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Άρθρο 1: Οριζμοί 
 
«ύμβαζη» 
Δίλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδόρνπ πνπ πινπνηείηαη 
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Παξνρήο Τπεξεζηώλ από ηα 
πξναλαθεξόκελα κέξε θαη πεξηιακβάλεη πέξαλ απηνύ θαη ην ζύλνιν ησλ 
ινηπώλ ηεπρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν  15.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
«σμβαηικό Σίμημα» 
Δίλαη ε πξνζθεξόκελε ακνηβή, ρσξίο ΦΠΑ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
«Αναθέηφν Φορέας» 
Δίλαη ε «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ» ε νπνία, ράξηλ ζπληνκίαο, ζηελ παξνύζα 
ζύκβαζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ» ή ζπληεηκεκέλα 
σο ΑΜ. 
 

 «Αρμόδια Γιεύθσνζη ή Γιεσθύνοσζα Τπηρεζία» 

 Δίλαη ε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΑΜ ε νπνία έρεη νξηζζεί από 
ην Γ.. ηεο ΑΜ γηα ηελ παξαθνινύζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε ηεο 
ύκβαζεο. 

 

 «Γιοικηηικό σμβούλιο (Γ..) ηης ΑΜ» 

 Δίλαη ην όξγαλν πνπ δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία βάζεη ησλ άξζξσλ 6 
θαη 10 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηδίσο απνθαζίδεη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ 
όξσλ ηεο ύκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. 

 
«Ανάδοτος» 
Δίλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο θαη κε 
ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί ε ύκβαζε. 

 
«Τπηρεζίες» 
Ννείηαη ε ππεξεζία θύιαμεο θαη αζθάιεηαο πνπ ζα παξέρεη ν Αλάδνρνο 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα πκβαηηθά Σεύρε θαη γεληθά, όιεο νη 
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηε ζύκβαζε. 

 
«Φύλακες» 
Σν πξνζσπηθό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ ζύκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. 

 
 
Άρθρο 2: Δπίβλευη Δκηέλεζης ηης ύμβαζης 
 
 Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο ύκβαζεο ππό ηελ επίβιεςε ηεο 

ΑΜ.  Η επίβιεςε απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ηήξεζεο από ηνλ Αλάδνρν ησλ 
όξσλ ηεο ύκβαζεο θαη γεληθόηεξα ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, αιιά 
ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από ηηο επζύλεο ηνπ γηα ηηο 
παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηώλ ηεο ύκβαζεο. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αξηηόηεηα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ. Κάζε 
ειάηησκα ή έιιεηςε ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο δηνξζώλεηαη από ηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.  
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Η επίβιεςε ηεο ύκβαζεο από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζα γίλεηαη από ηελ 
Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ. Η σο άλσ Αξκόδηα Γηεύζπλζε, ζα νξίζεη 
ζηε ζπλέρεηα, κε απόθαζή ηεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, έλα ή 
πεξηζζόηεξα θπζηθά πξόζσπά, σο Δπηβιέπνληεο ηεο ύκβαζεο. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη θάζε εληνιή, νδεγία θαη ππόδεημε ηεο 
Α.Μ. πνπ απνξξέεη από ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 'Όιεο νη εληνιέο ζα 
δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο, εθηόο εάλ ιόγνη ηαρύηεηαο θαη αλάγθεο 
επηβάιινπλ ηελ παξνρή ησλ εληνιώλ πξνθνξηθά. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο δηαπηζησζνύλ από ηελ ΑΜ θελά ή πξόβιεκα ζηε θύιαμε θαη 
αζθάιεηα ησλ ρώξσλ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη θάζε 
πξόζζεην κέηξν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο αζθάιεηα θαη 
θύιαμε ησλ ρώξσλ, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο 
ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο εθηέιεζεο ησλ 
θαζεθόλησλ θύιαμεο θαη αζθάιεηαο θαη γεληθά ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
από ηνλ Αλάδνρν βάζεη ησλ όξσλ απηήο. 
 
Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη επίζεο ηελ πηζηή ηήξεζε, εθ κέξνπο 
ηνπ Αλαδόρνπ, όισλ γεληθά ησλ θαλόλσλ Τγηεηλήο, Αζθαιείαο θαη 
Ππξαζθαιείαο θαη λα απαηηεί από απηόλ ηελ ζπκκόξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνύο 
θαλόλεο. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζπλερώο ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο, 
θαηεπζύλεη, επηβιέπεη, δίλεη νδεγίεο ζην πξνζσπηθό θαη γεληθά κεξηκλά γηα 
ηελ πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ. 
 
Όηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο πξνθύςεη θάπνην πξόβιεκα, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη 
θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζή ηνπ, σζηόζν ζε θάζε 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο θαη πξηλ ιάβεη ηελ απάληεζε ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε επείγνπζαο 
αλάγθεο. 
Γελ ππάξρεη ζρέζε πξόζηεζεο κεηαμύ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ ΑΜ πιήξε εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθόξεζε σο 
πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο. Δάλ, ζε 
νπνηνδήπνηε ρξόλν, ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ δελ είλαη 
επαξθήο, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ύκβαζεο, ε ΑΜ ζα 
εηδνπνηεί πξνο ηνύην ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα 
κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνόδνπ εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
ΑΜ, ε ΑΜ δηθαηνύηαη λα ζεσξήζεη όηη ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπ. Με ηε δηαπίζησζε απηή, ε ΑΜ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε 
ζύκβαζε θαη λα θαηαπέζεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, 
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 
Άρθρο 3: Αζθαλίζεις 
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Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλνύλ ππνρξεσηηθά κε ηνπο 
όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν. 

 
3.1 Αζθάλιζη Προζφπικού 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ, θαη ζηα ινηπά 
αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνύο θύξηαο ή/θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο όιν 
ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεί αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα θαη ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ ή ησλ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ή νξγαληζκώλ.  
 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθό δελ ζα είλαη αζθαιηζκέλν, δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζύκβαζε. 

 
3.2 Αζθάλιζη αζηικής εσθύνης απένανηι ζε Σρίηοσς 
 
3.2.1  Αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο είλαη ε θάιπςε ηεο αζηηθήο επζύλεο ηνπ 

Αλαδόρνπ έλαληη ηξίησλ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη 
απνδεκηώζεηο ζε ηξίηνπο γηα: ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδύλε ή εζηθή βιάβε 
θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά, πνπ πξνμελνύληαη θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο απηήο. 

 
3.2.2 Σα όξηα απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο έλαληη 

ηξίησλ είλαη θαηά πεξηζηαηηθό ηα αθόινπζα: 
 

α. Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, 
αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ ηπρόλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: 
πεληαθόζηεο ρηιηάδεο ΔΤΡΩ (500.000€).  

 
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη’ άηνκν θαη αηύρεκα: 

πεληαθόζηεο ρηιηάδεο ΔΤΡΩ (500.000€). 
 
γ. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά από νκαδηθό αηύρεκα 

αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παζόλησλ: έλα εθαηνκκύξην ΔΤΡΩ 
(1.000.000€) 

 
δ. Αλώηαην όξην επζύλεο αζθαιηζηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο 

ηξία εθαηνκκύξηα ΔΤΡΩ (3.000.000€).  
 

πκθσλείηαη όηη νπνηνδήπνηε πνζό δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί 
δπλάκεη ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ θαιύπηεηαη από ηνλ Αλάδνρν ζύκθσλα 
κε ηηο επζύλεο ηνπ θαηά ηε ύκβαζε. 

 
3.2.3 ην αζθαιηζηήξην ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο εηδηθνί όξνη : 
 

α. Η ΑΜ, ην ελ γέλεη πξνζσπηθό ηεο, νη ηπρόλ ζύκβνπινί ηεο θαη ην 
πξνζσπηθό ηνπο ζεσξνύληαη ηξίηα πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνύκελεο επζύλεο έλαληη αιιήισλ 
(cross liability). 

 
β. Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεώλεηαη λα απνθξνύεη νπνηαδήπνηε 

αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδόρνπ ή ηεο ΑΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 
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ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε ηνπ Αλαδόρνπ, ε νπνία θαιύπηεηαη από ην αζθαιηζηήξην 
αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιιεη δε θάζε πνζό εγγύεζεο 
γηα άξζε ηπρόλ θαηαζρέζεσλ θιπ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή 
επζύλε κέζα ζηα όξηα ησλ πνζώλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ 
αλώηαηα όξηα επζύλεο ησλ αζθαιηζηώλ. 

 
γ. Καιύπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα απνξξένπζα 

επζύλε ηεο ΑΜ (επζύλε πξνζηήζαληνο). 
 

Η ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδόκελε. 
 

α. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δελ δύλαληαη λα αθπξσζνύλ, 
ηξνπνπνηεζνύλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 
πξηλ από εμήληα (60) εκέξεο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο ηόζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, όζν θαη πξνο ηελ ΑΜ.  

