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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ        

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ      

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΘΔΜΙΔ –ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ –ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ  

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ       

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΗΔΙ         

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ       

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ,  
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΦΑΛΙΔΙ 
     
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ     

ΑΡΘΡΟ 11 ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ - ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ     

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ   

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ 
ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 14 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α.1   ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α.2   ADVANCE PAYMENT LETTER OF GUARANTEE 
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ΑΡΘΡΟ 1   ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 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 ζην 
ηεχρνο "Γηαθήξπμε”. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
2.1   Τπνγξαθή  ύκβαζεο  
 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ν επηιεγείο Αλάδνρνο 
θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 
2.2 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
 

Χο Πεξηνρή Μειέηεο (ΠΜ) νξίδεηαη ην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα 
Θεζζαινλίθεο (Π..Θ.) θαη ε γχξσ Πεξηαζηηθή Εψλε (Π.Ε.), κε ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ πεξίπνπ 991,847 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011), πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 89% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (1,110,551 
θάη). 

 
2.3 Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο  

 
Ζ ΑΜ ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ηα πξφζσπα 
πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 
Δλεξγψληαο ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ην νπνίν 
ππνγξάθεθε ηελ 14/01/2019 κεηαμχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ θαη ηνπ 
Οξγαληζκνχ πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο (ΟΔΘ), γηα ηελ ππφ 
αλάζεζε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ 
ΟΔΘ ζηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο ππφςε χκβαζεο. 

 
2.4 Τπνγξαθή ύκβαζεο 

 
          Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ 

ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ (βι. Άξζξν 182 ηνπ Ν.4412/2016), ν νπνίνο κνλνγξάθεη 
επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Σεχρνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΘΔΜΙΔ –ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ –ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
 
3.1 Πξνζεζκίεο  

3.1.1 πλνιηθή Πξνζεζκία 

 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 
νξίδεηαη ζε επηαθόζηεο ζαξάληα (740) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ 
εκέξα πνπ ζα δνζεί έγγξαθε εληνιή απφ ηελ ΑΜ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 
ε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηππηθήο πεξηφδνπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 5.2 
ηνπ ηεχρνπο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ». 

 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ην 
δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κειεηψλ. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ζπλίζηαηαη ζηα εμήο επηκέξνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

1. ηνλ θαζαξό ρξόλν, κέζα ζηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ 
ακηγψο κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ φπνησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ. Ο θαζαξόο ρξόλνο νξίδεηαη ζε 
εμαθόζηεο εβδνκήληα (670) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

2. Σνλ επηπξόζζεην ρξόλν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο 
νπνίεο δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο, φπσο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 
εγθξίζεσο ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο καδί κε ηηο απαξαίηεηεο 
ζπλαηλέζεηο θαη εγθξίζεηο άιισλ θνξέσλ. Ο επηπξόζζεηνο ρξόλνο 
νξίδεηαη ζε εβδνκήληα (70) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

3.1.2 Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο  

 Χο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο ηεο χκβαζεο νξίδνληαη νη αθφινπζεο, βάζεη 
ησλ 2 δηαθξηηψλ Φάζεσλ Α’ θαη Β’ πνπ πεξηιακβάλεη χκβαζε. Ζ Φάζε Α’ 
επηκεξίδεηαη ζε δχν Τπν-θάζεηο, Α1 θαη Α2, ελψ ε Φάζε Β’ επηκεξίδεηαη 
ζηηο Τπν-θάζεηο, Β1, Β2, Β3 θαη Β4 (Άξζξν 3.4.2 ηεο παξνχζαο .Τ.). Ο 
ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ γίλεηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί έγγξαθε 
εληνιή απφ ηελ ΑΜ. 

ΦΑΖ Α’   

3.1.2.1 Τπν-θάζε Α1: Οινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
κεραλνγξαθεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 
εξεπλψλ θαη ππνβνιή ζηελ ΑΜ φισλ ησλ 
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζε έληππε θαη 
κεραλνγξαθεκέλε κνξθή, ην αξγφηεξν εληφο 

 
 
 
 
 

180 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

3.1.2.2 Τπν-θάζε Α2: Οινθιήξσζε Α’ Φάζεο, ήηνη 
νινθιήξσζε αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 
απνηειεζκάησλ εξεπλψλ/ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ θαη ππνβνιή Σερληθήο Έθζεζεο 
θαη ινηπψλ παξαδνηέσλ Τπν-θάζεο Α2, ην 
αξγφηεξν εληφο 

 
 
 
 

300 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
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ΦΑΖ Β’   

3.1.2.3 Τπν-θάζεηο Β1 θαη Β2: Οινθιήξσζε θαη 
ππνβνιή Αλάπηπμεο πγθνηλσληαθνχ 
Μνληέινπ θαη Πξνβιέςεσλ πληειεζηψλ 
ρεδηαζκνχ, ην αξγφηεξν εληφο 

 
 
 

480 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
 
3.2 Παξαηάζεηο  

 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ ηεο 

χκβαζεο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη απηή. 
Χζηφζν, παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ (ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθψλ) κπνξεί 
λα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ηεο ΑΜ εθφζνλ νη 
θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ νθείινληαη ζε 
απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη αίηεκα παξάηαζεο ην αξγφηεξν 15 εκέξεο 
πξηλ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο πνπ επεξεάδεηαη. Παξάηαζε 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Γ.Τ. 

. 
εκεηψλεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ιφγσ 
θαζπζηέξεζεο ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ εθπφλεζεο κειεηψλ απαηηείηαη θαη ε 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 
Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ ρνξεγείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δεηήζεη επαλππνβνιή ιφγσ αιιαγψλ ή 
δηνξζψζεσλ πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο δεηεζεί. 
 
