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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ( .Τ.) 

 
Άξζξν 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο) 
 

Αλαζέηνπζα αξρή  ζηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
Κχξηνο ηεο κειέηεο (ΚηΔ) είλαη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
Δξγνδφηεο είλαη  ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
Αλάδνρνο: λνείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαθηνχληα 
γξαθεία) ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε ή ζχκβαζε κειέηεο έξγνπ 
(ζχκθσλα κε ηελ παξ.43 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016).  
Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Α.): Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο    
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (Γ.Τ.): Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ Α.Γ.Μ.-Θ.1 
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία  ηεο χκβαζεο : Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε 
χκβαζε Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 
αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ  ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζχκθσλα ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ):φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. Α.8 ηνπ άξζξνπ 45 θαη ηηο 
ινηπεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ 
αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο .Τ.. 
Σεχρε  Γηαδηθαζίαο: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο:  
Σεχρε Πξνζθνξψλ : Σα ηεχρε πνπ παξαιακβάλεη ν Δξγνδφηεο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο θαηά ην Γηαγσληζκφ : 

 

1.2   πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Τ) 
 
Ζ παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία 
αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 
1.3   εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ 
 
Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ΄ απηά ή ηα 
ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 
ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

1. Σν πκθσλεηηθφ, φπσο ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο 
δεκνπξαζίαο πξνο ηελ νπνία ζα είλαη ζχκθσλε, 

2. Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο,  
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά,  
4.  Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)  
5. Φάθεινο κειέηεο 

                                                 
1
  Σε όλοςρ ηοςρ παπαπάνω οπιζμούρ, η έννοια ανηαποκπίνεηαι ζηοςρ οπιζμούρ ηος άπθπος 2 ηος 

Ν. 4412/16 ζε ζςνδςαζμό με ηην παπ.11 ηος άπθπος 18 ηος Ν.4070/12. Η αναθέηοςζα απσή πος 

πποκηπύζζει ηο διαγωνιζμό ζςμπληπώνει ηα ανηιζηοισούνηα ονόμαηα ηων οπγάνων και ςπηπεζιών ηηρ  
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6. Κάζε άιιν έγγξαθν, ζρ’εδην ή έγθξηζε πνπ απαηηείηαη θαη έρεη ζρέζε κε ηελ 
εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

 
Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
2.1  Σόπνο θαη ρξόλνο 
 
2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην γξαθείν ηνπ, θαη ε πεξηνρή ππφ κειέηε εθφζνλ 

ηνχην απαηηείηαη.  
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εξγνδφηε (Πξνηζη/λεο Αξρήο, Γ.Τ. θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, 
λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, 
λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα 
έξγα θαη  γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν 
εξγνδφηεο. 

2.1.2 πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ 
πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έλαξμε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ζπκπίπηεη, 
αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζη ζχκβαζε, κε ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 

 2.1.3 ην ηεχρνο «Φάθεινο Έξγνπ» παξέρεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ησλ 
κειεηψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
κειεηεηηθνχ έξγνπ. 

 
2.1.4 ε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζ’ απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη λέν ρξνλνδηάγξακκα2  αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. ην λέν ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνί 
ρξφλνη ζχληαμεο ησλ κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία κειέηεο θαη ηα αθξηβή 
ζεκεία έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία.  

  
  2.1.5 Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. Ωο πξνο ηηο πξνζεζκίεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 
184 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

2.2   Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ 
 
2.2.1 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ,  

2.2.2 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Καηα ηα ινηπά 
ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412. 

2.2.3 Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Αλ δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο, εθηφο αλ επηθαιεζηεί θαη 

                                                 
2
  Γπαμμικό καη΄ελάσιζηο ζύμθωνα με ηο νόμο (άπθπο 184 Ν. 4412/16). Σςνεπώρ η ςπηπεζία μποπεί να 

πποζδιοπίζει και άλλος είδοςρ σπονοδιάγπαμμα πιο εξειδικεςμένο. 
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απνδείμεη έιιεηςε ππαηηηφηεηαο. Καηά ηεο απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ε νπνία αλαζηέιιεη 
ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη ξεηά ε Πξντζηακέλε Αξρή 
κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε έθδνζε ηεο 
απφθαζεο απηήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Αλ ε 
έλζηαζε απνξξηθζεί, νξηζηηθνπνηείηαη ε έθπησζε θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
αλαδφρνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

2.2.5 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ 
αληίθιεην ηνπ. ε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, σο έδξα ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη ε 
έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θάζε αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
ζεσξνχληαη ηζρπξέο νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ 
πξνεγνχκελε έδξα. 

