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ΑΡΘΡΟ 1:   ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Η παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σα εηδηθά 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην 
ηεχρνο "Δηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ζχκβαζεο ζηo  ηεχρνο “Σερληθά Δεδνκέλα”  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2:   ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
2.1   Τπογπαθή  ύμβαζηρ – Δκππόζυποι ηος Αναδόσος 
 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο Απφθαζεο 
Καηαθχξσζεο, ν επηιεγήο 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 
Δηαθήξπμεο. 
 

 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.  

 
 Επί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

νξίζεη θαη αλαπιεξσηή εθπξφζσπν µε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ γλσζηνπνηείηαη 
ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε 
ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ µειψλ 
ηνπ ζε πεξίπησζε Αλαδφρνπ ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε 
ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο (∆.Τ). Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ 
εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηελ ΑΜ. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ 
ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη 
ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ.  

 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπφ ηνπ µε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, 
ζχκθσλα µε ην νπνίν ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’ 
εληνιή ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε 
ηε χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά 
πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη µε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ 
πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηεο ΑΜ, ζε ζπλαληήζεηο µε φξγαλα ειέγρνπ / 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

2.2    Τπογπαθή  επί μέποςρ ςμβάζευν 
 

Σν αληηθείκελν ηεο επί κέξνπο ζχκβαζεο θαζψο θαη ε θαζνξηζζείζα ακνηβή 
ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα θαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο 
10 εκεξψλ ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επί κέξνπο 
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ζχκβαζεο κειέηεο. Αλ ε ηεζείζα πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, θαηαπίπηεη 
ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην θαη ε Δ.Τ. θηλεί ηελ 
δηαδηθαζία έθπησζεο.  
 

2.3    ειπά ιζσύορ ςμβαηικών Σεςσών  
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθπνλεζεί ε κειέηε είλαη ηα 
αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε 
απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 
 

1. Σν πκθσλεηηθφ θαη ηα πκθσλεηηθά ησλ επί κέξνπο πκβάζεσλ 
2. Η Δηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Δηεπθξηλίζεσλ 

πνπ ηπρφλ ζα εθδνζεί 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο  

5. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 
6. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Δεδνκέλσλ  
7. Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο 
 

 
2.4    Σόπορ επγαζίαρ  
 

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη  ην γξαθείν ηνπ, θαη ε πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ηεο ΑΜ (Πξντζη/λεο Αξρήο, Δηεπζ/ζαο Τπ/ζίαο θαη επηβιεπφλησλ) 
λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή 
πνπ εθηεινχληαη νη έξεπλεο θαη νη κειέηεο θαη  ελ γέλεη λα παξέρεη ηελ 
ππνζηήξημε πνπ δεηά ε ΑΜ. 

 
2.5      Δπίβλετη ηηρ ύμβαζηρ  

 
Η ΑΜ ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ηα πξφζσπα 
πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Οη 
αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν 183 
ηνπ Νφκνπ 4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  Η εκπεηξία 
θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη 
ζησπεξή έγθξηζε ηεο ΑΜ. Σεθκαίξεηαη φηη ε Δ.Τ. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα 
απηά, εθφζνλ δελ αληηιέγεη γξαπηά.  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 
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δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
20.2.2.β ηεο Δηαθήξπμεο θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε 
νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο.  Η Δ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη 
κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο 
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).  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
4.1      Αξία ύμβαζηρ 

 
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιέςηκεο  
πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ επί κέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε 
ζχκβαζε. 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 ζπκθσλίαο-πιαίζην, 
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. Η ζπλνιηθή 
ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ην άζξνηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
φισλ ησλ επί κέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ εληφο ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην.  

 
4.2     Αμοιβή ηος αναδόσος  

 
Η ακνηβή ηεο κειέηεο πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα γηλνκέλσλ ησλ ηηκψλ αλά 
κνλάδα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο αλαγξάθνληαη ζην Σηκνιφγην ηεο 
Μειέηεο, επί ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα θιεζεί λα εθηειέζεη 
κε ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
έθπησζεο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Σεχρνο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο – 
Φ.Π.Α.).  