ε πεξίπησζε πνπ κεηαηεζεί ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο έλαξμεο 
νπνηαζδήπνηε κειεηεηηθήο δξάζεο ηεο χκβαζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 
 
Αλ ν Αλάδνρνο ππνρξεσζεί λα επαλππνβάιεη θάπνην παξαδνηέν επεηδή 
ε ΑΜ έθξηλε φηη ρξεηάδεηαη ζπκπιεξψζεηο/ δηνξζψζεηο, ν ρξφλνο 
θαζπζηέξεζεο ιφγσ ηεο επαλππνβνιήο δελ δηθαηνινγεί παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ επεξεάδεηαη. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/16 
«Πξνζεζκίεο - Υξνλνδηάγξακκα». 
 

3.3 Πνηληθέο Ρήηξεο 
 

Αλ ν αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, 
βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο θαηά ην άξζξν 185 ηνπ Ν.4412/2016, σο 
αθνινχζσο: 
 

3.3.1  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 κέρξηο 
αθφκα δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή ξήηξα 
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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. 
 

3.3.2  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 Ν.4412/2016. 
 

3.3.3  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 3.3.1 ηεο 
παξνχζεο .Τ.. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε νξίδεη αλ παξαηείλνληαη νη 
πξνζεζκίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αλ αίξνληαη, θαζ΄ νινθιεξίαλ ή 
κεξηθά, νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
 

3.3.4  Γηα ηελ ππέξβαζε θάζε κίαο απφ ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηεο 
ζχκβαζεο επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο αλ ν αλάδνρνο ηηο ππεξβεί κε 
ππαηηηφηεηά ηνπαλεξρφκελεο ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο 
κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο 
θαζπζηέξεζεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο επηβνιήο, ζπλνιηθά πάλησο δελ 
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 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. 
 

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

 
3.4 Βαζηθά ζηνηρεία Υξνλνδηαγξάκκαηνο – ύλνςε Παξαδνηέσλ 
 
 Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξνο έγθξηζε ν Αλάδνρνο ζα 

ιάβεη ππφςε ηα εμήο: 
 
Ζ χκβαζε ζα εμειηρζεί ζε δύν Φάζεηο Α’ θαη Β’, νη νπνίεο 
αιιειεπηθαιχπηνληαη κεξηθψο θαηά δχν (2) κήλεο. Αλαιπηηθά: 
 

3.4.1 Φάζε Α’ 
Ζ Φάζε Α’ αξρίδεη ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί έγγξαθε εληνιή απφ ηελ ΑΜ, 
έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα δέθα (10) κήλεο θαη επηκεξίδεηαη ζε δχν ππν-
θάζεηο, Α1 θαη Α2, σο εμήο: 
 

 Τπν-Φάζε Α1: 
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 πξνεηνηκαζία Δξεπλψλ κε δηάξθεηα δχν (2) κήλεο, 

 δηεμαγσγή Δξεπλψλ κε δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο. 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππν-Φάζεο Α1, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
πξνο πηζηνπνίεζε θαη έγθξηζε φια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ 
ηεζζάξσλ  Δξεπλψλ, ζε έληππε θαη κεραλνγξαθεκέλε κνξθή 
(Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Φεθηαθά Τπφβαζξα) ζχκθσλα κε ηελ 
Σκεκαηηθή πξνζεζκία 3.1.2.1. Σνλίδεηαη φηη ε δηεμαγσγή ησλ 
Δξεπλψλ ηεο Φάζεο Α’ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά λα πινπνηεζεί 
εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηππηθήο πεξηφδνπ ζπληζηά ιφγν 
θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. 

 
 Τπν-Φάζε Α2: 

 ζχληαμε Σερληθψλ Δθζέζεσλ θαη ησλ Άιισλ Παξαδνηέσλ ηεο 
Φάζεο Α’, κε δηάξθεηα πέληε (5) κήλεο. 

 
Ζ ππνβνιή ηεο ππν-Φάζεο Α2 ζα γίλεη έσο ην ηέινο ησλ δέθα (10) 
κελψλ ζχκθσλα κε ηελ Σκεκαηηθή πξνζεζκία 3.1.2.2. 
 

Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ηπρφλ ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή 
δηνξζψζεηο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επαλππνβνιή  ηεο Φάζεο Α’ ηνπ Έξγνπ. 
 

3.4.2 Φάζε Β’ 
 
Ζ Φάζε Β’ μεθηλά ηνλ έλαην (9ν) κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί 
έγγξαθε εληνιή απφ ηελ ΑΜ, έρεη θαζαξφ ρξφλν δεθαέμη (16) κήλεο θαη 
επηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνθάζεηο, Β1, Β2, Β3 θαη Β4, σο εμήο: 
 

 Τπν-Φάζε Β1:  

 Αλάπηπμε πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ. 
 
 Τπν-Φάζε Β2:  

 Πξνβιέςεηο πληειεζηψλ ρεδηαζκνχ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ. 
 
Οη ππν-Φάζεηο Β1 θαη Β2 μεθηλνχλ ηνλ ελδέθαην κήλα απφ ηελ 
εκέξα πνπ ζα δνζεί έγγξαθε εληνιή απφ ηελ ΑΜ θαη εθπνλνχληαη 
παξάιιεια. Έσο ην ηέινο ηνπ 16νπ κήλα, νινθιεξψλνληαη νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη γίλεηαη ε ππνβνιή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
Σκεκαηηθή πξνζεζκία 3.1.2.3. 