2.2.6 Ο εθπξφζσπνο ηεο αλαδφρνπ ή ησλ ζπκπξάηνληα γξαθεία ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο 
θαη απνδεδεηγκέλα εμνπζηνδνηεκέλνο.  

2.2.7  Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ κε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Αληίθιεηνο δελ 
απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηνλ αληίθιεην γίλνληαη λφκηκα, αληί ηνπ αλαδφρνπ, νη 
θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 
αληίθιεην ηνπ, κέρξη φκσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία 
αληηθαζίζηαηαη, νη θνηλνπνηήζεηο λνκίκσο γίλνληαη ζηνλ αληίθιεην. Ζ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ 
ν ηειεπηαίνο δελ παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο ζηελ απαίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. 

2.2.8 Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη θαη 
αλαπιεξσηή εθπξφζσπν κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ 
εθπξνζψπσλ  ηνπ αλαδφρνπ γλσζηνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ 
εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ 
αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 
ηεο Γ.Τ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη 
νκνίσο ζηνλ εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή 
ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 
κεηαβνιψλ.  

 
2.3  Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο  
 
 Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα 

επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ 
επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν 183 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

 
Άξζξν 3  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 
 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ν.4412/2016  φπσο 
ηξνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

3.1 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα 
ηηο παξαδψζεη.  

3.2 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ 
Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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Άξζξν 4  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
4.1.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εγθξίζεηο θαη ζπλαίλεζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θάθειν ηεο κειέηοε θαζψο θαη θάζε 
άιιεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλσ λα ηπγράλνπλ άκεζεο εθαξκνγήο ηα θαηά πεξίπησζε 
παξαδνηέα ηεο κειέηεο. 

4.2   Ο αλάδνρνο εθηειεί ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ 
αξηηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ηνπ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ 
αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ παξαγξάθνληαη ή έμη (6) έηε 
κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηε ιχζε ηεο κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν. 

4.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο, αλ 

ηνχην νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή, αζαθή ή γεληθψο αλεπαξθή 
θαη επεξεάδνπλ ηελ αξηηφηεηα ή ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν 
αλάδνρνο κπνξεί λα ην δηαπηζηψζεη, εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε 
ηνλ εξγνδφηε. 

4.4 Διαηηψκαηα ή ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο, αιιά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο θαη κέρξη ηελ 
παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, απνθαζηζηψληαη κε απνθιεηζηηθή θαη κφλν 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Αλ δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο 
κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαιεί ηνλ αλάδνρν 
ηεο κειέηεο λα δηνξζψζεη ηα ειαηηψκαηα ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο θαη εθφζνλ 
απηφο δελ ζπκκνξθσζεί εθδίδεη θαη θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε ζηελ νπνία: α) 
γίλεηαη κλεία φηη θηλείηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, β) πεξηγξάθνληαη 
ηα ειαηηψκαηα θαη νη ειιείςεηο ηεο κειέηεο ή ηεο ππεξεζίαο, γ) ρνξεγείηαη εχινγε 
πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε, δ) επηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζθιεζε κπνξεί λα 
πξνζβιεζεί κε έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη κέζα ζηε λφκηκε 
πξνζεζκία. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
ζηελ πξφζθιεζε. Αλ απνδεηρζεί φηη ν αλάδνρνο δελ επζχλεηαη, ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο 
ησλ ειιείςεσλ ή ειαηησκάησλ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

4.6 Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί λα απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα ή ηελ έιιεηςε κέζα ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία, ην ειάηησκα ή ε έιιεηςε απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ, κε απεπζείαο αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε κειεηεηή πνπ έρεη ηα 
λφκηκα πξνζφληα. 

 
Άξζξν 5 ΔΓΓΤΗΔΙ 
 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηα 
αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ: 

 
α) «Δγγύεζε ζπκκεηνρήο» 
  

 ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ 
πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. 
 

Γηα ηελ παξνύζα κειέηε ην πόζν ηεο εγγπεζεο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα ελληαθόζηα 
πελήληα έλα επξώ (951,00€) 
 

 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 
ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
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παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

  ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, κειέηεο θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαηαπίπηνπλ ππέξ 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Ζ έλζηαζε 
ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο 
εγγπήζεσο. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο. 

