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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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 "Προκήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος “Τεχνικών ∆εδοµένων”.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Τόπος και χρόνος
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, ∆.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.
Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της
ανάθεσης 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
νόµιµο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο.
Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση
του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.
Στην προκήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της µελέτης.
Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού ο
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα, το οποίο µετά την έγκρισή του θα
αποτελεί συµβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι
σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης, τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε
µελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούµενων εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας,
έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία.
Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του
αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης
των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 184 του
Ν.4412/2016.
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
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 των Συµβατικών Τευχών.
Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, 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 .Υ. 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό
του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά
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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.
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του
εκπροσώπου του.
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται
στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται
να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι
όµως την υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις
νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον
ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαµβάνει τα έγγραφα
που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί αµέσως
στην απαίτηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι αρµοδιότητες και ευθύνες των
επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4 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
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.
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. Η .Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. 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).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του ν.4412/2016.

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Αµοιβή του αναδόχου
Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς. Η αµοιβή
αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική σύµβαση,
β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις,
γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του
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εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου (άρθρο 186 του ν.4412/2016).
4.2 Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου
Ο ανάδοχος αµείβεται τµηµατικά, επί τη βάσει της γενοµένης µε την οικονοµική προσφορά
του αναδόχου ανάλυσης της αµοιβής του και κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές
µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της µελέτης. Ειδικότερα:
Α) Με την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόµενου σταδίου
χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής,
που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
Β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον
έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού µεγαλύτερου
του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής
επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη
στάδιο.
Γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της
πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούµενων εδαφίων
και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής του
σταδίου.
∆) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της,
καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%).
Ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία
µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής του σταδίου.
ΣΤ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της
αµοιβής του τελικού σταδίου µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις
εκατό (5%).
Ζ) Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής πέντε της
εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούµενης περίπτωσης.
Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία λογαριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές για το
επιµετρούµενο τµήµα της σύµβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που
εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.
Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή
της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασµοί διακρίνουν επίσης τις
αµοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συµπληρωµατικές συµβάσεις και
συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την αµοιβή που συνολικά οφείλεται
µέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουµένων των ποσών που καταβλήθηκαν
προηγουµένως. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ποσά µόνο για εργασίες που
προβλέπονται στη σύµβαση (αρχική και συµπληρωµατικές) ή σε εγκεκριµένους Συγκριτικούς
Πίνακες και αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.
Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της
προκαταβολής και της πρώτης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του
λογαριασµού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα,
ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι
λογαριασµοί εγκρίνονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε έναν µήνα από την υποβολή
τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι λογαριασµοί
περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη,
επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα στην προθεσµία έγκρισής τους. Αν οι
ασάφειες και τα σφάλµατα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασµών, εγκρίνονται κατά το
µη αµφισβητούµενο µέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η µηνιαία
προς έγκριση προθεσµία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγµένου λογαριασµού.
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Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
I.

Απόδειξη ή Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

II.

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας.

III.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική
ενηµερότητα όλων των µελών τους.

IV.

∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων.

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. 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 ∆ιευθύνουσα 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.
∆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 κ.λπ.
(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού.
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. Οι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται
στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής.
Ο εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο, µε διάλυση της σύµβασης για τα
αποµένοντα στάδια µελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, κατά το άρθρο 192
παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή
προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιµετωπίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.
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 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).
4.3 Νόµισµα αµοιβής αναδόχου
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.
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Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
5.1 Γενικά
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 παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω
πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη µετά την παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης ή τη λύση της µε οποιονδήποτε τρόπο.
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.
5.2 Ελαττώµατα ή ελλείψεις Μελέτης
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
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης 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 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
προθεσµία, 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.
5.3

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.
5.4

Εµπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος
(και οι συνεργάτες 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.
5.5

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και
τους συνεργάτες 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 στο
Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.
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.
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5.6

Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) 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 υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού,
του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν
να ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα.
5.7

Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου

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.
Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο εργοδότης το
δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για
θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης.
5.8

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 ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 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 ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες.
5.9