 
Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ηπρφλ ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή 
δηνξζψζεηο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επαλππνβνιή ησλ ππν-Φάζεσλ Β1 θαη Β2. 
 

 Τπν-Φάζε Β3:  
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   Γηακφξθσζε Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ Τπνδνκήο θαη Γεκηνπξγία 
Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, δηάξθεηαο δέθα (10) κελψλ, κε έλαξμε 
εξγαζηψλ ηνλ 9ν κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί έγγξαθε 
εληνιή απφ ηελ ΑΜ. 

 
 Τπν-Φάζε Β4:  

   Αμηνιφγεζε ελαξίσλ Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο θαη Δπηινγή 
Βέιηηζηνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ, κε 
έλαξμε εξγαζηψλ ηνλ 17ν κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί 
έγγξαθε εληνιή απφ ηελ ΑΜ. 

 
Έσο ην ηέινο ηνπ 22νπ κήλα, νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο ησλ 
ππν-Φάζεσλ Β3 θαη Β4 θαη γίλεηαη ε ππνβνιή ηνπο (θαζαξόο 
Υξόλνο ύκβαζεο 670 εκεξνινγηαθέο εκέξεο). 

 
Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ηπρφλ ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή 
δηνξζψζεηο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 
επαλππνβνιή ππν-Φάζεσλ Β3 θαη Β4. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο επαλππνβνιήο, εληφο δηαζηήκαηνο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζα γίλεη ε Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ Δξγαζηψλ 
(πλνιηθή Πξνζεζκία 740 εκεξνινγηαθέο εκέξεο –άξζξν 3.1.1). 

 
3.5 Πξνδηαγξαθέο Υξνλνδηαγξάκκαηνο Μειέηεο 
 
3.5.1 Με βάζε ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 3.1 θαη ην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνχζαο .Τ. θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ην 
Υξνλνδηάγξακκα πξνο έγθξηζε. 
Με ην ρξνλνδηάγξακκα ν Αλάδνρνο ζα δεζκεχεηαη γηα: 
α) ηνπο θαζαξνχο ρξφλνπο ζχληαμεο ησλ κειεηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ή 
ζηάδην. 
β) ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο δξάζεο, , θάζε θάζεο θαη 
ππν-θάζεο ηεο κειέηεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαπηχμεη, ηεθκεξηψζεη, επεμεξγαζζεί θαη 
παξνπζηάζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα ζα ειεγρζεί απφ ηελ ΑΜ εληφο 
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 
Δάλ ε ΑΜ πξνβεί ζε ζρφιηα θαη απαηηήζεη ηε δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα ην επαλππνβάιεη, έρνληαο 
ελζσκαηψζεη ηα ζρφιηα ηεο ΑΜ, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εληνιήο ηεο. 
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Ζ ΑΜ ζα ειέγμεη, δηνξζψζεη – εάλ θξηζεί απαξαίηεην – θαη εγθξίλεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα εληφο πεξηφδνπ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ επαλππνβνιή ηνπ. 
Απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ ζα απνηειέζεη ην 
Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα (Δ.Υ.) ηεο Μειέηεο Αλάπηπμεο Μεηξφ ην 
νπνίν ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη απαξέγθιηηα. 

 
3.5.2 Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα δνκεζεί κε ηε κέζνδν ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο 

(Critical Path Method, CPM) κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ PRIMAVERA ή MS 
Project. Θα είλαη ζχκθσλν θαη ζα απεηθνλίδεη ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, 
νη νπνίεο ζα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ινγηθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 
ηελ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εξεπλψλ θαη εθπφλεζεο / ππνβνιήο ζα 
πεξηιακβάλεη επίζεο, δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ απφ ηελ ΑΜ φισλ ησλ 
κειεηψλ. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ζην ρξνλνδηάγξακκα ζα 
αλαιπζνύλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε θακία από απηέο λα κελ έρεη 
δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη δηαθξηηά κέξε εξγαζίαο, ηα νπνία φηαλ 
νινθιεξσζνχλ, ζα παξάγνπλ θαζνξηζκέλα θαη αλαγλσξίζηκα ηκήκαηα ή 
θάζεηο εληφο ηεο χκβαζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλδένληαη κε ζρέζεηο 
πξνζδηνξίδνληαο ηελ αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ινγηθή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  
Τπνρξεσηηθνί πεξηνξηζκνί (mandatory constraints) δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 
ην Υξνλνδηάγξακκα ζα ιεθζεί θαη’ ειάρηζηνλ έλαο θχθινο 
επαλππνβνιψλ γηα θάζε κειέηε, δειαδή: ππνβνιή – έιεγρνο – 
επαλππνβνιή – έγθξηζε.  
 
Ζ έιιεηςε εκεξνκεληψλ ή δηαξθεηψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην 
Υξνλνδηάγξακκα, δελ αθαηξεί ην δηθαίσκα ζηελ ΑΜ λα πξνζδηνξίζεη 
ινγηθέο εκεξνκελίεο ή δηάξθεηεο γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. 

 
Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έθζεζε κε πεξηγξαθή ηνπ 
πξνγξάκκαηφο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αιιεινπρία εθηέιεζεο /εθπφλεζεο 
ησλ εξγαζηψλ. ηελ πεξηγξαθή ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ 
ζπλεξγείσλ θαη κεηψπσλ εξγαζίαο, ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ 
δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο εξγαζίεο πεδίνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, καδί κε ηξεηο (3) εθηππψζεηο ησλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έλα (1) CD ζην νπνίν ζα έρεη απνζεθεπζεί ζε 
ειεθηξνληθή θη επεμεξγάζηκε κνξθή ην Υξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο. 
 
