. Αρχαιολογία, Ναοδομία κλπ.
2.1.5 Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού,
αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο
χρονοδιάγραμμα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε
στάδιο παροχής Υπηρεσίας και και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης,
έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του
αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Παράταση προθεσμίας
λαμβάνει ο ανάδοχος για τόσο χρόνο όσο οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Ναοδομία,
Αρχαιολογία) χρειάζονται για την έκδοση έγκρισης των μελετών.
2.1.7 Γενικά, θέµατα και ρυθµίσεις για τις Προθεσµίες και το Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των
εργασιών της σύµβασης ισχύει το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.
2.2 Εκπρόσωπος και Αντίκλητος του αναδόχου
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο της Σύμβασης.
2.2.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να
ορίσει αντίκλητο ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου,
εφόσον κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναδόχου
σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. (άρθρο 4 και
παρ. 5 του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016).
2.2.3 Σε περίπτωση αντικατάστασης 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 ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου
υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε
αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον
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εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των
μεταβολών.
2.2.4 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.
2.3 ∆ιοίκηση και Επίβλεψη της Σύµβασης
Η ∆ιοίκηση της Σύμβασης ασκείται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή την αρμόδια Τεχνική
Υπηρεσία του Εργοδότη. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά
το άρθρο 183 του ν. 4412/2016.
2.4 Τροποποίηση της σύµβασης
Για την ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, ισχύει το άρθρο 186 του Ν.
4412/2016.
2.5 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά
στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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 ∆.Υ. αποδέχεται
τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας από την εκτέλεση της σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο. Η
∆.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε
αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται
σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί
δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.
4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα µε την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες των
παρεχομένων Υπηρεσιών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά
προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της
αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής και τους
υποβάλλει προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι λογαριασμοί συντάσσονται, ελέγχονται και
εγκρίνονται σύμφωνα µε το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται:
I.
Ο αριθμός από τις ανθρωποημέρες που εργάστηκαν οι Επιστήμονες κατ’
αντιστοιχία των ειδικοτήτων τους.
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που
ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων
αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας
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επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι
ένωση οικονομικών φορέων την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την
επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.
IV. Με την υποβολή των φακέλλων για έλεγχο στις αρμόδιες αρχές (Ναοδομία,
Αρχαιολογία) ο ανάδοχος λαμβάνει το 70% της αμοιβής. Το υπόλοιπο 30% με την
λήψη των εγκρίσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον αριθμός
ανθρωποημερών για την ολοκλήρωση του φακέλλου, τότε αυτό γίνεται γνωστό από
τον ανάδοχο στην Δ/νουσα Υπηρεσία η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη αρχή
την ανάγκη κατανάλωσης του ποσού των απροβλέπτων με αντιστοιχία στις
απαιτούμενες ανθρωποημέρες. Η Προϊσταμένη αρχή εκδίδει απόφαση επ’ αυτού.
V. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
VI. Το πληρωτέο ποσό
VII. Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Περιφερ/κό
Ταμείο της ΠΙΝ το Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Αυτό θα υποβληθεί μαζί µε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου της Σύμβασης.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) 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, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ.
(β) 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 του Λ ο γ α ρ ι α σ μ ού , υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή
καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του ενός µηνός µετά τη ρητή έγκριση
εφαρµόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.
4.2.2 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 και παράδοση των εργασιών. ∆εν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της
αμοιβής της σύμβασης εντός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ισχύουσα νομοθεσία.
4.2.3 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016 και
δεν υποχρεούται να προβεί στην αποζηµίωση του αναδόχου, όπως ρητώς ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016. Πέραν των ανωτέρω, στην περίπτωση
μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες
µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύµβαση χωρίς αποζηµίωση
(παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016).
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο , 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 συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω µε
Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).
Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
5.1.1. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που εκδίδεται σύμφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, ίση προς το 5% της
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά τη διάρκεια
υπογραφής της σύμβασης.
5.1.2. Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη
σε µία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται
απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
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5.1.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο
72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της,
εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της ∆.Υ.
5.1.4. Στην περίπτωση σταδίων μελέτης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 187 του Ν.
4412/2016. Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον
ανάδοχο και για τις τµηµατικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρου 187
του Ν. 4412/2016. Εξ α υ τ ώ ν οι µεν εγγυήσεις των παρ. 2α και 2β του άρθρου 187
του Ν. 4412/2016 θα επιστρέφονται µετά την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης
για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παρ. 2στ. θα επιστρέφεται μετά την τελική
παραλαβή της μελέτης.
5.2
Γενικοί όροι εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις της παρ. 5.1 της παρούσας καλύπτουν το σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση και πιστή
εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του εργοδότη κατά
του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την
εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
Άρθρο 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1
Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται
εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογημένη
απόφαση της ∆/θύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016. Η
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Γενικά, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως ακολούθως:
I.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για αριθµό
ημερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της
σύμβασης.
II. Για τις επόμενες ημέρες και µέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου,
η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας
αξίας της σύμβασης. Α
III. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα
τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής µε τον
αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184.
6.2