 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 
 
αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απνξξηπηηθήο απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 
γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (A' 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 
 
εκεηψλεηαη φηη γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη 
εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε 
πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα 
παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο. 
 
β) «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο» 
 

 ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ 
θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε 
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ 
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή νπόηε δελ απαηηείηαη «εγγύεζε 

πξνθαηαβνιήο». 
 

 Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 



Συγγραφή Υποχρεώςεων  Σελίδα 8 
 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ 
θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ 
θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. 

  Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, πνπ εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, απνδεζκεχεηαη κέξνο ησλ εγγπήζεσλ, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 187, αλεξρφκελν ζε πνζνζηφ αλάινγν κε ηελ αμία ησλ 
εξγαζηψλ πεξαησζέληνο θαη εγθξηζέληνο ζηαδίνπ ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε ζχκβαζε αθνξά ηελ 
παξνρή ππεξεζίαο ρσξίο δηαθεθξηκέλα ζηάδηα, κπνξεί λα νξίδεη φηη επηζηξέθεηαη ζηνλ 
αλάδνρν κέξνο ηεο εγγχεζεο, κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ηελ νινθιήξσζε 
ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
 
6.1 .Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ 
ζηεξεί απφ ηνλ εξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

6.2  Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ 
ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε 
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο 
επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθφκα δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή 
ξήηξα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ «ηξηάληα 
ηνηο εθαηφ (30%)» ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο. 

6.3 Ζ κέζε εκεξήζηα αμία ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 184  ηνπ Ν4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6.4 Αλ ζπλαθζεί ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ε κέζε εκεξήζηα αμία ηεο 
πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηήλ κε ηνλ 
αξηζκφ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδεηαη ε 
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ 4412/2016. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε νξίδεη αλ 
παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αλ αίξνληαη, θαζ' νινθιεξίαλ ή 
κεξηθά, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

6.5 Αλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηε ζχκβαζε 
φηη επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο αλ ν αλάδνρνο ηηο ππεξβεί κε ππαηηηφηεηα ηνπ. Με ηε 
ζχκβαζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηκεκαηηθψλ ξεηξψλ γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο 
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θαζπζηέξεζεο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο επηβνιήο. Οη ηκεκαηηθέο ξήηξεο ζπλνιηθά δελ 
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Οη πνηληθέο 
ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη αλαθαινχληαη κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, αλ ε ζχκβαζε πεξαησζεί κέζα 
ζηνλ νξηδφκελν θαζαξφ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηνπ. 

6.6 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο, πνπ εθδίδεηαη 
ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, ελψ αλ θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο ηνπο αζθεζεί 
εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ απφξξηςε ηεο κε 
ξεηή απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 
 

Άξζξν 7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
 
7.1 χκθσλα κε ην άξζξν 186 ηνπ Ν.4412/2016, νη ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ 

θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 
ηνπ Ν.4412/2016. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο αθνξά ην 
θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν απηήο, ζπληάζζεηαη πγθξηηηθφο Πίλαθαο, ζηνλ νπνίν 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη θαηά ζπγθξίζηκν ηξφπν νη θαηαβιεηέεο ακνηβέο πξηλ θαη κεηά 
απφ απηφλ θαη νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ππνγξάθεηαη 
ζπκπιεξσκαηηθή/ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
ζρεηηθφ άξζξν ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο φπσο ηξνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7.2 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαηά ην είδνο ηνπο, ζπληάζζεηαη πγθξηηηθφο Πίλαθαο (.Π.) θαη 
Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.). Οη ηηκέο ησλ 
λέσλ εξγαζηψλ θαλνλίδνληαη κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Καλνληζκνχ 
Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο πεξίπησζεο δ ' ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 
πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ην ιφγν ηεο κέζεο ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο γηα νκνεηδείο εξγαζίεο, πξνο ηε κέζε ηηκή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο ίδηεο 
εξγαζίεο. Δθφζνλ ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ δελ πεξηέρνληαη ηηκέο κνλάδαο, ε ακνηβή γηα 
ηηο λέεο εξγαζίεο πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο, «κε βάζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ 
ακνηβέο ζπλαθψλ κειεηψλ». Γηα ηηο κειέηεο θαη ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε θαηά ην κέγεζνο, ε ακνηβή ηνπο ζην .Π. ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 
αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