Δληφο ησλ δέθα (10) πξψησλ εκεξψλ θάζε κήλα, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη καδί κε ηε κεληαία Έθζεζε Πξνφδνπ,  αληίγξαθν ηνπ 
ελεκεξσκέλνπ ηξέρνληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηζεκαίλνληαο ηελ 
πξαγκαηηθή πξφνδν ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη κέζσ ηεο 
αλσηέξσ έθζεζεο αμηψζεηο ή δηαθσλίεο. Ζ ΑΜ δελ ππνρξενχηαη λα 
ιακβάλεη ζέζε φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, αιιά απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη ηηο εγθξίλεη ή ηηο απνδέρεηαη. 
 
ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξαηάζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, 
ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε 
αλαζεσξεκέλν ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο, ζχκθσλν κε ηηο 
ρνξεγεζείζεο παξαηάζεηο. 
 

3.5.3 Ο Αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο ππάξμνπλ, κε δηθή ηνπ επζχλε, θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ππνρξενχηαη λα πάξεη ηα αλαγθαία κέηξα 
επηηάρπλζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηε θξίζε ηνπ ή ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ΑΜ (αιιαγή θηλεηνπνίεζεο θιπ).. Σα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξνχζα παξάγξαθν κέηξα επηηάρπλζεο ζα εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο ζα επηθαηξνπνηεί ην ελεκεξσκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα αλαγθαία 
κέηξα ψζηε λα ηεξεζνχλ νη πξνζεζκίεο ππνβνιψλ ηνπ παξαδνηένπ 
πιηθνχ πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε. Ζ επηθαηξνπνίεζε ζα πξέπεη λα ηχρεη 
έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
4.1      Αμία ύκβαζεο 

 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή. 
ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζνζηφ δέθα 
πέληε ηνηο εθαηφ (15%) σο απξφβιεπηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο, ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ίζν κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή  κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο έθπησζεο πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην Σεχρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
πξνζηίζεηαη ζε απηφ ην 15% ηνπ πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ. 
 

4.2     Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ  
 

4.2.1 Ζ πκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ 
Πξνζθνξάο. 
 

  Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ινγαξηαζκνχο, ε πιεξσκή ησλ νπνίσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
   ηνλ Αλάδνρν, ζε θάζε ζηάδην, κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη έγθξηζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ρνξεγείηαη έληνθε πξνθαηαβνιή πνπ αλέξρεηαη 
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ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θάζε 
ζηαδίνπ κειέηεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πνπ εθδίδεηαη 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη  ζπληάζζεηαη ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα Α1 ηεο παξνχζεο. 

  
 Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 

5 ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 187  ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ρσξίδεηαη ζηα εμήο δηαθξηηά 
ζηάδηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πιεξσκέο. 

 

 ηάδην Α: To ζηάδην Α πεξηιακβάλεη ηελ Τπν-Φάζε Α1 ηεο 
παξαγξάθνπ 3.4.1 ηεο παξνχζεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
45% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

 ηάδην Β: To ζηάδην Β πεξηιακβάλεη ηελ Τπν-Φάζε Α2 ηεο 
παξαγξάθνπ 3.4.1 ηεο παξνχζεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
15% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 ηάδην Γ: To ζηάδην Γ πεξηιακβάλεη ηελ Τπν-Φάζε Β1 θαη ηελ Τπν-
Φάζε Β2 ηεο παξαγξάθνπ 3.4.2 ηεο παξνχζεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ 15% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

  θαη ηάδην Γ: To ζηάδην Γ πεξηιακβάλεη ηελ Τπν-Φάζε Β3 θαη ηελ 
Τπν-Φάζε Β4 ηεο παξαγξάθνπ 3.4.2 ηεο παξνχζεο, ην νπνίν 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 25% ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 

4.2.2 ηε πκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν φιν ην 
θφζηνο θαη θάζε δαπάλε γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, 
δειαδή κηζζνί, άδεηεο, επηδφκαηα αδεηψλ, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 
απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, ηπρφλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, 
ιεηηνπξγηθά έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ θαη 
γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε, ηα γεληθά έμνδα θαη ην 
φθειφο ηνπ. Γεληθά, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ ζχκβαζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ.  

 
4.2.3 Γηα ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ \δελ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 
 
4.3 Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 
 
  ρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο χκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 186 θαη 337 ηνπ λ.4412/16.  
  
  Δηδηθφηεξα, επηηξέπεηαη, ε απμνκείσζε θαηά 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

ακνηβήο, (ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη αλαζεψξεζε ηηκψλ), κε ηε ζχληαμε θαη 
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έγθξηζε πγθξηηηθνχ Πίλαθα ζχκθσλα κε ην άξζξν 186 παξ.3-9 ηνπ 
λ.4412/2016. 
 

4.4 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδόρνπ 
 

 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο 
Πιεξσκήο, πνπ ζπληάζζνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 187 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ: 

 
I. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 
II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο 
III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ 

πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο 
ηνπο απαζρνινχκελνπο κε χκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΔΦΚΑ, 
θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη 
θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ 
κειψλ ηνπο. 

IV. Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο θξαηήζεσλ πνπ νξίδνπλ νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε  
 

 παξαθξάηεζε χςνπο 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο  γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (παξ.7, 
άξζξν 375, Ν. 4412/16 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, 
ε ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ. 

 

 Παξαθξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην 
αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 

 

 Παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 
ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ.  Ζ 
ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ 
σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα 
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε 
ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
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Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016. 

