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Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

 
1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 
 
1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 
 
Ανακζτουςα αρχι :  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ. 
Κφριοσ του ζργου : (ΚτΕ) είναι θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Εργοδότθσ : είναι θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 
Ανάδοχοσ : Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον 
εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ παροχι υπθρεςίασ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016. 
Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.) : Σμιμα Κτιριακϊν & Τδραυλικϊν Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων 
Π.Ε. Ηακφνκου   
Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.) : θ Οικονομικι Επιτροπι Περιφζρειασ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ και θ Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Ζργων Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηακφνκου, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ των αποφαινόμενων οργάνων 

υμβατικι Αμοιβι : Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  
Δθμόςια ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςίασ : Θ ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςίασ κατά το άρκρο 
2 του Ν.4412/2016.  
Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ : Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ ανακζτουςα αρχι με 
ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ : 

1. Θ Διακιρυξθ 

2. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων  
3. Σο τεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων  

 
1.2   υγγραφι Τποχρεϊςεων (Τ) 
 
Θ παροφςα .Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ 
περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων”.  
 
1.3   ειρά ιςχφοσ εγγράφων 
 
Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ :  

1. Σο υμφωνθτικό  
2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων  
5. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων  

 

Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 
2.1  Σόποσ και χρόνοσ 
 
2.1.1 Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον 

τοφτο απαιτείται.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ 
(Προϊςταμζνθσ Αρχισ, Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, 
να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν 
περιοχι που πρόκειται να καταςκευαςτοφν τα ζργα και εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που 
ηθτά ο Εργοδότθσ. 



 
 
 
2.1.2 Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ 

προσ τον ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 10 θμζρεσ. Σο 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του Εργοδότθ  ο  Αντιπεριφερειάρχθσ 
Τποδομϊν & Ζργων τθσ ΠΙΝ. 

2.1.3  Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι το χρονικό 

διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν υποβολι του ςυνόλου των παραδοτζων. Θ 
ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται 
διαφορετικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. 

 2.1.4 το τεφχοσ «Σεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υποβολισ των 
παραδοτζων, από το οποίο προκφπτει και ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ 
κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ.  

2.1.5   ε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, αν δεν ορίηεται 
διαφορετικά ς’ αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα  ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ. το νζο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι υποβολισ των 
παραδοτζων και τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε δράςθσ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι 
προκεςμία.  

2.1.6    Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ  δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, δικαιοφται 
αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ 
ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε 
και ιςχφει.  

 
2.2  Εκπρόςωποι του αναδόχου 
 
2.2.1 Σο υμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το 

ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (βλ. αρκρ 96 παρ. 6 και 7 του Νόμου) ο 
οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των ςυμβατικϊν τευχϊν . 

2.3.2 Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτο του. 
Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ  και 
αποδζχεται τον οριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι 
υποβάλλεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του 
αναδόχου, εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

2.3.3  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπο του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, 
ςφμφωνα με το οποίο εξουςιοδοτείται να ενεργεί κατϋ εντολι του και να τον εκπροςωπεί ςε όλα 
τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ςφμβαςθ και να διευκετεί για λογαριαςμό του οποιαδιποτε 
διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθν ςφμβαςθ και να ςυμμετζχει κατόπιν προςκλιςεωσ 
οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου /  παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ . 

 
2.2  Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ  
 
Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται κατά το 
άρκρο 183 του Νόμου. 
 

 

Άρκρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 
1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθ 
ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Σεκμαίρεται ότι θ Δ.Τ. αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, 
εφόςον δεν αντιλζγει γραπτά. 



 
 
 

1.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που 
διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ 
οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, για οποιοδιποτε λόγο . Θ Δ.Τ. 
ερευνά τουσ λόγουσ τθσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςθ του με αντίςτοιχο 
ςτζλεχοσ που διακζτει τα ίδια προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο. Αν θ 
αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, μπορεί αυτόσ να 
κθρυχκεί ζκπτωτοσ (άρκρο 188 παρ.3 του Νόμου). 

 
 

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

 
4.1  Αμοιβι του αναδόχου 
 
υμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι μπορεί να 
τροποποιθκεί κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 132 και 186 του Νόμου.  
 