 
β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμεη πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ θηλδύλνπ ν 

Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ ΑΜ εμ αξρήο ηα πνζά ησλ 
απαηηήζεώλ ηνπ από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην. Σα πνζά απηά ζα 
θαηαβάιινληαη απ’ επζείαο ζηελ ΑΜ ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζή ηεο 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ 
Αλαδόρνπ. 

 
γ. Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα αγσγήο ή 

αληαγσγήο θαηά ηεο ΑΜ, ησλ ππαιιήισλ, ζπκβνύισλ θαη 
ζπλεξγαηώλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε 
ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, όρη εζειεκέλε, ησλ 
πξνζώπσλ απηώλ.  

 

3.3 Πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο / ή ησλ αζθαιηζηηθώλ 
εηαηξεηώλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο ύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν. Σα πξσηόηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζα 
πξνζθνκηζζνύλ από ηνλ Αλάδνρν εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, καδί κε ηελ 
απόδεημε πιεξσκήο ηεο πξώηεο δόζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. Σα αζθαιηζηήξηα 
ζπκβόιαηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλνύλ ππνρξεσηηθά κε ηνπο όξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν. 

 
Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία (κηα ή πεξηζζόηεξεο) πνπ ζα επηιεγεί από ηνλ 
Αλάδνρν ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη θεξέγγπα ώζηε λα παξέρεη ηα 
ερέγγπα γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα νιόθιεξν ην δηάζηεκα αζθάιηζεο. Η 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη έδξα ζε νπνηαδήπνηε ρώξα ηεο ΔΔ ή 
ηνπ Δ.Ο.Υ. ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δελ 
βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα ζα πξέπεη λα έρεη λόκηκν γξαθείν – αληηπξνζσπεία 
ζηελ Αζήλα ή λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ Αζήλα ζύκθσλα κε ην άξζξν 142, 
παξ. 4 ηνπ Κ.Πνι.Γ. 
 
Η ΑΜ, ζηελ νπνία θαη ζα ππνβιεζνύλ γηα έγθξηζε όια ηα αλαθεξόκελα ζην 
παξόλ άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, έρεη επίζεο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
έγθξηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ ζα επηιέμεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. 
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Καηά ηε ζύλαςε ησλ ελ ιόγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη 
ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκώλ θιπ. θαη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε απηνύο πνπ ηζρύνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 
Διιάδα. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο όξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ 
ζπκβνιαίσλ θαη λα απνδεκηώλεη ηελ ΑΜ έλαληη όισλ ησλ απσιεηώλ θαη 
απαηηήζεσλ πνπ ηπρόλ ζα πξνέιζνπλ από παξάιεηςε ηνπ Αλαδόρνπ λα 
ζπκκνξθσζεί ή λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Οη 
παξερόκελεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί όξνη, 
εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θιπ. ππόθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή 
έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
 
Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα 
ηξόπν ηηο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ απνξξένπλ από ηε 
ύκβαζε θαη πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δειαδή, 
ηηο πξνβιεπόκελεο από ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα εμαηξέζεηο, 
εθπηώζεηο, πξνλόκηα, πεξηνξηζκνύο θιπ. θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε πξόζσπα ή/θαη 
πξάγκαηα θαη πέξαλ από ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο 
ζπλνκνιόγεζε ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη 
(κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, ν 
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε 
εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
ύκβαζεο θαη ε ΑΜ δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη από ην ιαβείλ ηνπ Αλαδόρνπ 
ή από εγγύεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε θύζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιόγσ δεκίαο ή βιάβεο. 

 
Η ΑΜ επηθπιάζζεη εηο απηήλ ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί από ην ιαβείλ ηνπ 
Αλαδόρνπ θάζε πνζό ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζό από ηελ εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηό λα εηζπξαρζεί από ηελ 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ιόγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγώλ θιπ. ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ησλ ελ ιόγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 
 
Άρθρο 4: Πληρφμές 
 
4.1 Οη πιεξσκέο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο ζα γίλνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε παξνρήο ησλ πξνβιεπόκελσλ ππεξεζηώλ, ζην ηέινο θάζε 
εκεξνινγηαθνύ κήλα θαη κε ηελ έγθξηζή ηνπο από ηελ ΑΜ. 
 