7.3 Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 θαη εθφζνλ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ή απμνκείσζε 
ησλ επηκέξνπο ζπκβαηηθψλ ακνηβψλ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
20% θάζε θαηεγνξίαο θαη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ακνηβήο, (ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη 
αλαζεψξεζε ηηκψλ), κε ηε ζχληαμε θαη έγθξηζε πγθξηηηθνχ Πίλαθα ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη: і) δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηεο πξνθήξπμεο νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 
έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νχηε θαηαξγείηαη θαηεγνξία 
κειεηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ü) δελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε 
κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία θαηεγνξία κειεηψλ ζε άιιε. 

7.4  Ζ δηάζεζε ηνπ πνζνχ γηα ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηηκψκελε 
αμία ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. α' ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 
άξζξνπ 53 γίλεηαη κε ζχληαμε πγθξηηηθνχ Πίλαθα. Με ην πνζφ απηφ θαιχπηνληαη αιιαγέο 
πνπ πξνθχπηνπλ ηδίσο απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ, θαλφλσλ, πξνδηαγξαθψλ θ.ιπ., 
πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο, αιιά θαη ιφγσ 
απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, θαζψο θαη απαηηνχκελεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη γεληθφηεξα ε αξηηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πινπνηεζηκφηεηα ηνπ 
κειεηνχκελνπ έξγνπ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε. 

7.5 Ο .Π. θαη ηα θαηά πεξίπησζε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηηο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπο εγθξίλνληαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ 
Γηα ηε ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ 
θαηπγθξηηηθνχ Πίλαθα, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζρέδην ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη 
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πξφηαζε, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
εξγαζηψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα ζηνηρεία απηά κε 
εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληα, ζπλνδεχνληαο ηα κε αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία 
ηεθκεξηψλεηαη ε θαηά ην λφκν ζχληαμε ηνπο. Ο .Π. θαη ην Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ηνλ 
ζπλνδεχεη θνηλνπνηνχληαη λνκίκσο ζηνλ αλάδνρν, πνπ ππνγξάθεη κε ή ρσξίο επηθχιαμε. 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο ππνγξάςεη κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016. 

7.6 Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνβάιιεη ην πγθξηηηθφ Πίλαθα καδί κε ην Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., ηελ 
έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο απφςεηο ηεο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία εθδηθάδεη ηελ 
έλζηαζε θαη ηνλ εγθξίλεη, φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ν .Π. πεξηέρεη αζάθεηεο, αλαθξίβεηεο θαη ιάζε πνπ θαζηζηνχλ 
ηδηαίηεξα δπζρεξή ηε δηφξζσζε ηνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή ηνλ επηζηξέθεη ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε ηνπ 
πγθξηηηθνχ Πίλαθα. 

7.7 Ο εγθεθξηκέλνο .Π. θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, φηαλ απαηηείηαη 
απφ ην λφκν, λα ππνγξάςεη ζπκπιεξσκαηηθή / ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε, ζε πξνζεζκία 
πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε θαη 
λα εθηειέζεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. Αλ ν αλάδνρνο, παξά ηε λφκηκε έγθξηζε ηνπ 
πγθξηηηθνχ Πίλαθα, αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή / ηξνπνπνηεηηθή 
ζχκβαζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα δηαιχζεη αδεκίσο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηε 
ζχκβαζε εθφζνλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο θξίλεη φηη ε αξρηθή ζχκβαζε δελ κπνξεί 
λα ζπλερηζηεί ρσξίο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο /ηξνπνπνηεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

7.8 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ .Π. 
αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ αλάδνρν θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαγελέζηεξε 
ππνγξαθή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο / ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 8 ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
8.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ 

θαη ζηάδηα, φπσο νη θαηεγνξίεο θαη ηα ζηάδηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ 
Πξνζθνξά. Πεξαηηέξσ ε ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο ακνηβήο αλά ζηάδην κειέηεο ξπζκίδεηαη 
απφ ην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016.  