Γηα ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 
 
 
4.3    Σα ζηοισεία ηηρ αμοιβήρ ηος Αναδόσος 

 
  Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο 

Πιεξσκήο, πνπ ζπληάζζνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4-9 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

 
  Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε 

Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη 
δηαθξηηά νη ακνηβέο γηα ηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ εθηειέζζεθαλ θαη 
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επηκεηξήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε Δηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία. 

 
  Η έγθξηζε ηεο επηκέηξεζεο νινθιεξψλεηαη ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Οη 
ινγαξηαζκνί δηαθξίλνπλ επίζεο ηηο ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνχλ θαη 
ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθά, δειαδή πεξηιακβάλνπλ ηελ ακνηβή πνπ 
ζπλνιηθά νθείιεηαη κέρξη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπο, αθαηξνπκέλσλ ησλ 
πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηνπο ινγαξηαζκνχο 
πεξηιακβάλνληαη πνζά κφλν γηα εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε 
ή ζε εγθεθξηκέλνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο.  

 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ: 
 
I. Σηκνιφγην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Ελεκεξφηεηαο. 
III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ 

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

IV Δηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο θξαηήζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Αλαιπηηθφηεξα 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 Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (παξ.7, άξζξν 
375, Ν. 4412/16 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη). Δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ 
ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ.  

 

 Κξάηεζε 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. Δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ ιφγσ θξάηεζε 
επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ 
ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. . 

 

 παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 
ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (παξ.6, άξζξν 36, Ν. 4412/16). Σν 
πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Η 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 
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σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 νπνηαδήπνηε 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. 

 
Δηεπθξηλίδεηαη 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, 
Επαγγεικαηηθψλ, Δεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ . 

 
(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

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.7 ηνπ Νφκνπ. 

     
 Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο 

έμνδα κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ 
θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο. 
 

4.4   Σποποποίηζη ύμβαζηρ 
 
  ρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο χκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, 

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

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

 
4.5    Νόμιζμα αμοιβήρ  
 

 Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ 
ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ ΑΜ ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΕΤΡΩ θαη 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
4.6    Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ μεηά ηη λήξη ηηρ ύμβαζηρ 
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Απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα .Τ., ε χκβαζε παχεη λα ηζρχεη θαη δελ ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ 
επηπηψζεηο / απνηειέζκαηα, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ή 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
χκβαζεο, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ θαη παξάγνπλ 
έλλνκα απνηειέζκαηα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5:   ΔΓΓΤΗΔΙ  
 
 Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ 
 

Ο επηιεγήο Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπκθσλία – πιαίζην, 
νθείιεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο, ύτοςρ 0,5% επί ηηρ ςνολικήρ 
Αξίαρ ηηρ ςμθυνία Πλαίζιο, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν 
απποβλέπηυν, συπίρ ΦΠΑ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ Δηαθήξπμε 
ππφδεηγκα θαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 15 ηεο Δηαθήξπμεο. 
 
Πέξαλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, θαηά ηελ 
ππνγξαθή θάζε επί κέξνπο ζχκβαζεο ζα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
πξφζζεηε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο επηκέξνπο ζχκβαζεο, 
ίζη ππορ ηο 5% ηος ποζού ηηρ επί μέποςρ ζύμβαζηρ, 
ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν απποβλέπηυν, συπίρ ΦΠΑ. Εάλ δελ 
πξνζθνκηζζεί ε εγγπεηηθή απηή επηζηνιή, ζεσξείηαη φηη ν Αλάδνρνο 
αξλήζεθε ηελ ζχλαςε ηεο επηκέξνπο ζχκβαζεο, θαηαπίπηνπλ νη κέρξη ηφηε 
θαηαηεζείζεο εγγπήζεηο  θαιήο εθηέιεζεο θαη ε Δ.Τ. θηλεί ηελ δηαδηθαζία 
έθπησζεο. 
 
Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο εγγπάηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 
θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 
πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, 
πξνδηαγξαθψλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο.  Η αλσηέξσ 
Εγγχεζε θαιχπηεη θάζε απαίηεζε ηεο Α.Μ. έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα 
παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, είηε γηα κε πξνζήθνπζα 
πξαγκάησζή ηεο, είηε, γηα απαίηεζε ηεο Α.Μ. απφ ηελ επηβνιή πνηληθήο 
ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Η 
Εγγχεζε φκσο απηή δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε 
ηεο Α.Μ. ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ηεο 
Εγγχεζεο. 