 

 Οπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ πξνθχπηεη βάζεη 
ηεο λνκνζεζίαο. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη΄ αίηεζε ηεο ΑΜ θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 
γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη :  

(α) Ο Αλάδνρνο 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. 
 

(β) Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(ΦΠΑ). Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ 
πιεξσκή  θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

 
Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή ή 
ζησπεξή) ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί 
έγθαηξα ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά. Αλ ε πιεξσκή θαζπζηεξήζεη, ρσξίο 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ κελφο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 187 παξ. 7ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

 
 Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε:  

 
α) Όιεο ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή, ζα θξνληίδεη δε, φπσο απαηηείηαη 
απφ ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή ή θαη αιινδαπή αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, 
γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξγαηηθψλ 
εηζθνξψλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ αδεηψλ παξακνλήο θαη 
εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ ζηειερψλ ηνπ ζηελ Διιάδα. 

 
β) Με ηελ νπνηαδήπνηε αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 
γ) Σνπο θφξνπο, άκεζνπο ή έκκεζνπο θαη ηα ηέιε, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

ειιεληθνχο θνξνινγηθνχο λφκνπο ή ηπρφλ άιιεο δηαηάμεηο αθνξνχλ 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζχκβαζε απηή θαζψο θαη φια ηα έμνδα θαη νη 
δαπάλεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζα 
θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ απηφλ, ν νπνίνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 
4.5 Νόκηζκα ακνηβήο Αλαδόρνπ  
 

 Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ 
ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ ΑΜ ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΧ θαη 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΗΔΙ 
 
5.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζρεηηθή κε ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. 
 

5.1.1 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη δηαζέηεη ηελ πείξα, ηα θαηάιιεια πξνζφληα, 
άδεηεο, θαη νξγάλσζε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
Γηα ην ιφγν απηφ, θαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ Δξγαζηψλ, θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ΑΜ γηα 
νπνηαδήπνηε απαίηεζή ηεο πξνθχςεη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ κε 
πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε 
παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν φξσλ ηεο χκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 
Δθηέιεζεο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο ΦΠΑ. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο  

 
5.1.2 Τπφδεηγκα ηεο επηζηνιήο απηήο (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά) πεξηέρεηαη 

ζην Πξνζάξηεκα Α Τπνδείγκαηα Α3 & Α4 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
5.1.3 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδίδεηαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε 

απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
εθδίδνληαη απφ Πηζησηηθά Ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ.  Μπνξνχλ 
επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο 
είλαη δπλαηφλ λα εθδνζνχλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο, νη 
νπνίεο θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε όηη νη εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο εθδίδνληαη ππέξ όισλ 
ησλ κειώλ ηεο θνηλνπξαμίαο / ζύκπξαμεο θαη όρη ππέξ κεκνλσκέλσλ 
κειώλ μερσξηζηά. 

 
Οη εγγπήζεηο απηέο θαιχπηνπλ θάζε απαίηεζε ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, 
είηε γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, είηε γηα κε 
πξνζήθνπζα εθηέιεζή ηεο. Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη, 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κε έγγξαθε δήισζή ηεο πξνο ηηο εθδφηξηεο Σξάπεδεο, 
ηελ θαηάπησζε φινπ ή κέξνπο ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
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απαηηήζεψλ ηεο έλαληη ηνπ πκβνχινπ. Οη εγγπήζεηο φκσο απηέο δελ 
εμαληινχλ ηελ επζχλε ηνπ πκβνχινπ γηα απνδεκίσζε ηεο  ζε πεξίπησζε 
πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ.  
 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 
4412/2016, 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 ρσξίο ΦΠΑ. 
 

5.1.4  Πέξαλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εγγχεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 187 
ηνπ Νφκνπ. Δμ απηψλ νη κελ εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2β θαη 2γ ηνπ 
άξζξνπ 30 ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ πιήξε ππνβνιή ηνπ ζηαδίνπ ηεο 
κειέηεο γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ, ε δε εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 2ζη ζα 
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηειηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο. 

 
5.2 Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ 
 
 Ζ εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ 
φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο ΑΜ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

  
 Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή 

αλαιφγνπ πξνο ηελ απαίηεζε κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ε ΑΜ εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ 
εγγπεηή.  Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη 
ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο  Γ.Τ. 

 
 Ζ θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί δεκία 
κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ. 

  
 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ 
πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
Σεθκαίξεηαη φηη ε Γ.Τ. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ 
εθθξάζεη γξαπηψο ηε δηαθσλία ηεο. 

 
6.2  Σν ειάρηζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίδεηαη ζε δχν 

νκάδεο, ηελ Κ1 θαη ηελ Κ2: 
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6.2.1 Σα άηνκα ηεο νκάδαο Κ1 απαηηείηαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

Γηαγσληδνκέλσλ θαηά ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
βηνγξαθηθά ηνπο λα ππνβιεζνχλ, πξνο αμηνιφγεζε, ζηνλ Τπνθάθειν 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

6.2.2 Σα άηνκα ηεο νκάδαο Κ2, απαηηείηαη λα είλαη δηαζέζηκα κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. Σα βηνγξαθηθά ησλ αηφκσλ ηεο Οκάδαο Κ2 απαηηείηαη λα 
ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 10 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
 
Σα άηνκα ηεο Οκάδαο Κ2 απαηηείηαη λα πιεξνχλ  ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ άξζξνπ 11.3 ηεο Γηαθήξπμεο. ε 
πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβιεζέληα βηνγξαθηθά δελ πξνθχπηεη φηη 
θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα άηνκα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα 
ζπκκνξθσζεί ππνρξεσηηθά κε ηηο νξηδφκελεο απαηηήζεηο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ. 