8.2 Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη δηαθξηηά νη ακνηβέο γηα ην 
επηκεηξνχκελν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, εθηειέζζεθαλ θαη επηκεηξήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, 
φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

8.3 Ζ έγθξηζε ηεο επηκέηξεζεο νινθιεξψλεηαη ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη ινγαξηαζκνί δηαθξίλνπλ 
επίζεο ηηο ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρηθή θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο 
θαη ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθά, δειαδή πεξηιακβάλνπλ ηελ ακνηβή πνπ ζπλνιηθά 
νθείιεηαη κέρξη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ 
θαηαβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη πνζά κφλν γηα 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (αξρηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθέο) ή ζε 
εγθεθξηκέλνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε. 

8.4 ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ πνζψλ, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία απηή ζηεξίδεηαη, νη ηπρφλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο 
πξνθαηαβνιήο θαη ηεο πξψηεο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 
ινγαξηαζκνχ θαη ην πιεξσηέν πνζφ. Μεηά απφ έιεγρν θαη πξνζππνγξαθή ηνπ 
επηβιέπνληα, ν νπνίνο βεβαηψλεη ηε ζχληαμε ηνπο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε 
ζχκβαζε, νη ινγαξηαζκνί εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε έλαλ κήλα 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απνηεινχλ ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

8.5 Αλ νη ινγαξηαζκνί πεξηέρνπλ αζάθεηεο ή ζθάικαηα, ζε βαζκφ πνπ ε δηφξζσζε ηνπο λα 
θαζίζηαηαη αλέθηθηε, επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν γηα επαλαζχληαμε κέζα ζηελ 
πξνζεζκία έγθξηζεο ηνπο. Αλ νη αζάθεηεο θαη ηα ζθάικαηα αθνξνχλ δηαθξηηά θνλδχιηα 
ησλ ινγαξηαζκψλ, εγθξίλνληαη θαηά ην κε ακθηζβεηνχκελν κέξνο θαη θαηά ην ππφινηπν 
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επηζηξέθνληαη γηα επαλαζχληαμε. Ζ κεληαία πξνο έγθξηζε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ επαλαζπληαγκέλνπ ινγαξηαζκνχ. 

8.6 Αλ ε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξαλ ηνπ 
ελφο κελφο, κεηά ηε ξεηή έγθξηζε, ηνπ νθείιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ππνινγίδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ' ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (A'107). 
Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη 
κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη 
αθφκα λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ, 
χζηεξα απφ θνηλνπνίεζε εηδηθήο έγγξαθεο δήισζεο πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, πξνο 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη ηζφρξνλε παξάηαζε. 
Τπαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε κε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ππάξρεη κφλν ζε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία απνδεδεηγκέλα θιήζεθε εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ θαη αδξάλεζε ή παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
πιεξσκή ηνπ. 

8.7  Ζ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη. 

8.8 Ο πίλαθαο θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί κε 
ηελ πξνζθνξά, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη :  
 

(α)   Ο αλάδνρνο (ή ζε πεξηπηψζε ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ φινη νη 
ζπκπξάηηνληεο) απφ θνηλνχ θαη αιιειεγγχσο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, 
Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΗΚΑ, ΔΦΚΑ, ΠΔΓΜΔΓΔ, 
ΣΔΔ θιπ. θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

 
(β)   Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο 

απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή  θάζε 
Λνγαξηαζκνχ. 
 

(γ)   Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα 
κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο 
ακνηβήο πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη 
ιφγνη ζχκβαζε πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο. 

 
(δ)  Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Άξζξν 9 ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
9.1  Δθρώξεζε  Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ 
 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 192 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ππνθαηάζηαζε 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Π.Α.. κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 
 
9.2   Δκπηζηεπηηθόηεηα 
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Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 
αλάδνρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη 
ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο 
ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε 
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
 
9.3   Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 
 
Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 
(θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 
Αλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε 
νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 
επεμεξγαζία ζε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) 
ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
• ηνλ ηχπν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 
• ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε 
θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη 
• ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ 
ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη 
ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια 
πξνγξάκκαηα. 
 
Σα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 
ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί.  
 
Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν 
εξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο. 
 
9.4  Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 
 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ 
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε. 

 

Άξζξν 10  ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ - ΑΝΩΣΔΡΗ ΒΙΑ 
 

10.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 

 
 Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ 
ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Ζ ιχζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη 
θαηά ηα ινηπά, θαηά ην Ν4412/2016 (άξζξα 191-195) θαη ηελ παξνχζα (άξζξν 12). 
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10.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα πκβαηηθά Σεύρε ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ   Αλαδόρνπ 

 
10.2.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα 
ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε. 