Ο Αλάδνρνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο θαη αζθάιεηαο, ζα 
απνδεκηώλεηαη κεληαίσο ζύκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, 
πξνζαπμαλόκελε κε αλαινγηθό επηκεξηζκό ησλ επί πιένλ πνζώλ πνπ 
δίλνληαη ζηε  ακνηβή ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα Γηνηθεηηθό Κόζηνο, 
Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθό Κέξδνο.  

 
4.2 Δθόζνλ ππάξρεη έγθξηζε από ηελ ΑΜ ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα έρνπλ 

παξαζρεζεί ηνλ πξνεγνύκελν θάζε θνξά κήλα, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη 
Αίηεζε Πιεξσκήο ζε κνξθή πνπ ζα θαζνξηζζεί έγθαηξα από ηελ ΑΜ. ηηο 
Αηηήζεηο Πιεξσκήο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο : 
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 Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί. 

 Σν Σίκεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαζρεζείζεο εξγαζίεο. 

 Νόκηκεο θξαηήζεηο, ζπκςεθηζκνί θαη παξαθξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2198/94. 

 Δπηπιένλ παξαθξάηεζε ύςνπο 0,10% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζύκβαζεο  γηα 
ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν (Ν. 
4013/11, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη). Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε ελ ιόγσ 
θξάηεζε επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ 
ππνινγίδεηαη κε πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 Ο αλαινγώλ ΦΠΑ. 
 

Η ΑΜ ζα ειέγρεη ηελ Αίηεζε Πιεξσκήο εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ 
από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θαη ζα πξνβεί ελδερνκέλσο ζε 
δηνξζώζεηο ή έγθξηζή ηεο. 
 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Αίηεζεο Πιεξσκήο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Σηκνιόγην ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

 Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο. 

 Βεβαίσζε Πιεξσκήο Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ (ΙΚΑ, θ.ι.π.) 

 Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε Φπιάθσλ (ΑΠΓ Φπιάθσλ) 
 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό 
απαηηείηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δεηεζεί από ηελ ΑΜ. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη : 
 
1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο 

εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, 
Δπαγγεικαηηθώλ, Γεκόζησλ ή άιισλ θνξέσλ. 

 
2. Σν πκβαηηθό Σίκεκα δελ πεξηιακβάλεη Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζα θαηαβάιιεηαη, από ηελ ΑΜ ζηνλ 
Αλάδνρν κε ηελ πιεξσκή θάζε Σηκνινγίνπ. 

 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα, από ηελ παξαιαβή ηνπ 
ηηκνινγίνπ, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά.  

 
 Η ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηε κείσζε ησλ ζέζεσλ θύιαμεο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ σξηαία απνδεκίσζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ, ππνινγηδόκελε, όπσο νξίδεηαη ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, αλά πεξίπησζε (εξγαζία γηα εκέξα θαζεκεξηλήο, 
λύθηα θαζεκεξηλήο, εκέξα αξγίαο, θιπ).  
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Άρθρο 5: Ποινικές Ρήηρες 
 

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο κε πξνζήθνπζαο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ 
εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο επηβάιιεηαη ζε απηόλ πνηληθή ξήηξα πνπ νξίδεηαη ζε 
πνζνζηό δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο 
ύκβαζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηληθήο ξήηξαο ε κέζε εκεξήζηα αμία ηεο 
ύκβαζεο πξνθύπηεη αθνύ δηαηξεζεί ην πκβαηηθό Σίκεκα, ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ κε ηνλ αξηζκό εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ απηό αληηζηνηρεί. 
 
Η Πνηληθή απηή Ρήηξα ζπκθσλείηαη δίθαηε, εύινγε θαη ζύκθσλε κε ηελ 
παξνρή, ηελ αληηπαξνρή, ηε ζπκθσλεζείζα απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ, 
ζπλππνινγηζζείζεο θαη ηεο θαηαξρήλ βιάβεο ησλ κεξώλ, ηνπ ζθνπνύ ζηνλ 
νπνίν απνζθνπνύλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο απηώλ. 
 
Η Πνηληθή Ρήηξα ζα θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα αλ έρεη πξνθιεζεί απώιεηα ή 
δεκία (ζεηηθή ή απνζεηηθή) ζηελ Α.Μ. ζσξεπηηθά θαη επηπιένλ από θάζε 
απνδεκίσζε γηα απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο δεκίαο ή απώιεηαο πνπ ζα έρεη 
ππνζηεί ε Α.Μ. σο απνηέιεζκα ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
Αλαδόρνπ. 