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.
5.10

∆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.
5.11

Αλληλογραφία µε τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους κατηγορίες µελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη
διαδικασία Έγκρισης της µελέτης, µε την εγκριτική απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από
το αρµόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών
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και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική
και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει
υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνώµη άλλων
υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
µηνών από την αποστολή της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική
προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική
γνωµοδότηση.
Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται
υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από την εµπρόθεσµη υποβολή πλήρων των στοιχείων
της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσµία αναστέλλεται αν το
αρµόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλήρωση ή διευκρίνιση επί των
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριµένο στάδιο
ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών.
Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική
παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά την
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης.
Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι τρεις (3) µήνες από την έγκριση
πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι µελέτες της αρχικής και των
συµπληρωµατικών / τροποποιητικών συµβάσεων παραλαµβάνονται ενιαία.
Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει
άπρακτο διάστηµα δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η
όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου µετά την πάροδο της προθεσµίας της
παραγράφου 4.
Επιτρέπεται να παραληφθεί, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος
έργου που εκπονήθηκε ή επί µέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.

Άρθρο 7:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή
νόµιµων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για τις θετικές
ζηµίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως
την άρση της υπερηµερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και
προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την
αιτία της υπερηµερίας και την αιτία της ζηµίας και στο µέτρο του δυνατού, την κατά
προσέγγιση εκτίµηση της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.
Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της όχλησης, η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία συγκροτεί τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµµετέχει
απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυνατή η συµµετοχή του, για σοβαρή αιτία, η
οποία αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται
υπερηµερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά
προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα από τη
συγκρότησή της στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριµένο
πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση.
Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την
αναγνώριση της ζηµίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει,
µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή, η οποία δεν είναι
υποχρεωµένη να δεχθεί τα πορίσµατα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αν 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.
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Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσµία της παραγράφου
2 του άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης, για χρόνο περισσότερο από το µισό της
αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο
ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά η
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή
η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται µνεία των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών ή
εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η
τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται
κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.
Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που αυτή
τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη
εκτέλεση της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την
υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο
ανάδοχος σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε
αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν συµµορφώθηκε.
Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η
ένσταση από την αρµόδια προς τούτο Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η
απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
από την Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή
απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να
περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων
εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και µετά την πάροδο της
προθεσµίας, ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183 του Ν. 4412/16. Μετά την πάροδο της
προθεσµίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της
σύµβασης και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος.
Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή µετά την πάροδο των δύο (2) µηνών,
δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, ισόχρονη µε το διάστηµα της διακοπής, ενώ η διακοπή
των εργασιών της σύµβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία
εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών
και µέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Η
Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και µέχρι να καθορισθεί ο τρόπος
εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούµενου σταδίου
της µελέτης ή της σύµβασης υπηρεσιών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επεµβαίνει προς
αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για
λογαριασµό του έκπτωτου αναδόχου.
Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει
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κάθε εργασία και δεν δικαιούται αµοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ' εξαίρεση µπορεί ο
εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισµένα στοιχεία του µελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου
είναι χρήσιµα, να ζητήσει να παραδοθούν στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε ορισµένη
προθεσµία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αµοιβή του αναδόχου για
τις εργασίες του ηµιτελούς σταδίου κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος
Νέων Εργασιών.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι
ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα
για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που
την εξέδωσε στην αρµόδια για την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης
του Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόµενων
κυρώσεων, µαζί µε σύντοµο ιστορικό και µνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν
ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή εταιρειών µελετών, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή εταιρείες
της σύµπραξης ή κοινοπραξίας.

Άρθρο 9: ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της σύµβασης και οι έννοµες συνέπειες
της πράξης αυτής καθώς και λεπτοµέρειες επ αυτής, περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο
192 του ν.4412/2016.

Άρθρο 10: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.

Άρθρο 11: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162.

Άρθρο 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
13.1

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.
13.2

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 4.

Άρθρο 14: ∆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.
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Άρθρο 15: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
15.1

Νοµοθεσία

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
15.2

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.

Άρθρο 16: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια του παρόντος συµβατικού αντικειµένου δεν προβλέπεται προγραµµατισµός,
επίβλεψη ή/και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά την παρ. 3 του άρθρου 95 του ν.
4412/2016.
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