 
10.2.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη 
κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

10.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ππεξηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412.πνπ έρνπλ ξεηφ θαη 
δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ελδεηθηηθφ αληίζηνηρα. 

 

10.3  Αλσηέξα βία 
 
 10.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο 

βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα  εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή 
πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη 
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ 
ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο, ή ηε ζχκβαζε. 

 
10.3.2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ 

δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ 
αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ 
απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.  

 

10.4  Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο 

 
 Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην 
ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηελ ζχκβαζε. Αλ 
παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν 
εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

Άξζξν 11    ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
11.1  Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

11.2 Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ν αλάδνρνο: 
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/2016, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
παξαηάζεσλ. 

β) Καζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ κειέηεο, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην 
κηζφ ηεο αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο. 

γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη' επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα 
θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188 
ηνπ Ν.4412, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη λα 
κελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη απνξξηθζεί. 

11.3 Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφδεημε εηδηθή 
πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία απαξαηηήησο γίλεηαη κλεία ησλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κέζα ζηελ 
ηαζζφκελε πξνζεζκία. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε, δειαδή 
αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ησλ ελεξγεηψλ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

11.4 Αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ απηή 
ηάζζεη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ή ελεξγεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ 
ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

11.5 Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή πξφζθιεζε παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί κε ην πεξηερφκελν ηεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ 
εθηέιεζε ν αλάδνρνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αηηηνινγείηαη ε 
έθπησζε κε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ δελ εθηέιεζε θαη ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ 
ζπκκνξθψζεθε. 

11.6 Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε 
έλζηαζε απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Πξντζηακέλε Αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη 
νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο 
κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο 
ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο εθδίδεηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
Σερληθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
θαηάζεζε ηεο. Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ 
απνδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο 
πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

11.7 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφθαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο, ελψ θηλείηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 183. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
εθδφζεσο απνθάζεσο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο 
θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθπφλεζε ν αλάδνρνο. Αλ ε 
έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γίλεη ηειηθά απνδεθηή κεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν (2) κελψλ, 
δηθαηνχηαη παξάηαζε κε αλαζεψξεζε, ηζφρξνλε κε ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο, ελψ ε 
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 
Οπδεκία εξγαζία εθηεινχκελε κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο 
ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο ζεηηθήο γηα ηνλ αλάδνρν απνθάζεσο πηζηνπνηείηαη γηα 
πιεξσκή. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα 
Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ γηα ηελ νξηζηηθνπνηεζείζα έθπησζε. 

11.8 Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν θαη κέρξη λα θαζνξηζζεί ν ηξφπνο 
εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπνλνχκελνπ 
ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ή ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επεκβαίλεη 
πξνο απνηξνπή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε βάξνο 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. 

11.9 Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο έθπησζεο, ν αλάδνρνο 
δηαθφπηεη θάζε εξγαζία θαη δελ δηθαηνχηαη ακνηβή γηα ην εθπνλνχκελν ζηάδην. Καη' 
εμαίξεζε κπνξεί ν εξγνδφηεο, αλ θξίλεη φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ ηνπ 
ππφ εθπφλεζε ζηαδίνπ είλαη ρξήζηκα, λα δεηήζεη λα παξαδνζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 
παξάδνζεο. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ εκηηεινχο ζηαδίνπ θαλνλίδεηαη 
κε Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ. 

11.10 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα. Αλ επηβιήζεθαλ 
πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
έθπησζεο νη ξήηξεο απηέο νθείινληαη απφ ηνλ αλάδνρν αζξνηζηηθά, ελψ επηβάιιεηαη θαη 
ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, εθφζνλ πθίζηαηαη 
αληίζηνηρε πεξίπησζε. 



Συγγραφή Υποχρεώςεων  Σελίδα 15 
 

11.11 Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθπησζε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία 
πνπ ηελ εμέδσζε ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ππεξεζία θαη ζηελ ππεξεζία 
ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ή Δηαηξεηψλ Μειεηψλ, γηα ηελ επηβνιή ησλ 
παξεπφκελσλ θπξψζεσλ, καδί κε ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη κλεία ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ 
ζηελ έθπησζε. Αλ ν έθπησηνο αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ ή 
εηαηξεηψλ κειεηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνζδηνξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 
έθπησζε κειεηεηέο ή εηαηξείεο ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 
πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά. 