 
Η Α.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έγγξαθε 
δήισζή ηεο ζηελ Εθδφηξηα Σξάπεδα ηελ Καηάπησζε Όινπ ή Μέξνπο ηνπ 
Πνζνχ ηεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο Καιήο Εθηέιεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
χκβαζε θαη πνπ νθείινληαη ζηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.   
 
Η 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. 
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Εάλ ε εγγπεηηθή Επηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη 
ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, 
αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά. 
 
Η απνδέζκεπζε ησλ  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15.2.4 ηεο Δηαθήξπμεο. 

 
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 ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
 
6.1   Πποθεζμίερ  

 Η δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην νξίδεηαη ζε 15 μήνερ. Η έλαξμε ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ 
ζπκθσλεηηθνχ.  Εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζα θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα 
ππνγξάςεη ηηο επηκέξνπο ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
ΑΜ.  

 Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο 
ζπκθσλίαο πιαίζην δελ είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ. Θα θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο, ζε θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε πνπ ζα 
θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα ππνγξάςεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εθάζηνηε 
θαζνξηδνκέλνπ αληηθεηκέλνπ κειεηψλ. Γηα θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε ηεο 
ζπκθσλίαο πιαίζην, ε Αηηηθφ Μεηξφ ζα νξίδεη ηελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο ζχκβαζε θαη 
ζα ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ 
πκθσλεηηθνχ ηεο επηκέξνπο ζχκβαζεο. 

 Η θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 
θαιείηαη λα ηελ ππνγξάςεη εληφο δηαζηήκαηνο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαζνξηζζείζεο 
απφ ηελ ΑΜ ρξνληθέο απαηηήζεηο.  

 

 6.2 Παπαηάζειρ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο κειέηεο θαη λα παξαδψζεη ην 
ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ πνπ πεξηγξάθεη θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε κέζα 
ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη απηή. Ωζηφζν, παξάηαζε ησλ 
πξνζεζκηψλ (ζςνολική διάπκεια ηηρ ζςμθυνίαρ πλαίζιο καθώρ και ηυν 
διαπκειών ηυν επιμέποςρ ζςμβάζευν) κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε 
απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ηεο ΑΜ εθφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο γηα 
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ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ νθείινληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο 
νπνηαζδήπνηε επηκέξνπο ζχκβαζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 
δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο.  
 
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 Δ.Τ. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4412/16 
«Πξνζεζκίεο - Υξνλνδηάγξακκα». 
 

6.3     Ποινικέρ Ρήηπερ 

Αλ ν Αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο  
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θάζε επί κέξνπο ηεο ζχκβαζεο, βαξχλεηαη κε 
πνηληθέο ξήηξεο θαηά ην άξζξν 185 ηνπ Νφκνπ, σο αθνινχζσο: 

 
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 
αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο κέζεο 
εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθφκα 
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε 
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 
Η κέζε εκεξήζηα αμία πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ ηεο θάζε επηκέξνπο 
ζχκβαζεο. 
 
Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
έθπησζεο. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 2% ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο.
  
Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Δηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Αλάδνρν. Εηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο 
πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
έλζηαζεο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 185 ηνπ Ν.4412/16 
«Πνηληθέο Ρήηξεο». 

 
6.4  Πποδιαγπαθέρ Υπονοδιαγπάμμαηορ 
 

ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή θάζε επηκέξνπο 
ζχκβαζεο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζ’ απηήλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ. ην ρξνλνδηάγξακκα αλαγξάθνληαη νη 
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θαζαξνί ρξφλνη εθηέιεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε 
κειεηεηηθήο δξάζεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζεζκία. 

 
Ο έιεγρνο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ ΑΜ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 
15  εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ. Εθφζνλ 
απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΑΜ πξνθχςεη αλάγθε επαλππνβνιήο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιιεη ζηελ ΑΜ 
ην ρξνλνδηάγξακκα έρνληαο ελζσκαηψζεη ηα ζρφιηα ηεο ΑΜ εληφο 10 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.  
 