 
Η Πνηληθή Ρήηξα επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηεο Α.Μ. θαη ην αληίζηνηρν πνζό 
αθαηξείηαη από ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό πιεξσκήο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 
 
Άρθρο 6: Προζφπικό Αναδότοσ 
 

Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο ύκβαζεο πξνθύπηεη από ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη πξέπεη λα θαηέρεη ηελ 
άδεηα εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην λόκν 2518/97,όπσο ηζρύεη. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ ΑΜ επθξηλή θσηναληίγξαθα 
απηώλ ησλ αδεηώλ εξγαζίαο γηα ην εθάζηνηε απαζρνινύκελν πξνζσπηθό.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο βάζεη ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο. πνπ έρεη 
ππνβάιεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.10 ηεο Γηαθήξπμεο, λα ηεξεί απαξέγθιηηα 
ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ησλ λόκηκσλ απνδνρώλ νη 
νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία εθαξκνζηέα  γηα ηνλ Αλάδνρν ζπιινγηθή 
ξύζκηζε εξγαζίαο (πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο / Γηαηηεηηθή Απόθαζε), 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, (ηήξεζε λόκηκνπ σξαξίνπ ,αζθαιηζηηθή θάιπςε όξνη 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ) θαη ην Νόκν. 
 
Ο Τπεύζπλνο Τπεξεζηώλ όπσο πξνθύπηεη από ηελ Πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδόρνπ, ζα ζπλνκηιεί κε ηνλ Τπεύζπλν ηεο ΑΜ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα ή 
δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ εξγαζίαο.  

 
Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Τπεξεζηώλ είλαη δπλαηή κόλνλ κε 
ηζνδύλακν πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ όζσλ αλαγξάθνληαη 
ζηε Γηαθήξπμε θαη κόλνλ έπεηηα από έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα 
όιν ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, θαη γηα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ πξνο 
ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο ΑΜ. 
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Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε Α.Μ. νπδεκία ππνρξέσζε έρεη ή επζύλε γηα εξγαηηθά 
αηπρήκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ην νπνίν ζπλδέεηαη κόλν κε ηνλ 
Αλάδνρν κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, νύηε γηα εηζθνξέο ηνπ ΙΚΑ ή 
άιισλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ. 
 
Οη θύιαθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ. Δπηπιένλ ζα 
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξσζνύλ πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο θύιαμεο θαη 
αζθαιείαο ησλ ρώξσλ, γηα ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό θαζώο θαη γηα 
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο ΑΜ. 
 
Οη θύιαθεο ζα δηαζέηνπλ θηλεηό ηειέθσλν κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη 
επηπιένλ ζπζθεπή TETRA γηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία ηνπο, κε 
ππεπζύλνπο ηεο ΑΜ θαη ηξίηνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, κε θάζε ηξόπν θαη 
από όινπο ηνπο ρώξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπο. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη επαξθείο αληηθαηαζηάηεο, θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλνπο κε ηα ίδηα πξνζόληα, νη νπνίνη πξηλ αλαιάβνπλ ππεξεζία ζα 
ελεκεξώλνληαη πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο ησλ 
ζρεηηθώλ ρώξσλ, ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ηηο 
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο ΑΜ, πνπ ζα εγθξηζνύλ από ηελ ΑΜ, ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο νπνηνπδήπνηε θύιαθα γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λόκηκεο άδεηάο ηνπ. 
 
Η ΑΜ δηθαηνύηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε 
νπνηνπδήπνηε θύιαθα κε θαηάιιειν αληηθαηαζηάηε ηδίσλ πξνζόλησλ, πνπ 
ζα εγθξηζεί από ηελ ΑΜ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θύιαθαο νπνηαζδήπνηε 
βάξδηαο απνδεηρζεί αλεπαξθήο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ή δελ 
ηεξήζεη ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο 
θαη θαλνληζκνύο θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΑΜ. 
 
ε θάζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδόρνπ λα ππνδείμεη άκεζα, θαηάιιειν 
αληηθαηαζηάηε νπνηνπδήπνηε από ηνπο θύιαθεο, ε ΑΜ δηθαηνύηαη λα 
θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε. 
 
Οη θύιαθεο ζα εξγάδνληαη κε ηε ζηνιή ηνπ Αλαδόρνπ. 
 