11.12 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα 
ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθείινληαη αζξνηζηηθά θαη επηπιένλ επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

 

Άξζξν 12   ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ – ΜΑΣΑΙΩΗ ΓΙΑΛΤΗ 
 
12.1  Γεληθά 
 

12.1.1.  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, 
εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016., 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 θαη, 
σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

12.1.2 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, 
εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 
(A' 115). 

 
12.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 
 
12.2.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε κηαο ζχκβαζεο 

κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/2016.Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξντζηακέλε αξρή δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

12.2.2. Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο κειέηεο πνπ 
εθπνλείηαη θαηά ζηάδηα, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε θάπνηνπ ζηαδίνπ θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 
αλαδφρνπ, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε. Γηθαηνχηαη επίζεο ν εξγνδφηεο λα 
δηαθφςεη ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ αλάδνρν, θαηά 
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν.4412/2016. 

12.2.3  Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Αλ ππάξμεη ππέξβαζε ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ κε 

ζπλππνινγίδνληαο ην ρξφλν αλακνλήο ησλ απαξαίηεησλ γλσκνδνηήζεσλ ή εγθξίζεσλ 
ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

β) Αλ αλαζηείιεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε εληνιή ηνπ 
εξγνδφηε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο εληνιήο. 

γ) Αλ εμαηηίαο γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ ππεξεκεξία ηνπ εξγνδφηε αλαγθαζηεί είηε λα κελ 
αξρίζεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαηά ηνλ νξηζκέλν ζηε 
ζχκβαζε ρξφλν είηε λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηνπο, 
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γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. Γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ν 
αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Δηδηθή Γήισζε θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.4412/2016. 

δ) Αλ παξέιζεη ρξφλνο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή Δηδηθήο Γήισζεο εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηνλ εξγνδφηε, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 
πιεξσκή πηζηνπνίεζεο. 

12.2.4 Ζ Δηδηθή Γήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη: α) κλεία ησλ ιφγσλ ηεο 
δηάιπζεο, β) ζηνηρεία γηα πεξαησκέλα ηκήκαηα ηεο κειέηεο θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, 
γ) πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο πνπ ππνιείπνληαη, δ) αίηεζε πεξί θαηαβνιήο 
ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο ζπγθεθξηκέλνπ, θαηά ην δπλαηφλ, χςνπο θαη αλάιπζε ησλ 
θνλδπιίσλ ηεο θαη ε) δήισζε πεξί ηεο πξφζεζεο ηνπ λα απνδερζεί ζπλέρηζε ησλ 
εξγαζηψλ θαηφπηλ απνδεκίσζεο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθδίδεη απφθαζε κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο πεξί απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο Δηδηθήο Γήισζεο. Αλ δερζεί ηε 
δήισζε ή παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
επίδνζε ηεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε ιχζεο 
ηεο ζχκβαζεο. Δπί ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ελφο κελφο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία 
θαηαρσξείηαη θαη ε γλψκε ηνπ επηβιέπνληα. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο 
αίηεζεο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί εκπξφζεζκα, ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπλέρηζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
άζθεζε ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή εγθξίλεη, κε ηελ ίδηα 
απφθαζε, ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. 

12.2.5 Γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηηο πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 12.2.3, ν 
αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 
ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο Γήισζεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη επηπιένλ αίηεκα γηα ιχζε ηεο 
ζχκβαζεο. Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 12.2.4 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηήλ. 

12.2.6 ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ε νθεηιφκελε απνδεκίσζε θαλνλίδεηαη κε 
πξσηφθνιιν θαλνληζκνχ ηηκήο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ. 

12.2.7 Οη ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειέηεο ιχνληαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ, εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζεο ηεο 
ζχκβαζεο είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ 
αλαδφρνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ παξαηάζεσλ ηεο 
θαη κέρξη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν δελ νθείιεηαη 
αλαζεψξεζε. 