 
6.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Κ1 πνπ δήισζε θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε 
νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο. Ζ Γ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο 
απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν 
ζηέιερνο ηζνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή 
ηεο εθπηψζεσο (άξζξν 188 παξ.3 ηνπ Νφκνπ 4412/16).  

 
6.4 Αλ ην κέινο απνρψξεζε απφ ηελ νκάδα ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν, δελ 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην δπλακηθφ άιιεο εηαηξείαο θαη δελ 
δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη αηνκηθά κέξνο, ζε δηαγσληζκνχο ηεο ΑΜ γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Τ. 
πεξί ηεο αλαπιήξσζήο ηνπ. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, κπνξεί απηφο λα θεξπρζεί 
έθπησηνο. 

 
6.5 Ζ ΑΜ δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απαηηεί αηηηνινγεκέλα ηελ 

αληηθαηάζηαζε, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε απηήο πξνο ηνλ Αλάδνρν, νπνηνπδήπνηε 
ζηειέρνπο ηνπ ην νπνίν ζα απνδεηρζεί αλεπαξθέο ή δελ ζα ηεξήζεη ηελ 
θαηάιιειε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, ηνπο 
ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 
ηεο ΑΜ. Όιεο νη δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηθαηαζηάζεσλ γηα ιφγνπο αζζέλεηαο ή γηα 
νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν), βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 
6.6 Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 681 

θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη φρη σο εθπξφζσπνο ή πξνζηεζείο 
ηεο ΑΜ, δηαηεξψληαο πιήξε έιεγρν επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη 
γεληθφηεξα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
7.1 Ο Αλάδνρνο εθηειεί ηε χκβαζε 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. 

 
7.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηεο ΑΜ θαηά 
ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο παξαγξάθνληαη κεηά ηελ 
πάξνδν εμαεηίαο (άξζξν 188, παξ.1 ηνπΝ.4412/2016)  απφ ηελ παξαιαβή 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 
 
8.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρεη 

ε ΑΜ. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή, αζαθή ή γεληθψο αλεπαξθή θαη 
επεξεάδνπλ ηελ αξηηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηελ ΑΜ. 

 
8.1.2 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε κε 
επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο 
επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 
 

8.1.3 Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηελ ΑΜ λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ 
(ηεο ΑΜ) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 
Δάλ απφ ηε χκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη 
ζηελ ΑΜ δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ ηεο ΑΜ λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή 
πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλά 
ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ ηα έξγα θαη  γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε 
πνπ θξίλεη ρξήζηκε ε ΑΜ.  

8.1.4 Με ηε ιήμε ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ 
ΑΜ φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ΄ απηφλ. 

 
8.1.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ ΑΜ γηα 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη 
παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 
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Γηα φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρήκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη γηα 
φια ηα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηφο ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα 
Γηαγσληζκφ θαη ζα θαηαζηεί Αλάδνρνο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, 
επηζεκαίλεηαη φηη ζα ππάξρεη αζπκβίβαζην σο πξνο ηελ αλάιεςε 
εξγαζηψλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε εξγαζίεο πνπ άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε 
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.  

 
8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν 
 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, 
απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηελ ΑΜ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη λα ηελ 
πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκίεο θαη νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή 
επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 
8.3 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 195 ηνπ 
Νφκνπ 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη θαηφπηλ 
απφθαζεο ηεο Π.Α. κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

 
8.4  Δκπηζηεπηηθόηεηα 
 
 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, 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 ηεο ΑΜ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 
8.5 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 
 
8.5 1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηεο ΑΜ, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 
ηεο 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. 

 
8.5.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε 
νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

 
8.6  Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή 
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 Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα 
πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ 
Αλάδνρν ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΑΜ κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 ηνλ ηχπν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

 ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηχπν 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. 

 
8.7  Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 
 
8.7.1 Σα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο 
ΑΜ φπνηε ηνπ δεηεζεί.  

 
8.7.2 Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο 

ε ΑΜ ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη 
ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν 
ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 
8.8  Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
 
8.8.1 Ο Αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο) ππνρξενχηαη 

λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
θαη ελδεηθηηθά: 

 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ., 

 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

 ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ 
εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

Ζ ΑΜ νπδεκία επζχλε έρεη γηα ηνπο παξαπάλσ θφξνπο, εηζθνξέο, δαζκνχο 
θαη ηέιε θάζε είδνπο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο 
επηβαξχλζεηο απηέο έζησ θαη αλ επηβιεζνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ, 
επζπλφκελνο απέλαληί ηεο γηα θάζε ζρεηηθή δαπάλε, ή δεκία πνπ ζα 
ππνζηεί ε ΑΜ απφ ηελ παξάιεηςε εθπιήξσζεο ηεο παξαπάλσ 
ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
8.8.2 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΜ φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 
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8.9 Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ 
 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία ηνπ 
Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
8.10   Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 
 
 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ 
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε χκβαζε ή ηελ ΑΜ. 

 
8.11 Αιιεινγξαθία ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ ΑΜ 
 

 Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ ζα 
πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε ηειενκνηνηππία (fax), ηα δε 
πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε 
ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα. 

 
8.12       Τγεία θαη Αζθάιεηα 
 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΜ 
λα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη απηνχ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε άπνςε κε ηελ 
Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αζθάιεηα, πγεία θαη ππξαζθάιεηα θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε ΑΜ.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 
αζθάιεηαο, ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή Μέζσλ 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε πγεία θαη  ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΜ. 
 
