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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

Αναθέτουσα  αρχή της παρούσας σύµβασης είναι: το Δασαρχείο Καβάλας 

Κύριος  του  έργου (ΚτΕ) είναι: το Ελληνικό Δημόσιο 

Εργοδότης είναι: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

Ανάδοχος: Ο οικονοµικός φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών) στον οποίο έχει 
ανατεθεί σύµβαση. 

Προϊσταµένη  Αρχή (Π.Α.): η Δ/νση  Δασών Ν. Καβάλας 

∆ιευθύνουσα   Υπηρεσία (∆.Υ.): το Δασαρχείο Καβάλας1 

Οικονοµικό  Αντικείµενο της Σύµβασης  ή αξία της Σύµβασης: Η συµβατική αµοιβή, ήτοι η 

οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

Συµφωνητικό: Η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης της περιπτ. 
(14) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι 
πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 
4412/2016). 

Έγγραφα της σύµβασης: (Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016) 

α) η διακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 

β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, 

γ) το υπόδειγµα εντύπου οικονοµικής προσφοράς (στο Προσάρτηµα της διακήρυξης) 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, 

ε) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ) το τεύχος προεκτιµώµενης αµοιβής 

 

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 

                                                           
1 Ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της 
Προϊσταμένης Αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 περιπτ. 4 του ν. 4412/2016) 



  

ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "∆ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της σύµβασης στο “Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων”. 

1.3 Σειρά ισχύος εγγράφων 

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

1. Το Συµφωνητικό, 

2. Η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 

3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της, 

6. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των 
απαιτούµενων µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. 

7. Το τεύχος των προεκτιµώµενων αµοιβών µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της 
προεκτιμηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης. 

 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 
εφόσον τούτο απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 
(Προιστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 
προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην 
περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική 
υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης2. Το 
Συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη η Δασάρχης Καβάλας. 

2.1.3 Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την 
περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό Συµφωνητικό, µε την ημερομηνία υπογραφής του. 

2.1.4 Στο πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών που ακολουθεί το «Τεύχος Τεχνικών 
∆εδοµένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των µελετών, από το οποίο 
προκύπτει ο καθαρός  χρόνος εκπόνησης του συνόλου του µελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος 
χρόνος που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

                                                           
2 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016. 



  

2.1.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υπογραφή της, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ’ 
ελάχιστον3, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα 
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 
µελέτης και τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µμελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η 
συνολική προθεσµία. 

2.1.6 Αν µμετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µμελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη 
του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από 
επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. 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 επί ενώσεων υπογράφεται από το νόµιµο κοινό εκπρόσωπο που ορίσθηκε 
κατά την υποβολή της προσφοράς. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει 
την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου 
θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του (άρθρο 182 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας 
του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούµενη έδρα. 

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούµενη έδρα. 

2.2.2 Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο 
κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. 

Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην 
έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα αντί του αναδόχου, οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον 
αντίκλητό του, µέχρι όµως την υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι 
κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν 
παραλαµβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης 

Η διοίκηση της σύµβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρµόδια 
τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) η οποία ορίζει τους επιβλέποντες που 
έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, 
τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 
των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

                                                           
3 Πρβ. άρθρο 184 του ν. 4412/2016. 



  

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 
αναλυτικά στο“ Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 
της σύµβασης που του ανατίθεται, σύµφωνα και µε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή 
της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την 
ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που 
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει αµέσως την αποχώρηση 
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και µπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια 
προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του 
αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, µπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 188 παρ.3 
του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του αναδόχου 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς. Η καταβολή της 
αµοιβής του αναδόχου ορίζεται κατά το άρθρο 187 του Ν.4412/2016. Η συµβατική αξία µπορεί 
να αυξηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Η σύµβαση υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 

4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε κατηγορίες µελετών 
και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του 
Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από 
το άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 

Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη ∆.Υ. λογαριασμούς, 
που ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 5-6 του άρθρου 187 του 
Ν.4412/2016. 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 µμέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων 
αµοιβών. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων συνυποβάλλεται ο εν ισχύι πίνακας 



  

κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της ένωσης που έχει υποβληθεί µε την 
προσφορά. 

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

V. Το πληρωτέο ποσό 

VI. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του λογαριασµού από την ∆.Υ. ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

I. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι µμελετητές φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι 
ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι 
εταιρείες/Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισμένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 
προσωπικό). 

IV. ∆ιπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (ΓΕΩΤΕΕ 2%) και παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την 
πληρωµή της απαίτησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη 
και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ 
κλπ. 

(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού. 

Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά 
τη ρητή έγκριση, εφαρμόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

4.2.2 Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
µμετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος µέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

4.2.3 Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της µπορεί να γίνει υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 186 
του Ν.4412/2016. 

 



  

4.3 Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου 

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 Πριν ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

5.1.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. 
β΄ του Ν.4412/2016. Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της ∆.Υ. ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι 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 µμεγαλύτερη του ποσού των 
εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύµβασης, επιβάλλονται 
εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του 
Ν.4412/2016, ως ακολούθως: 

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για αριθµό ηµερών ίσο µε το 
είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί της µέσης ημερήσιας αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες ηµέρες και µέχρι 
ακόµα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) της µέσης ημερήσιας αξίας της σύµβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειµένου 



  

της σύµβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται 
η διαδικασία της έκπτωσης. 