 

12.3  Μαηαίσζε δηάιπζεο ζύκβαζεο  
 
12.3.1 Αλ ν αλάδνρνο άζθεζε κελ ην δηθαίσκα δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά ζπλαηλεί 

ζηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ε ζχκβαζε λνκίκσο ζπλερίδεηαη, αλεμαξηήησο ησλ 
αμηψζεσλ ηνπ πξνο απνθαηάζηαζε ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ 
απηφλ ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε κε ζηνηρεία 
ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ, επί ηεο νπνίαο απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε 
Αξρή θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ 
δεκηψλ ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο εηζήγεζεο, επηηξνπή πνπ εξεπλά ηε βαζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηηκά ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ ηνπ, δπλάκελε λα δεηήζεη 
απφ ηνλ αλάδνρν πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

12.3.2 Ζ Πξντζηακέλε Αξρή, κε απφθαζε ηεο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγθξίλεη ηε καηαίσζε 
ηεο δηάιπζεο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο 
πξνζαξκνγέο ζηηο πξνζεζκίεο ηεο κειέηεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκθσλεί ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο, κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο. 
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Άξζξν 13  ΔΓΚΡΙΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

 
13.1 Δθφζνλ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα επί κέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο κειέηεο, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο κειέηεο, πνπ εθδίδεηαη 
απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν, πηζηνπνηείηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, 
θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο απηήο θαη 
βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηεο επάξθεηα θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο 
ηηο ζπκβαηηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ. Αλ θαηά ην λφκν απαηηείηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο 
κειέηεο ε γλψκε άιισλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ππνρξενχληαη λα ηελ ππνβάινπλ κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο απηνχο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή πξνζεζκία απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 
ζεσξείηαη σο ζεηηθή γλσκνδφηεζε. 

13.2 Ζ κειέηε εγθξίλεηαη θαηά ζηάδηα θαη ζην ζχλνιν ηεο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο εθδίδεηαη 
ππνρξεσηηθά κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή πιήξσλ ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθφζνλ απαηηνχληαη. Ζ πξνζεζκία 
αλαζηέιιεηαη αλ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε φξγαλν αηηηνινγεκέλα δεηήζεη ζπκπιήξσζε ή 
δηεπθξίληζε επί ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αλ ε ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε 
αθνξά δηαθεθξηκέλν ζηάδην ή θαηεγνξία κειέηεο, κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή έγθξηζε ησλ 
ππφινηπσλ κειεηψλ. 

13.3 Ζ έγθξηζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ κειεηψλ απνηειεί θαη πξνζσξηλή παξαιαβή. Ζ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ κειεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, κεηά ηελ 
έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηε ζχκβαζε, ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο 
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

13.4  Ζ πξνζεζκία ζπληέιεζεο ηεο παξαιαβήο ηεο κειέηεο είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 
έγθξηζε πιήξσλ ησλ κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε. Οη κειέηεο ηεο αξρηθήο 
θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ / ηξνπνπνηεηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη εληαία. 

13.5  Αλ ε κειέηε δελ παξαιεθζεί εκπξφζεζκα, επέξρεηαη απηνδίθαηε παξαιαβή, αλ παξέιζεη 
άπξαθην δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο φριεζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ 
φριεζε ππνβάιιεηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 4. 

13.6 Δπηηξέπεηαη λα παξαιεθζεί εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ χκβαζε, χζηεξα απφ αίηεζε 
ηνπ αλαδφρνπ, κειέηε απηνηεινχο ηκήκαηνο έξγνπ πνπ εθπνλήζεθε ή επί κέξνπο 
θαηεγνξίαο ή ζηαδίνπ απηήο. 

13.7 ε θάζε πεξίπησζε ε παξαιαβή ηεο κειέηεο ζα πινπνηεζεί κεηά ηελ ελζσκάησζε απφ ηνλ 
αλάδνρν ηπρφλ παξαηεξήζεσλ – δηνξζψζεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 14  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ  
 
 Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ 
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 
ηζρχνπζεο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
Άξζξν 15    ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
15.1  Ννκνζεζία  
 
 Ζ χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη 

ζηελ Πξνθήξπμε, Γηαθήξπμε  θαη ην Σεχρνο Φαθέινπ ηνπ Έξγνπ.  
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15.2  Γιώζζα επηθνηλσλίαο 
 

15.2.1 Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
15.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο 
απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα 
εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

15.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη 
ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 

 
 

Θεζζαινληθή 03-05-2018 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. πξση. oηθ.2600/2018 Απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο i 
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