4.2  Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 
 
4.2.1 Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, και ςφμφωνα με τθν 

οικονομικι του προςφορά. Περαιτζρω θ ςταδιακι καταβολι τθσ αμοιβισ ρυκμίηεται από το 
άρκρο 187 του Νόμου.  
Θ ςυνολικι αμοιβι του αναδόχου κα καταβάλλεται ςταδιακά/αναλογικά, βάςει τθσ 
πορείασ/εξζλιξθσ υλοποίθςθσ  και ειδικότερα ζπειτα από τθν παραλαβι και πιςτοποίθςθ (από τθν 
Επιτροπι που ζχει ςυςτακεί για τον λόγο αυτό) των επιμζρουσ παραδοτζων και λοιπϊν 
υποχρεϊςεων του αναδόχου κατά τθν διάρκεια και ωσ το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Πλθρωμισ, που 
ςυντάςςονται, ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5-9 του άρκρου 187 του 
Νόμου. Ειδικότερα αναγράφονται: 
I. Σο είδοσ των εργαςιϊν. 
II. Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν. 
III. Πίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ που 

ολοκλθρϊκθκαν, τθ μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των προθγουμζνων 
αμοιβϊν. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφ πίνακασ κατανομισ τθσ 
αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο 
εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει ςτα μζλθ με ευκφνθ του.    

IV. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και τθσ 1θσ τμθματικισ πλθρωμισ, που ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι του λογαριαςμοφ. 

V. Σο πλθρωτζο ποςό 
VI. Ο αναλογϊν Φ.Π.Α. 

 
Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του: 
I. Σιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
III. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ) όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι 
ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν 
τουσ. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων (ΕΜΠ 1% με το χαρτόςθμό του και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου, χαρτόςθμο 2 τοισ χιλίοισ≥ 3 ευρϊ και ΟΓΑ χαρτοςιμου, 0,02% υπζρ Δθμοςίου 
κατά το άρκρο 36 παρ. 6 του Νόμου και 0,10% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ). 

 



 
 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατϋ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι :  
(α)Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και 

άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και 
υντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΣΕΕ κλπ. 

 
(β)Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 

καταβάλλεται επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι  κάκε Λογαριαςμοφ. 
 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 
Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 
Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 187 παρ. 7 του Νόμου. 

     
4.2.2   Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, 

ειδικά και γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και 
παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν 
παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
4.2.3 Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ μπορεί να επζλκει κατά τα αναφερόμενα ςτα 

άρκρα 132 και 186 του Νόμου.  
 
 
4.3   Νόμιςμα αμοιβισ Αναδόχου 
Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον 
Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 
 

Άρκρο 5 ΕΓΓΤΘΕΙ 

 
5.1  Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
 
5.1.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται 

κατά το άρκρο 72 του Νόμου, ίςθ προσ το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.   
5.1.2 χζδιο τθσ επιςτολισ αυτισ (ςτα ελλθνικά) περιζχεται ςτο Προςάρτθμα του τεφχουσ IV τθσ 

Διακιρυξθσ. 
5.1.3 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 

από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

5.1.4. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 παρ. 1β 
του Νόμου. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρκρο 203 
παρ. 4. 

5.1.5.  Πζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ κατατίκεται από τον ανάδοχο και για τισ 
τμθματικζσ πλθρωμζσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1δ του Νόμου. Οι εγγυιςεισ αυτζσ 
επιςτρζφονται κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 187 του Νόμου. 

 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυιςεων 
 



 
 
 
Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ τθν 
πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά 
του αναδόχου  που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του. 
Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ 
μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με 
ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι.  
Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του 
Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων. 
 

Άρκρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του Νόμου. 
 

Άρκρο 7 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ 
κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ 
παροχισ του. Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ 
του παραγράφονται ι ζξι (6) ζτθ μετά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι τθ λφςθ τθσ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 188 του Νόμου.  
Παράλλθλα ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 2 του Νόμου. 
 