6.3

Αν στη σύμβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Οι
τµηµατικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%)
του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της
σύµβασης και ανακαλούνται µε αιτιολογημένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αν
η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις του.
Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως
µετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί
εµπρόθεσµη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε
ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
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Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις
του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του
αντικειμένου, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, σύμφωνα µε την § 1 του άρθρου
188 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1
Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα όσα αναγράφονται στις παρ. 1,2,3,5 του
άρθρου 188 του Ν. 4412/2016 και να 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 παροχής του.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο τεύχος «Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων» που συνοδεύει την
Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, µε επιδεξιότητα,
επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
8.1.2
Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει και απευθύνεται στον εργοδότη
ζητώντας σχετικές οδηγίες.
8.1.3
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 ότι άλλο ανήκει σ΄αυτόν.
8.1.4
Για την παρούσα Τεχνική Υπηρεσία δεν απαιτείται να κατατεθεί Πρόγραμμα Ποιότητας
Μελέτης.
8.1.5
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.
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα
τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντός είδους ζηµιές,
εξαιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του.
8.3 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων
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. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν
απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου.
8.4 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος
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.
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
8.5 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 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 στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
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8.5.2 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.
8.6 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια/
καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα
περιλαμβάνει:

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και
του ιδιοκτήτη του, και

σε περίπτωση υ π ο λ ο γ ι σ μ ώ ν , την περιγραφή των μ ε θ ό δ ω ν , των
παραδοχών υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ , του τρόπου συμπλήρωσης των δ εδ ομένων , έτσι
ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές
μεθόδους ή µε άλλα προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου
8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το
δικαίωμα να τα χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί , χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας
Σύμβασης.
8.8 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 (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ),
για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
8.9 ∆ηµοσιοποίηση - 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.
8.10 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
κατατίθενται κατ΄αρχήν δια χειρός. Επιπροσθέτως µπορούν να αποστέλλονται µε fax ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail). Tα δε πρωτότυπα αυτών των εγγράφων θα πρέπει να αποστέλλονται µε
συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, η
κατάθεση των τµηµατικών ή της συνολικής µελέτης θα πρέπει να γίνεται επισήµως από τον Ανάδοχο
στο Πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Εργοδότη.
8.11 Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης
8.11.1
Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά
τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την
παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές
του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της
κατασκευής του έργου, η ∆/θύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της Υ π η ρ ε σ ί α ς
να διορθώσει τα ελαττώµατα ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν
συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται
µνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται
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τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη
προθεσµία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση µπορεί να
προσβληθεί µε ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόµιµη
προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής
του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη
αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη µέσα στην
ταχθείσα π ρ ο θ ε σ μ ί α , το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, µε απευθείας ανάθεση των σχετικών
εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα.

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει.
9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους
όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
10.1 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 το
άρθρο 198 του Ν. 4412/2016.
10.2 Λάθη/ ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο
κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή
της σ ύ μ β α σ η ς , αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς
τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της
προσφοράς τους.
10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1 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 υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι
συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τη
σύμβαση.
10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. ∆εν
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
10.4 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο 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.
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Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Έκπτωση Αναδόχου
11.1.1 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. Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.
11.2 ∆ιάλυση ή Ματαίωση της σύµβασης
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύµβασης κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος άσκησε µεν το δικαίωμα της διάλυσης
της σύµβασης αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νοµίµως συνεχίζεται σύμφωνα
µε τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γενικά για την παραλαβή της Υπηρεσίας ισχύει το άρθρο 189 του Ν.4412/2016.
Η λύση της σύμβασης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την έκδοση
σχετικής απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή. Η Τεχνική Υπηρεσία εγκρίνεται κατά στάδια ή στο
σύνολό της όπως ορίζεται στη σύμβαση. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός δύο (2)
µηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή των πλήρων στοιχείων. Αν η Τεχνική Βοήθεια δεν παραληφθεί
εμπρόθεσμα από την Προϊσταμένη Αρχή, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο
διάστημα δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης από τον ανάδοχο.
Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελεί και προσωρινή παραλαβή της
Υπηρεσίας. Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την έγκριση του τελευταίου σταδίου της
Τεχνικής Βοήθειας και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των
εργασιών της σύμβασης. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής είναι τρεις (3) µήνες από την
έγκριση πλήρων της Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπονται από τη σύμβαση.
Για την παραλαβή απαιτείται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός
έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα µε το άρθρο 5.1 της παρούσας
Συγγραφής Υποχρεώσεων, µετά την έκδοση από τον εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των
υπηρεσιών του Αναδόχου.
∆ύναται να γίνει τµηµατική παραλαβή της υπηρεσίας αυτοτελούς έργου μετά από αίτηση του
αναδόχου.
Άρθρο 13 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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.
Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
14.1 Νοµοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην
Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.
14.2 Γλώσσα επικοινωνίας
14.2.1Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
14.2.2Όλες 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.
14.3.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
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ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016
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