Η 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 
Δγκεκπιμένο Υπονοδιάγπαμμα (Δ.Υ.) ηεο επηκέξνπο ζχκβαζεο, ην νπνίν 
ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη απαξέγθιηηα. 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα δνκεζεί κε ηε κέζνδν ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο 
(Critical Path Method, CPM) κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 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. 

 
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. 
 
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. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7:    ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

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. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα  
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Οη αμηψζεηο ηεο ΑΜ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ 
πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν εξαεηίαρ (άξζξν 188, παξ.1 
ηνπΝ.4412/2016)  απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
8.1      Γενικέρ ςποσπεώζειρ και εςθύνερ ηος Αναδόσος 
 

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην ηεχρνο “Σερληθψλ 
Δεδνκέλσλ”,  θαη ζηα αληηθείκελα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο επί κέξνπο 
ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ  απφ ηε χκβαζε, κε 
επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο 
επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 
 
Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηελ ΑΜ λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηήο 
θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Εάλ απφ 
ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηελ ΑΜ 
δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηεο 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. 
 
Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ 
ΑΜ φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ΄ απηφλ. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηεο ΑΜ γηα 
πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη 
παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 
 

8.2     Ανάλητη εςθύνηρ από ηον Ανάδοσο 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, 
απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηελ ΑΜ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη λα ηνλ 
πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκηέο θαη νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή 
επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ  εμαηηίαο αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε ηξίηνπο θαηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

8.3     Δκσώπηζη  Γικαιυμάηυν ή Τποσπεώζευν 
 

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. Η ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο 
ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο (Π.Α.) κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ 
πκβνπιίνπ. 
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8.4      Δμπιζηεςηικόηηηα 
 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε 
απηήο, ν Αλάδνρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 
λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ 
ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

 
8.5     Κςπιόηηηα σεδίυν και Δγγπάθυν 

 
Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΑΜ, ζα είλαη πάληνηε ζηε 
δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή 
ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 
Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε 
ειεθηξνληθήκνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή 
ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

 
8.6   Σεκμηπίυζη ζηοισείυν από Ηλεκηπονικό Τπολογιζηή 
 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα 
πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ 
Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΑΜ κε ηελ 
βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
 

 ηνλ ηχπν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

 ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζπληάθηε θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαη 

 ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ 
παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, 
έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο 
θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα. 

 
8.7    Κςπιόηηηα και Υπήζη λογιζμικού ηος Αναδόσος 
 

Σα πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ 
ηεο ΑΜ φπνηε ηνπ δεηεζεί.  
 
Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη 
φκσο ε ΑΜ ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 
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θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 
8.8          Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 
 

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 Δεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (ΔΟΤ) 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. 

 
Η 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 
 

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 Δεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 
8.9   Αζθαλιζηικέρ Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
 

Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα 
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
8.10    Γημοζιοποίηζη - Ανακοινώζειρ ζηον Σύπο 

 
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 ζχκβαζε ή ηελ ΑΜ. 

 
8.11    Αλληλογπαθία με ηην 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 ειιεληθή γιψζζα. 

 
8.12   ύνηαξη Ππογπάμμαηορ Ποιόηηηαρ Μελέηηρ (ΠΠΜ) 
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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 
χκβαζεο θαη αλαζεσξείηαη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αξρηθψο πεξηέρνληαη ζε απηφ.  

 
8.13       Τγεία και Αζθάλεια 
 

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 
Ιζρχνπζα Ννκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 
Αζθάιεηα, Τγεία θαη Ππξαζθάιεηα θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε ΑΜ.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα Τγείαο 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 Τγεία θαη  ε Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΜ. 
 
Η 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. 
 
Η 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 
πξφζσπν δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ έγγξαθε 
άδεηα ηεο ΑΜ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη ειεθηξνληθά ζηελ Σερληθή Επηζεψξεζε 
Εξγαζίαο κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΑΜ,, 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 Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. 



 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 
ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ -ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ 
(ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ) – ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ»  

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  RFP-368/19  
 Α.. 82877 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   RFP 368/19 ελ. 16 από 19   
   

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9:    ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 

9.1    Παποσή ςθιζηαμένυν ζηοισείυν 
 

Η 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. 