Άρκρο 8 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

8.1   Παροχι ςτοιχείων Φακζλου Δθμόςιασ φμβαςθσ 
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο όλα τα ςτοιχεία του Φακζλου Δθμόςιασ φμβαςθσ 
του άρκρου 45 του Νόμου.  
 
8.2   Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι του Αναδόχου κατά το άρκρο 187 του 
Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ .Τ. 
 

Άρκρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕ – ΔΙΑΦΩΝΙΕ – ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 
Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και 
τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο (άρκρα 183-195) 
και τθν παροφςα (άρκρο 11). 
 
9.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν Προςφορά του   Αναδόχου 
9.2.1 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που  υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο 
κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ. 

9.2.3 Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και 
ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν 
υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 
9.3  Ανωτζρα βία 
9.3.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα 

οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 
ςυμβαλλομζνων, κακζνα  εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν 



 
 
 

εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ 
των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 

9.3.2  Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 
δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται 
θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν 
επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

 
9.4  Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 
Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν δικαιολογοφν 
τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ 
αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν 
παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ 
μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 
 

Άρκρο 10 ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

10.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 
Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 
απόφαςθ τθσ Π.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Νόμου.  
Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται 
υποχρεωτικά. 
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. Αν επιβλικθκαν ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ 
τμθματικϊν προκεςμιϊν μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ οι ριτρεσ αυτζσ οφείλονται από τον 
ανάδοχο ακροιςτικά, ενϊ επιβάλλεται και θ ποινικι ριτρα για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, 
εφόςον υφίςταται αντίςτοιχθ περίπτωςθ. 
 
10.2    Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 
10.2.1    Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι 

παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ 
τθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Νόμου. 

10.2.2    Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 
παρ. 3, 4 και 5 του Νόμου. 

 
10.3  Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ φμβαςθσ 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μία 
δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με  τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 133 του 
Νόμου.  
 
10.4  Ζγκριςθ των παραδοτζων- Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ δεν ορίηεται ιδιαίτερθ διαδικαςία ζγκριςθσ, με τθν ζγκριςθ των 
παραδοτζων, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των 
προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν κατά το χρόνο ςφνταξθσ αυτισ και 
βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ 
εν γζνει υποχρεϊςεισ του.  
Θ οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, μετά τθν 
ζγκριςθ του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, παραδοτζου και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 
χετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Νόμου . 
 

Άρκρο 11 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 198 του Νόμου. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
φμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.  



 
 
 
 

Άρκρο 12 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

12.1  Νομοκεςία  
Θ φμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν 
προκιρυξθ και το τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων.  
 
12.2  Γλϊςςα επικοινωνίασ 
 
12.2.1  Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
12.2.2 Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων 

ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα 
ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

12.2.3 ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων 
ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 
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απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Ι.Ν. 

 

 

                                                 
i Η Διακόρυξη αφορϊ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ με εκτιμώμενη 
αξύα εύτε ανώτερη εύτε κατώτερη των ορύων του ϊρθρου 5 του ν. 4412/2016. τισ οδηγύεσ του 
παρόντοσ ςημειώνονται οι διαφοροποιόςεισ που επϋρχονται ςτο κεύμενο ςε καθεμύα από τισ δύο 
περιπτώςεισ (ϊνω ό κϊτω των ορύων). 
Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 281 ν. 4412/2016, «οι αναθέτοντεσ φορείσ 
δύνανται να χρηςιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων ςύμβαςησ τα οποία εκδίδονται από την 
Αρχή». την περύπτωςη αυτό, θα πρϋπει να γύνει προςαρμογό του υποδεύγματοσ με βϊςη τα οικεύα 
ϊρθρα του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016 (πρβ. ϊρθρο 235 του ν. 4412/2016 ςχετικϊ με τα κατώτατα 
όρια των ςυμβϊςεων του Βιβλύου ΙΙ, ϊρθρο 315 ςχετικϊ με την αναλογικό εφαρμογό διατϊξεων του 
Βιβλύου Ι, κλπ).  
ii Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου 
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε περύπτωςη 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται και ο τύτλοσ του 
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ 
προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνη η υπό ανϊθεςη υπηρεςύα. 
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