 
Άρθρο 7: Τποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ – Δσθύνη ηοσ Αναδότοσ 
 
7.1 Ο Αλάδνρνο δειώλεη όηη δηαζέηεη ηελ πείξα, ηα θαηάιιεια πξνζόληα, άδεηεο, 

εμνπιηζκό, νξγάλσζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ύκβαζεο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο 
ηνπ ηερληθέο νη νπνίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ύκβαζεο θαη ηεξώληαο ηνπο ηζρύνληεο θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο 
ύκβαζεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. Δηδηθόηεξα νξίδεηαη όηη κε ηελ 
απνθιεηζηηθή θξνληίδα, επζύλε θαη έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ ζα παξαζρεζνύλ 
όιεο νη δεηνύκελεο ππεξεζίεο θαη ζα αληηκεησπηζζνύλ όια ηα ζέκαηα θαη 
πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ αλαθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. 
 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ 
από ηελ παξνύζα ύκβαζε κε ηελ απαηηνύκελε θξνληίδα, ηθαλόηεηα θαη 
επηκέιεηα πνπ επηδεηθλύεηαη ζπλήζσο από εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία θαηά ηελ 
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εθηέιεζε παξόκνησλ εξγαζηώλ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ 
νξζόηεηα, πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ησλ εξγαζηώλ απηώλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο αλάδνρνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 681 θαη επόκελα ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη όρη σο εθπξόζσπνο ή 
πξνζηεζείο ηεο ΑΜ, ή εξγαδόκελνο (648επΑΚ), δηαηεξώληαο πιήξε έιεγρν 
επί ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη γεληθόηεξα ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. 

 
7.2 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή πνηληθή θαη αζηηθή θαη ηε δηνηθεηηθή επζύλε 

γηα νπνηεζδήπνηε δεκίεο, βιάβεο, ζάλαην, αηπρήκαηα θ.ιπ. πνπ ζα 
πξνθιεζνύλ εμ αηηίαο ή εμ αθνξκήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζε πξόζσπα ή 
ζε πξάγκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ηεο ΑΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ή ζε 
νηνλδήπνηε ηξίην θαη από νηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, έζησ 
θαη αλ νθείινληαη ζε ηπραία γεγνλόηα ή αλσηέξα βία ή απεηξία ή ακέιεηα θ.ιπ. 
ηνπ Αλαδόρνπ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ηξίησλ ηνπο νπνίνπο ήζειε 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ηεο ΑΜ απαιιαζζόκελεο 
από νηαδήπνηε επζύλε από απηήλ ηελ αηηία ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ 
δελ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα 
ελδεηθλπόκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ γεγνλόησλ. Οη 
ππνρξεώζεηο απηέο ηνπ Αλαδόρνπ, ζα ηζρύνπλ αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπληξέρνπζαο ππαηηηόηεηαο ηεο ΑΜ θαη ησλ ππό απηήο πξνζηεζέλησλ 
πξνζώπσλ αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ηζρύνπλ γηα επζύλεο πνπ 
πξνθιήζεθαλ από δόιηα ελέξγεηα ηεο ΑΜ θαη ησλ ππό απηήο πξνζηεζέλησλ. 
 
Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαη ππόινγνο γηα ηηο 
πάζεο θύζεο ελδερόκελεο δηεθδηθήζεηο, αμηώζεηο θ.ιπ. νη νπνίεο ζα εγεξζνύλ 
ελαληίνλ ηνπ γηα νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ αηηίεο θαη πνπ ζα 
πξνέξρνληαη είηε από ην πξνζσπηθό ηνπ, είηε από ηξίηνπο, είηε από 
πξνκεζεπηέο, είηε από ην Γεκόζην, είηε από Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ ή 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, είηε από Οξγαληζκνύο, είηε από Σακεία, είηε από 
νηνλδήπνηε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά. 
 
Σν γεγνλόο όηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο δελ απαιιάζζεη 
ηνλ Αλάδνρν από νπνηαδήπνηε επζύλε, πνπ πξνθύπηεη από ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεώζεηο θαη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. 
 