Ζ ΑΜ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζα 
ζπκβεί ζε εξγαδφκελνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζε πιηθά αγαζά 
ηξίηνπ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο 
ηνπ. 
 
Ζ ΑΜ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ θαηά ηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ηεο ΑΜ 
ζπζηεκαηηθά παξαβαίλεη ηηο δηαδηθαζίεο πγείαο θαη αζθαιείαο.  Απηφ ην 
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πξφζσπν δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ έγγξαθε 
άδεηα ηεο ΑΜ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σερληθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 
αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, θαη ν 
νπνίνο ζα ελεξγεί σο Σερληθφο Αζθαιείαο θαηά ηνλ Νφκν 3850/10, ν νπνίνο 
κεηαμχ ησλ ινηπψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηελ 
ΑΜ ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 
8.13 ύληαμε Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ) 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο 
Μειέηεο (ΠΠΜ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ λ.4412/2016, 
είηε έρεη πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Πξφηππα 
Πνηφηεηαο είηε φρη. ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ελζσκαηψλνληαη θαη 
θσδηθνπνηνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηγξάθεηαη 
ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, πεξηιακβάλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα ηελ εθηειέζνπλ, πεξηγξάθεηαη ν 
ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ εγγξάθσλ θαη δειψλεηαη νηηδήπνηε άιιν ζα 
δηαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Σν Πξφγξακκα 
Πνηφηεηαο ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη αλαζεσξείηαη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αξρηθψο πεξηέρνληαη ζε απηφ. 
 

 
Άξζξν 9   ΑΦΑΛΙΔΙ 
 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή πνηληθή, δηνηθεηηθή θαη αζηηθή επζχλε γηα 
νπνηεζδήπνηε δεκηέο, βιάβεο, αηπρήκαηα θ.η.ι. πνπ ζα πξνθιεζνχλ εμ’ 
αηηίαο ή εμ’ αθνξκήο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε πξφζσπα ή ζε 
αληηθείκελα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηεο Α.Μ. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ζε 
νηνλδήπνηε ηξίην θαη απφ νηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη. 

 
Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ππνρξεσηηθά κε 
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

 
9.1          Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ζηνλ ΔΦΚΑ, θαη ζηα ινηπά 
αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο ή/θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 
φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ή 
νξγαληζκψλ.  
 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 
9.2 Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ θαη έλαληη ππαιιήισλ 
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9.2.1  Ο Αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
πεξηνξίδνληαη νη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 
νθείιεη λα αζθαιίζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηελ Αζηηθή Δπζχλε πνπ 
πηζαλφλ πξνθχςεη εμ΄ αθνξκήο ηεο χκβαζεο.  

 
Με ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ, ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα 
ζσκαηηθέο βιάβεο, εζηθή βιάβε, ςπρηθή νδχλε, πιηθέο δεκηέο ζε 
πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
θαζψο θαη άιισλ ηπρφλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, νπνηεδήπνηε 
γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ εκπεξηέρνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. 

9.2.2 Όξηα απνδεκίσζεο 

Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα ηζρχεη ε αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 

90.2.2.1 Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ θαη απνζεηηθέο, ζπλεπεία 
ζεηηθψλ δεκηψλ, αλά αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ 
δεκησζέλησλ ηξίησλ: 

500.000 ΔΤΡΧ 

9.2.2.2 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Απνζεηηθψλ δεκηψλ) θαη’ άηνκν: 

500.000 ΔΤΡΧ 

9.2.2.3 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Απνζεηηθψλ δεκηψλ)  κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

1.000.000 ΔΤΡΧ 

9.2.2.4 Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο: 

1.000.000 ΔΤΡΧ 

   

Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα ηζρχεη ε αζθάιηζε εξγνδνηηθήο 
επζχλεο, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 

 

9.2.2.5 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην θαη’ άηνκν: 

250.000 ΔΤΡΧ 

9.2.2.6 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

500.000 ΔΤΡΧ 

9.2.2.7 Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο: 

500.000 ΔΤΡΧ 
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9.2.3 Δηδηθνί φξνη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

 

9.2.3.1 Ζ ΑΜ ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηεο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ ηξίησλ. 

9.2.3.2 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή 
εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΑΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ 
παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο 
επζχλεο έλαληη ηξίησλ. 

9.2.3.3 Με ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο ΑΜ, πνπ απνξξέεη απφ ην 
άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

9.2.3.4 Ζ ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε. 

9.2.3.5 Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή 
ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ εμήληα (60) 
εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηφζν πξνο ηνλ 
Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ ΑΜ. 

9.2.3.6 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αγσγήο ή 
αληαγσγήο θαηά ηεο ΑΜ, ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ 
ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη 
ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΜ 
 
10.1   Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ 
 
 Ζ ΑΜ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ 
έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 

 
10.2     Γηνίθεζε ηεο ύκβαζεο  

 
Ζ δηνίθεζε ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ δηελεξγείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη απνζθνπεί 
ζηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο  απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηά 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο δελ αίξεη νχηε κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ.  
 

10.3       Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ 
 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, 
φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2. 
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ΑΡΘΡΟ 11  ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ - ΑΝΩΣΔΡΗ ΒΙΑ 
 
11.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 
 
 Ζ ΑΜ 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 Νφκν θαη 
ηελ παξνχζα. 

 
11.2  Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα πκβαηηθά Σεύρε ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ   

Αλαδόρνπ 
 
11.2.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
πνπ νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε. 

