
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

i

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛ:
CPV:
NUTS

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟ-
ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
49.600,00 (με ΦΠΑ)
71322000-1
EL624

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii: ΣΑΕΠ022 Κ.Ε. 2020ΕΠ02200001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ, ΜΑΙΟΣ 2021



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................................3

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................................4

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ....................................................................................................5

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ................................................................................................................5

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ..................................................................................................................................7

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ......................................................................................................................8

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..........................................................................................................8

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..............................................8

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ................................................................................................10

Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ...............................................................................10

Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................11

Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ....................................................................12

Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...............................................................13



Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Αναθέτουσα αρχή               : Της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Δ/νση Τεχνικών
                                                  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 
Κύριος του έργου                : (ΚτΕ) είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εργοδότης                            : είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ανάδοχος                              : Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται 
                                                  από τον  εργοδότη με δημόσια σύμβαση η παροχή υπηρεσίας κατά το άρθρο  
                                                  2 του Ν.4412/2016.
Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.)    : Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδα.  
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.)    : η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και η Δ/νση Τεχνικών
                                                    Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
                                               των αποφαινόμενων οργάνων
Συμβατική Αμοιβή                 : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσίας : Η σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας κατά το άρθρο
2 του Ν.4412/2016. 
Έγγραφο της σύμβασης        : Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, όπως :

1. Η Διακήρυξη
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

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  "Διακήρυξη",  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της
σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

1.3   Σειρά ισχύος εγγράφων
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη : 

1. Το Συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

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 αρμοδίων οργάνων του εργοδότη
(Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις,
να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην
περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα και  εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που
ζητά ο Εργοδότης.

2.1.2 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 05  ημέρες. Το
ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα υπογράψει  για  λογαριασμό  του Εργοδότη η Περιφερειάρχης  Ιονίων
Νήσων

2.1.3 Η  συνολική  προθεσμία για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  είναι  το  χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων.  Η



έναρξη  της  συνολικής  και  των  τυχόν  τμηματικών  προθεσμιών  συμπίπτει,  αν  δεν  ορίζεται
διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

 2.1.4 Στο  τεύχος  «Τεχνικών  Δεδομένων»  παρέχεται  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα  υποβολής  των
παραδοτέων,  από  το  οποίο  προκύπτει  και  ο  επιπρόσθετος  χρόνος που  περιλαμβάνει  τις
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

2.1.5   Σε  προθεσμία  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  και  εγκρίνεται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μέσα  σε
δεκαπέντε (15) ημέρες. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι υποβολής των
παραδοτέων  και  τα  ακριβή  σημεία  έναρξης  κάθε  δράσης,  έτσι  ώστε  να  τηρηθεί  η  συνολική
προθεσμία. 

2.1.6    Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της  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

2.2.1 Το Συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το
στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλ. αρθρ 96 παρ. 6 και 7 του Νόμου) ο
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των συμβατικών τευχών .

2.3.2 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητο του.
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  και
αποδέχεται  τον  ορισμό  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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ΄ εντολή του και να τον εκπροσωπεί σε όλα
τα ζητήματα που σχετίζονται με την σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε
διαφορά  προκύπτει  ή  σχετίζεται  με  την  σύμβαση  και  να  συμμετέχει  κατόπιν  προσκλήσεως
οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου /  παρακολούθησης της σύμβασης .

2.2  Επίβλεψη της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το
άρθρο 183 του Νόμου.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.1 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 τη
ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά,
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

1.2 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 Δ.Υ.
ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο
στέλεχος που διαθέτει  τα ίδια προσόντα,  αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η
αποχώρηση  έγινε  με  ευθύνη  του  αναδόχου  και  δεν  κριθεί  δικαιολογημένη,  μπορεί  αυτός  να
κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 188 παρ.3 του Νόμου).



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
τροποποιηθεί κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 186 του Νόμου. 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, και σύμφωνα με την οικονομική
του προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του
Νόμου. 
Η  συνολική  αμοιβή  του  αναδόχου  θα  καταβάλλεται  σταδιακά  /αναλογικά,  βάσει  της  πορείας
/εξέλιξης  υλοποίησης  και  ειδικότερα  έπειτα  από  την  παραλαβή  και  πιστοποίηση  (από  την
Επιτροπή  που  έχει  συσταθεί  για  τον  λόγο  αυτό  ή  από  τον  επιβλέποντα)  των  επιμέρους
παραδοτέων  και  λοιπών  υποχρεώσεων του  αναδόχου  κατά την  διάρκεια  και  ως  το  τέλος  της
σύμβασης. 
Συγκεκριμένα το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την υποβολή, παραλαβή και έγκριση των
παραδοτέων στις πρώτες 45 ημέρες και το υπόλοιπο 50% μετά την παραλαβή και έγκριση των
παραδοτέων στις υπόλοιπες 35 ημέρες. 
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
Νόμου. Ειδικότερα αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών.
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  κατανομής  της
αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο
εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη με ευθύνη του.   

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά
την υποβολή του λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.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,  ΤΣΜΕΔΕ,  κλπ)  όταν  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο.  Οι
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών
τους.

IV. Διπλότυπα  γραμμάτια  καταβολής  κρατήσεων  (ΕΜΠ  1%  με  το  χαρτόσημo του  και  ΟΓΑ
χαρτοσήμου, χαρτόσημο 2 τοις χιλίοις≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου, 0,02% υπέρ Δημοσίου
κατά το άρθρο 36 παρ. 6 του Νόμου και 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ).