Ο Αλάδνρνο ξεηά δειώλεη όηη ε ΑΜ νπδεκία επζύλε από ηηο παξαπάλσ αηηίεο 
έρεη. ε πεξίπησζε πνπ θηλεζεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζε βάξνο ηεο ΑΜ 
από ηηο παξαπάλσ αηηίεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ηελ 
δηεμαγσγή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνζέζεσλ απαιιάζζνληαο από ηε 
ζρεηηθή επζύλε ηελ ΑΜ θαη επζπλόκελνο απέλαληί ηεο γηα θάζε δαπάλε ή 
απαίηεζε ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη απηή γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 
Δάλ ππνρξεσζεί ε ΑΜ λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιόγνπο 
νθεηιόκελνπο ζηηο αλσηέξσ αηηίεο, ην πνζό απηό ζα παξαθξαηείηαη από ην 
ιαβείλ ή ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 
 
Άρθρο 8: Τποτρέφζη Δτεμύθειας 
 
8.1 Ο Αλάδνρνο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, νθείιεη λα 

ηεξήζεη απόξξεηεο νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
αθνξνύλ ηδίσο ηελ νξγάλσζε, δξαζηεξηόηεηα ή ππνζέζεηο γεληθόηεξα ηεο ΑΜ 
θαη δελ δηθαηνύηαη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηεο: 
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 Να ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο από ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπό 
άιιν από ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 
ππνρξεώζεσλ. 

 Να γλσζηνπνηεί θάπνηεο από ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν εθηόο όζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε 
ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε από ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο. Η απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ ζε νπνηνδήπνηε 
ηξίην πξόζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
εκπηζηεπηηθόηεηαο κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνλ 
δεζκεύζεη θαη  κόλν ζην βαζκό πνπ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ πξνο ηελ ΑΜ.  

 
8.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζθαιίζεη όηη θάζε ζηέιερνο ή ζπλεξγάηεο 

ηνπ, ν νπνίνο ζα  ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη 
ην πξνζσπηθό ηνπ, ζα δεζκεύνληαη από  ηνπο όξνπο ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ 
ησλ πιεξνθνξηώλ κε απηνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν.  

 
8.3 Σα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηό ζα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη κεηά 

ηελ ιήμε ηζρύνο ή ιύζε ηεο ύκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΑΜ ζα 
αμηώζεη ζύκθσλα κε ην λόκν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί. 
 

 
Άρθρο  9: Ανφηέρα Βία 
 

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο, ν Αλάδνρνο, νθείιεη λα 
γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζηελ ΑΜ ην πεξηζηαηηθό ηεο αλσηέξαο βίαο. Δληόο ηεο 
επόκελεο κέξαο από ηελ ιήμε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ ΑΜ ηνλ αθξηβή ρξόλν πνπ 
δηήξθεζε ην πεξηζηαηηθό ηεο αλσηέξαο βίαο. ε θάζε πεξίπησζε όκσο, 
νθείιεη ν Αλάδνρνο λα ελεξγήζεη κε ηελ νθεηιόκελε επηκέιεηα θαη λα κεηώζεη 
ηηο νπνηεζδήπνηε δπζκελείο επηπηώζεηο, θαζώο θαη λα ηεξεί ηελ ΑΜ ελήκεξε, 
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ γεγνλόηνο ηεο 
αλσηέξαο βίαο. 

 
Η κε επίδνζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ γλσζηνπνηήζεσλ, ζηεξεί ην δηθαίσκα 
ζηνλ Αλάδνρν λα επηθαιεζζεί ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ 
κε ηήξεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε πξόζζεηε ή επηπιένλ 
απνδεκίσζε γηα ην ιόγν όηη ζπλέηξεμε πεξηζηαηηθό αλσηέξαο βίαο. 

 
 
Άρθρο 10: Τποκαηάζηαζη Αναδότοσ 
 

Απαγνξεύεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε ππνθαηάζηαζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ύκβαζεο ελ όισ ή ελ κέξεη από άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη ε 
εθρώξεζε ζε ηξίην ηεο εθηέιεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζπκβαηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Α.Μ. δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 
θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο. 

 
 
Άρθρο 11: Αναζηολή Δκηέλεζης – Λύζη – Καηαγγελία ηης ύμβαζης 
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11.1 Με έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ε Α.Μ. κπνξεί λα αλαζηείιεη, 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ηελ παξνρή ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ 
ππεξεζηώλ ηεο ύκβαζεο ηδηαίηεξα όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθηαθηεο αλάγθεο, 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θ.ιπ. Με ηελ παξαιαβή απηήο ηεο εηδνπνίεζεο, ν 
Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο θαησηέξσ ελέξγεηεο, εθηόο αλ ε εηδνπνίεζε απαηηεί 
δηαθνξεηηθά : 
 
1. Θα δηαθόςεη ακέζσο ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ ζην βαζκό θαη  θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
εηδνπνίεζε. 

 
2. Θα ιάβεη όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

δαπαλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνιή απηή. 
 
ηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο δελ ζα 
απνδεκησζεί γηα ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε ΑΜ έρεη δεηήζεη ηελ αλαζηνιή.  
 
Με ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ επαλέλαξμε παξνρήο ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπο ν Αλάδνρνο ζα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη ζηελ έθηαζε πνπ 
απαηηείηαη από ηελ εηδνπνίεζε. 

 
11.2 Η ύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα εάλ, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο 

απηήο, ν Αλάδνρνο: 
 

α. Πησρεύζεη 
β. ηεζεί ππό εθθαζάξηζε  
γ. ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 
11.3 Η ύκβαζε ιύεηαη επίζεο ζπλεπεία δηαθνπήο ή θαηαγγειίαο απηήο ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  
 
11.3.1 Η Α.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο λα δηαθόςεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο θαη λα πξνβεί ζηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο ζηνλ Αλάδνρν.  

 
ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα απνδεκησζεί γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ ζα έρνπλ παξαζρεζεί ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε, ελώ θάζε 
άιιε αμίσζε ηνπ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί ή δελ είλαη 
ζύκθσλεο κε ηε ύκβαζε όπσο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά 
απνθιείεηαη. 

 
11.3.2 Η Α.Μ. δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο λα 

θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε εθόζνλ ν Αλάδνρνο παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεώζεηο θαη δελ ηεξεί ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 

 
Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη, ν Αλάδνρνο ζα ζεσξείηαη όηη 
παξαβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο εάλ : 
 
- παξέρεη ππεξεζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ύκβαζεο, 
- εθηειεί ειιηπώο ή αξλείηαη λα εθηειέζεη ππεξεζίεο ηεο ύκβαζεο γηα 

ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζρεηηθέο εληνιέο από ηελ Α.Μ.  
- δελ εθπιεξώλεη νπνηνλδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 
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- δελ πξνζθνκίδεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 
ηηκνινγίνπ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, πηζηνπνηεηηθό ΦΠΑ, ΑΠΓ 
θπιάθσλ θαη βεβαίσζε πιεξσκήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ) επί ηξεηο 
(3) ζπλερείο κήλεο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ζα ζπληξέμεη ιόγνο θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο ζπλεπεία 
κε ηήξεζεο από ηνλ Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε Α.Μ. ζα 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη ηελ 
πξόζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο, ζέηνληαο 
ηξηήκεξε πξνζεζκία ζπκκόξθσζεο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζεξαπεύζεη ηελ 
παξάβαζε εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ή δελ πξνζθνκίζεη ηθαλνπνηεηηθά 
ζηνηρεία ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο παξάβαζεο απηήο, ε 
Α.Μ. κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή, νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κόλν ε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί 
ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε, ελώ θάζε άιιε 
αμίσζε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί ή πνπ δελ 
είλαη ζύκθσλεο κε ηε ύκβαζε όπσο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, 
ξεηά απνθιείεηαη. Από ηελ νθεηιόκελε ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή παξαθξαηνύληαη 
νη πνηληθέο ξήηξεο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Α.Μ., όπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη από ηε ύκβαζε. ηηο απαηηήζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη 
όιεο θαη θάζε είδνπο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί ε Α.Μ. γηα ηελ εθ 
λένπ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε λένπ αλαδόρνπ. Καηαπίπηνπλ 
επίζεο ζε όθεινο ηεο Α.Μ. θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ δνζεί ππέξ 
ηνπ Αλαδόρνπ. 
 

11.4 Δπίζεο ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε σο πξνο κέξνο 
κόλν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 12.1 ηεο παξνύζεο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ 
απαηηείηαη αλαζηνιή ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο εθηέιεζεο 
κέξνπο ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 
έρνπλ παξαζρεζεί ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε. Κάζε άιιε αμίσζή ηνπ γηα 
ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί θαζώο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο 
δεκίεο ξεηά απνθιείεηαη.  

 
11.5 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ιύζεο ή ιήμεο ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηελ ΑΜ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηπρόλ απνδνρή 
ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα έρνπλ παξαζρεζεί, ώζηε λα θαζνξηζζεί ην ύςνο ηεο 
ηπρόλ νθεηιόκελεο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο. 

 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε δηεπθόιπλζε γηα ηελ αλάιεςε ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ δηαδόρνπ ηνπ ζηηο πεξηπηώζεηο ιήμεο ή ιύζεο ηεο 
ύκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη παξαβηάδεη ζπκβαηηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπ. 
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