 
9.2     Έγκαιπη πληπυμή ηος Αναδόσος 

 
Η ΑΜ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ 
Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.3 ηεο παξνχζαο .Τ. 

 
9.3     Γιοίκηζη ηηρ ύμβαζηρ  

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

 
 
ΑΡΘΡΟ 10:   ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ –ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
10.1   Καλόπιζηη εθαπμογή ηηρ ύμβαζηρ 
 

Η 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. Η 
ιχζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα ινηπά, θαηά ην Νφκν θαη 
ηελ παξνχζα. 

 
10.2  Λάθη / αζςμθυνίερ ζηα ςμβαηικά Σεύση ή ζηην Πποζθοπά ηος   

Αναδόσος 
 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ  
ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, φπσο νξίδεηαη 
ζηελ Δηαθήξπμε. 
 
Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε 
εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληα 
Φνξέα λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε 
ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 
 



 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 
ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ -ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΣΟ ΣΜΗΜΑ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ 
(ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ) – ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ»  

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  RFP-368/19  
 Α.. 82877 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   RFP 368/19 ελ. 17 από 19   
   

 

10.3 Ανυηέπα βία 
 
10.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά 

"αλψηεξεο βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ 
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 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. 

 
10.3.2 Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

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

 
10.4   Δκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ παπά ηην ύπαπξη διαθυνίαρ 
 

Δηαθσλίεο, 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 ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν 
Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε ΑΜ κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ 
Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 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. 

 
 Εθφζνλ 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 ηεο ΑΜ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο σο εηδηθή πνηληθή 
ξήηξα. Πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο νθείινληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν αζξνηζηηθά εθφζνλ πθίζηαληαη ελψ επηπιένλ επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθφζνλ πθίζηαηαη 
αληίζηνηρε πεξίπησζε (άξζξν 191, παξ.9 ηνπ Ν.4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επέξρεηαη δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαη νη 
έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο επ’  απηήο 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 192 ηνπ λ.4412/16. 
 
ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 193 ηνπ Ν 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13:  ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

Η ΑΜ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ 
χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ην άξζξν 
195 ηνπ Νφκνπ, ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο 
ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη 
ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Π.Α.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 14:    ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Η ιήμε ηεο χκβαζεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφσξεο ιχζεο 
(έθπησζε ηνπ αλαδφρνχ ή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο), πηζηνπνηείηαη κε ηελ 
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο 
απφ ηελ Π.Α.  
Η παξαιαβή γίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο κειέηεο, θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, 
φπνπ βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ ε ππνβνιή φισλ ησλ 
παξαδνηέσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εθφζνλ απηφο έρεη εθηειέζεη φιεο ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Γηα 
ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 189 ηνπ Νφκνπ.  

    
  
ΑΡΘΡΟ 15: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΥΤΟΤΑ 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζην άξζξν 198 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. Η 
δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.  
 
Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ηεπρψλ ηεο, ηνπ 
Νφκνπ 4412/16 θαη ην Ειιεληθφ Δίθαην 
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ΑΡΘΡΟ 16:  ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
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 ειιεληθά, 
απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη 
ηνλ ίδην. 
 
ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν 
θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Η ΑΜ επέρεη ζέζε ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα ζπιιεγνχλ ζην 
πιαίζην ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ε επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε 
αμηνιφγεζε ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξψλ, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ 
ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΜ, ε ελεκέξσζε ησλ Δηαγσληδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ Φαθέισλ Πξνζθνξψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ελ 
γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ.  
Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ Φάθειν Πξνζθνξάο σο εθπξφζσπνη 
κηαο Δηαγσληδφκελεο Έλσζεο Πξνζψπσλ, ζπγθαηαηίζεληαη ζηελ 
επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
νξηζζέληεο ζθνπνχο θαη δηαηεξνχλ φια ηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπο 
πεξί πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάθιεζεο 
ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Γ2 «Δήισζε 
πγθαηάζεζεο Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα» ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο ηεο Δηαθήξπμεο. 
 
Η αλσηέξσ ζπγθαηάζεζε ηζρχεη ηφζν γηα ην πιαίζην ηνπ Δηαγσληζκνχ, φζν 
θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ αλαθεξπρζέληα 
Αλάδνρν. 
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