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται 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, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ,
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  (ρητή  ή  σιωπηρή)  του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.
Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Νόμου.

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

4.2.3 Τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα στα
άρθρα 132 και 186 του Νόμου. 

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.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται
κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης.  

5.1.2 Σχέδιο  της  επιστολής  αυτής  (στα  ελληνικά)  περιέχεται  στο  Προσάρτημα  του  τεύχους  IV της
Διακήρυξης.

5.1.3 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.

5.1.4. Η εγγυητική επιστολή 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 Νόμου. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 203
παρ. 4.

5.1.5. Πέραν  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  εγγύηση  κατατίθεται  από  τον  ανάδοχο  και  για  τις
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1δ του Νόμου. Οι εγγυήσεις αυτές
επιστρέφονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την
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
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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Νόμου.
Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του Νόμου. 
Παράλληλα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
8.1   Παροχή στοιχείων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης
του άρθρου 45 του Νόμου. 

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται  να  καταβάλλει  έγκαιρα την  αμοιβή του Αναδόχου κατά το άρθρο 187 του
Νόμου
και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 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 Νόμο (άρθρα 183-195)
και την παρούσα (άρθρο 11).

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου
9.2.1 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 στην Διακήρυξη.

9.2.3 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 της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν
υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

9.3  Ανωτέρα βία
9.3.1 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 το Νόμο, ή τη σύμβαση.

9.3.2 Η  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  κατά  τη  διάρκεια  της  αναστολής,  δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται
η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την
επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

9.4  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 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.

Άρθρο 10 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1  Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον  ο  ανάδοχος  παραβιάζει  τις  εκ  της  συμβάσεως  υποχρεώσεις  του,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με
απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Νόμου. 
Εφόσον  συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  αυτού,  η  διαδικασία  έκπτωσης  κινείται
υποχρεωτικά.
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.

10.2    Διάλυση της σύμβασης
10.2.1   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 Νόμου.

10.2.2   Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192
παρ. 3, 4 και 5 του Νόμου.

10.3  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 133 του
Νόμου. 

10.4  Έγκριση των παραδοτέων- Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  δεν  ορίζεται  ιδιαίτερη  διαδικασία  έγκρισης,  με  την  έγκριση  των
παραδοτέων,  που  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  κατά  νόμο  όργανο,  πιστοποιείται  η  τήρηση  όλων  των
προδιαγραφών,  κανονισμών  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. 
Η οριστική παραλαβή της υπηρεσίας πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την
έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, παραδοτέου και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Νόμου 

Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο
άρθρο  198  του  Νόμου.  Η  διοικητική  και  η  δικαστική  διαδικασία  δεν  αναστέλλουν  την  εκτέλεση  της
Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1  Νομοθεσία
Η  Σύμβαση  διέπεται  αποκλειστικά  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  όπως  αναλυτικά  προσδιορίζεται  στην
προκήρυξη και το τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

12.2  Γλώσσα επικοινωνίας
12.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.



12.2.2 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.

12.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων
σε αλλοδαπή γλώσσα.

Λευκάδα,   17/05/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 
Θεόδωρος Μανωλίτσης 

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ /Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος  Δ.Τ.Ε.

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/A’



i Η Διακήή ρυξή αφοραή  σε διαδικασιήες συή ναψής δήμοή σιας συή μβασής παροχήή ς υπήρεσιήας με εκτιμώή μενή 
αξιήα ειήτε ανώή τερή ειήτε κατώή τερή τών οριήών του αή ρθρου 5 του ν. 4412/2016. Στις οδήγιήες του 
παροή ντος σήμειώή νονται οι διαφοροποιήή σεις που επεήρχονται στο κειήμενο σε καθεμιήα αποή  τις δυή ο 
περιπτώή σεις (αή νώ ήή  καή τώ τών οριήών).

Επισήμαιήνεται οή τι, συή μφώνα με τήν παρ. 5 του αή ρθρου 281 ν. 4412/2016, «οι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται 
από την Αρχή». Στήν περιήπτώσή αυτήή , θα πρεήπει να γιήνει προσαρμογήή  του υποδειήγματος με βαή σή τα 
οικειήα αή ρθρα του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016 (πρβ. αή ρθρο 235 του ν. 4412/2016 σχετικαή  με τα 
κατώή τατα οή ρια τών συμβαή σεών του Βιβλιήου ΙΙ, αή ρθρο 315 σχετικαή  με τήν αναλογικήή  εφαρμογήή  
διαταή ξεών του Βιβλιήου Ι, κλπ). 
ii Αναγραή φεται ο κώδικοή ς ταυτοποιήήσής τής διατιθεήμενής πιήστώσής (π.χ. κώδικοή ς εναή ριθμου εήργου 
στο ΠΔΕ ήή  κώδικοή ς πιήστώσής του τακτικουή  προυϋ πολογισμουή  του φορεήα υλοποιήήσής). Σε περιήπτώσή 
συγχρήματοδοτουή μενών εήργών αποή  ποή ρους τής Ευρώπαιϋκήή ς Ένώσής, αναγραή φεται και ο τιήτλος του 
Επιχειρήσιακουή  Προγραή μματος του ΕΣΠΑ ήή  αή λλου συγχρήματοδοτουή μενου αποή  ποή ρους ΕΕ 
προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνή ή υποή  αναή θεσή υπήρεσιήα.
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