6.2 Η µέση ημερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε 
τον αριθµό των ηµερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 184. 

6.3 Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύµβαση η µέση ημερήσια αξία της προκύπτει 
από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής που προβλέπεται σε αυτήν µε τον αριθµό ηµερών του 
καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών ρητρών 
της συμπληρωματικής σύµβασης εφαρµόζεται η παράγραφος 6.1. Η συμπληρωματική σύµβαση 
ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύµβασης και αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν 
ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. 

6.4 Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Με τη σύµβαση 
ορίζεται το ποσό των τµηµατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο 
συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τµηµατικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 
δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 
τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού 
χρόνου της σύµβασης και ανακαλούνται µε αιτιολογημένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.5 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογημένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται 
αµέσως µετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί 
εµπρόθεσµη ένσταση, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε ρητή 
απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής. 

 

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Οι αξιώσεις 
του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά 
την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης (άρθρο 188 παρ. 1 του 
ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο “Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων” που συνοδεύει την ∆ιακήρυξη και τις 
ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. 
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις της µελέτης τα οποία επισημανθούν είτε στο στάδιο της εκπόνησης 
της µελέτης, είτε στα στάδια του ελέγχου, της επαλήθευσης και της θεώρησης από τις δασικές 
υπηρεσίες, θα πρέπει να διορθώνονται από τον ανάδοχο µμελετητή χωρίς άλλη αµοιβή. 



  

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη 
σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές 
οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 
έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς 
και ό,τι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις 
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς 
ζηµιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή 
παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

8.3 Εκχώρηση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 195 του ν.4412/2016 η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού 
αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον 
εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύµβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση 
της Π.Α. που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. 

8.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και 
οι προσκτηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 
(και τους προσκτηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 
προβλέπεται στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύµβασης. 

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 



  

8.6 Τεκµηρίωση  στοιχείων  από           Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προσκτηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες 
του εργοδότη µε την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

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

 σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µμεθόδων, των παραδοχών 
υπολογισµού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές µμεθόδους ή µε άλλα 
προγράµµατα. 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

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

8.8 Φορολογικές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 

 την πληρωµή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  του  Αναδόχου για το  Προσωπικό  του 

Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

 



  

8.10 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή 
τον εργοδότη. 

8.11 Αλληλογραφία του Συµβούλου µε τον Εργοδότη 

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

 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

9.1 Παροχή  υφισταμένων      στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 

9.2 Έγκαιρη  πληρωµή  του  Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη  εφαρμογή  της  Σύµβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 
µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 
λοιπά, κατά τον Ν.4412/2016 (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12). 

10.2 Λάθη / ασυµφωνίες  στα  Συµβατικά Τεύχη  ή  στην  Προσφορά  του  Αναδόχου 

10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην ∆ιακήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών 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 µμεταβάλει µονοµερώς 
τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς 
τους. 

10.3 Ανωτέρα  βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 



  

συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 
των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

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

 

10.4 Εκτέλεση  της   σύµβασης  παρά  την  ύπαρξη  διαφωνίας 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση 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 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. 

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. 

11.2 ∆ιάλυση της σύµβασης 

11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου 
της µελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύµβαση (άρθρο 192 
παρ.2 του ν.4412/2016). 

11.2.2 ∆ικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε καταβολή 
αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194. 

11.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 
192 του ν.4412/2016. 

11.2.4 Η Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 192 του ν.4412/2016 περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 



  

11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 192 του νόµου. ∆ιάλυση της σύµβασης µπορεί 
να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόµου. Σε 
όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί εµπρόθεσµα από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεχίσει την εκτέλεση της σύµβασης, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων 
του και η Π.Α. εγκρίνει µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της 
σύµβασης. 

11.2.7 Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη µματαίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται 
ανεξάρτητα των οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών. Για την µματαίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζημίωσης 
ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016 διαδικασία. 

11.2.8 Η σύµβαση λύεται µε την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει 
περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του 
κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και 
των εγκεκριμένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της σύµβασης µε οποιονδήποτε νόµιµο 
τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. 

11.3 Λήξη  της    Σύµβασης   – Παραλαβή    του   αντικειµένου   της 

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή 
διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την 
έγκριση πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση και την έκδοση βεβαίωσης της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης. Για την έγκριση της 
µελέτης και την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
189 του Ν.4412/2016. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.3 της 
παρούσας Σ.Υ., µετά την έκδοση από τον εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 
υπηρεσιών του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 12 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 
αναφερόµενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. 

 

Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νοµοθεσία 

Η Σύµβαση διέπεται από την νοµοθεσία όπως αυτή αναλυτικά προσδιορίζεται στη ∆ιακήρυξη και 
το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 



  

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 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 µμετάφραση από ή / 
και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει 
τον ίδιο. 

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

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 16 - 11 - 2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

                              Δρ. Αλκιβιάδης Τσιτσώνης 

     Γεωτεχνικος (Δασολογος με Α΄ βαθμο) 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ. αριθ. 21852/14-11-2018  απόφαση της Δνσης Δασών Ν. Καβάλας 

Η ∆ασάρχης 

 

Ζωή Γεωργούση  

Γεωτεχνικος (Δασολογος με Α΄ βαθμο) 

 

 

 

                                                           
i  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα 
υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη 
η υπό ανάθεση μελέτη. 