 
11.2.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε 
εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληνο 
Φνξέα λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο 
νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 
11.3 Αλσηέξα βία 
 
11.3.1 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 θαη δελ κπνξνχζαλ λα 
απνηξαπνχλ νχηε αλ είραλ ιεθζεί κέηξα άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, 
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 ην Νφκν 4412/2016 ή ηε χκβαζε. 

 
11.3.2 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. 

 
11.4 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 ην 
Νφκν 4412/16 ή ηελ χκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν 
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Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ε ΑΜ κπνξεί λα θεξχμεη 
ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 
 
12.1  Έθπησζε Αλαδόρνπ 
 
 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 φπσο 
ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην άξζξν 191 ηνπ Ν4412/2016. 

 
 Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ 

Ν4412/2016, ε δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά. 
 
 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δξγνδφηε 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 (άξζξν 191, παξ.9 ηνπ Ν.4412/2016) 
 

12.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 
 
12.2.1     Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε ηεο 

χκβαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 338 ηνπ Νφκνπ 4412/16. 

 
Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεηώζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ρσξίο 
απνδεκίσζε, κε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηα απνκέλνληα ζηάδηα 
κειέηεο, θαηά ην άξζξν 192 ηνπ Ν.4412/ 2016. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ απεπζχλεη γξαπηή εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν. ηελ 
πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 192 -194 ηνπ Νφκνπ.  
Δπίζεο κπνξεί ν εξγνδφηεο λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη θαηά ηελ 
εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο, επζπλφκελνο ζε πιεξσκή απνδεκίσζεο, ε 
νπνία ππνινγίδεηαη θαηά ην άξζξν 194 ηνπ Νφκνπ. 

 
12.2.2      Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη λα  

ιχζεη ηε ζχκβαζε, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 192 
ηνπ λ.4412/16, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ λ. 4412/16. 

 
ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί κφλν γηα ηηο 
ππεξεζίεο /κειέηεο πνπ ζα έρνπλ παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, 
ελψ θάζε άιιε αμίσζε ηνπ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί ή δελ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηε χκβαζε φπσο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, 
ξεηά απνθιείεηαη. 
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12.2.3   Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 
ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ λ.4412/16  

 
 Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 192 ηνπ λ.4412/16 
 

12.3  Λύζε ηεο ύκβαζεο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο 

 
 Ζ ΑΜ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηήλ ηελ 

χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ην άξζξν 
195 ηνπ Νφκνπ 4412/16, ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ 
απηνδίθαηε ιχζε ηεο χκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ 
πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Π.Α. 

 
12.4  Λήμε ηεο ύκβαζεο 
 
 Ζ ιήμε ηεο χκβαζεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφσξεο ιχζεο 

(έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο).  πηζηνπνηείηαη κε ηελ 
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ηελ Π.Α. 

 Ζ παξαιαβή γίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ,  
απφ ηελ Γ.Τ. φπνπ βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή φισλ ησλ παξαδνηέσλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν, θαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο χκβαζεο.  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη 
ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 189 ηνπ Ν.4412/2016. 

  
 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε 

ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο .Τ., κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο 
πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ . 

  
 Μπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή παξαιαβή κειέηεο απηνηεινχο έξγνπ ή ζηαδίνπ 

κειέηεο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 Μπνξεί επίζεο κα γίλεη ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 302 παξ. 7 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα 

ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζην άξζξν 198 ηνπ Ν.4412/16. Ζ δηνηθεηηθή θαη 
ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο 
θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.  
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ΑΡΘΡΟ 14  ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
14.1 Ννκνζεζία  
 
 Ζ χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ηεπρψλ ηεο, ηνπ 

Νφκνπ 4412/16 θαη ην Διιεληθφ Γίθαην. 
 
14.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο 
 
14.2.1 Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 
 
14.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ηεο ΑΜ 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 Διιεληθά, 
απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη 
ηνλ ίδην. 

 
14.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην Διιεληθφ θείκελν 

θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα.  
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α.1 
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. /  
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) 
................................. 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  
 
επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ................... ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) .................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) 

                                                 
1
  Όπως ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες. 

2
  Όπως ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες. 

3
  Οιογράυως θαη σε παρέλζεσε αρηζκετηθώς.  

4
  Όπως σποσεκείωσε 3. 
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........................ Γηαθήξπμε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 

 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη 
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ’ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 
αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α.2 / SAMPLE Α.2 

ADVANCE PAYMENT LETTER OF GUARANTEE  

 

 
Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

Date of issuance:........ 

To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 1) 

................... 

(Adress of the Awarding Authority / Agency2 ) 

............................................. 

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights 
to to make use of the benefit of division and discussion up to the amount of 

……………………….. euro 4  

 
in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father’s name) ……………………….., Tax 
Payer’s Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a)  (full name) ………….., Tax Payer’s Number ……………. (address) ………,  
b)  (full name) ……Tax Payer’s Number … (address) ………………………….,  
c)  (full name) ………………, Tax Payer’s Number ………… (address) …………,  

(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 
 
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their 
capacity as members of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the 
contract “(title of the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to 
Tender ………………. (number)”. 
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any 
kind 
 

                                                 
1
 As specified in the Contract documents 

2
 As specified in the Contract documents 

3
 The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.  

4
 See footnote 3 
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on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) 
days upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written 
statement of yours that we can assume that our Bank is free from any relevant 
obligation for the provision of security. 
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the 
applicable stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, 
including also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of 
the Letters of Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be 
raised concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction 
of the competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   

 

 
(Authorized Signature) 
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