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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τούς ειδικούς όρούς για την εκτέλεση των 

σύμβατικών ύποχρεώσεων τού αναδόχού. Τα ειδικά θέματα πού σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρύξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων".  

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

Αναθέτούσα αρχή:  Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». 

Κύριος τού έργού (ΚτΕ): Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». 

Εργοδότης: Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». 

Ανάδοχος:  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον 

εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 1 τού Ν.4782/2021. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».  

Διεύθύνούσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». 

Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά τού αναδόχού. 

Δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών σύναφών επιστημονικών ύπηρεσιών: 

Η σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 1 παρ. 3 περ 6 (β) τού 

Ν.4782/2021. 

Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων 

φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, όπως : 

Α. Η Διακήρύξη 

Β. Η Σύγγραφή Υποχρεώσεων 

Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Μετά την ύπογραφή τού σύμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλούθη: 

1. Το Σύμφωνητικό 

2. Η Διακήρύξη 

3. Η Οικονομική προσφορά τού Αναδόχού 

4. Η Τεχνική Προσφορά τού Αναδόχού 

5. Η Σύγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την 

τεκμηρίωση της σκοπιμότητας τού έργού. 

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τούς αναλύτικούς ύπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής  
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Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας τού αναδόχού είναι είτε το γραφείο τού, είτε και η περιοχή τού έργού εφόσον 

τούτο απαιτείται.  

Ο ανάδοχος ύποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων τού εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Διεύθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να σύμμετέχει σε σύσκέψεις, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και σύμβούλές, να σύμμετέχει σε επισκέψεις στην 

περιοχή πού πρόκειται να κατασκεύαστεί το μελετούμενο έργο και  εν γένει να παρέχει την 

ύποστήριξη πού κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς 

τον ανάδοχο, καλείται αύτός να ύπογράψει το ιδιωτικό σύμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Στο 

ιδιωτικό σύμφωνητικό θα ύπογράψει για λογαριασμό τού εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες 

διατάξεις όργανο και από πλεύράς τού αναδόχού ο ορισθείς με την ύποβολή της προσφοράς 

εκπρόσωπός τού. 

Σύμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η σύνολική προθεσμία για την περαίωση τού 

αντικειμένού της σύμβασης όπως αύτός προσδιορίζεται στη διακήρύξη τού διαγωνισμού. Η 

έναρξη της σύνολικής και των τμηματικών προθεσμιών σύμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 

στο ιδιωτικό σύμφωνητικό, με την επομένη της ύπογραφής τού. Στη διακήρύξη ορίζεται ο χρόνος 

εκπόνησης της μελέτης.  

Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των επί 

μέρούς μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης τού σύνόλού τού 

μελετητικού έργού και ο επιπρόσθετος χρόνος πού περιλαμβάνει τις καθύστερήσεις για τις 

οποίες δεν εύθύνεται ο ανάδοχος. Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ύπογραφή τού 

ιδιωτικού σύμφωνητικού ο ανάδοχος ύποχρεούται να ύποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο 

μετά την έγκρισή τού θα αποτελεί σύμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα 

αναγράφονται οι καθαρού χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, 

τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων 

και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η σύνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς εύθύνη τού αναδόχού, 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών 

της σύμβασης ισχύούν κατά τα λοιπά οι ρύθμίσεις τού άρθρού 91 τού Ν. 4782/2021.  

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό σύμφωνητικό θα ύπογραφεί, από πλεύράς αναδόχού, από τον ήδη εξούσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο τού διαγωνιζομένού (παρ. 7 τού άρθρού 38 τού 

Ν.4782/2021), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Σύμβατικών Τεύχών.  

Επί πλέον, κατά την ύπογραφή τού σύμφωνητικού, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και 

αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 

εκπροσώπων τού αναδόχού γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο τού αναδόχού στον εργοδότη, στο 

οποίο επισύνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων τού αναδόχού ή των 

μελών τού σε περίπτωση αναδόχού σύμπραξης ό κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση τού 

εκπροσώπού τού αναδόχού ύπόκειται στην έγκριση τού Προϊσταμένού της Δ.Υ. Οποιαδήποτε 
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αλλαγή στη διεύθύνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθύνση 

θεωρούνται ισχύρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

Κατά την ύπογραφή τού σύμφωνητικού  ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα τού και τον αντίκλητό 

τού. Σε περίπτωση αναδόχού σύμπραξης, ως έδρα τού αναδόχού θεωρείται η έδρα τού 

εκπροσώπού τού.  

Αντίκλητος τού αναδόχού ορίζεται φύσικό πρόσωπο πού κατοικεί στην έδρα της Διεύθύνούσας 

Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό τού με δήλωση πού περιλαμβάνεται στο κείμενο της 

σύμβασης ή ύποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο 

εκπρόσωπος τού αναδόχού, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διεύθύνούσας Υπηρεσίας. Στον 

αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί τού αναδόχού, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της ύπηρεσίας. Ο 

ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό τού, μέχρι όμως την ύποβολή της σχετικής 

δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η 

Διεύθύνούσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση τού 

αντικλήτού, αν ο τελεύταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα πού απεύθύνονται προς τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος ύποχρεούται να σύμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διεύθύνούσας 

Υπηρεσίας. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα πού θα 

επιβλέψούν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και εύθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 89 τού Ν. 4782/2021. 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι ύποχρεώσεις τού αναδόχού για την ύποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλύτικά στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος ύποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

ύπηρεσιών πού τού ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις πού ανέλαβε με την ύποβολή 

της προσφοράς τού. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα τού προσωπικού αύτού τελούν ύπό την 

ρητή ή και σιωπηρή έγκριση τού εργοδότη.  

Ο ανάδοχος ύποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα πού 

δήλωσε κατά την διαδικασία τού διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 

οποιούδήποτε μέλούς της ομάδας. Η Δ.Υ. ερεύνά τούς λόγούς αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει 

την αναπλήρωσή τού με  αντίστοιχο στέλεχος πού διαθέτει τούλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η 

αποχώρηση οφείλεται σε σπούδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με εύθύνη τού αναδόχού και δεν 

κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 τού άρθρού 188 τού 

Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος είναι ύποχρεωμένος να τηρεί τις ύποχρεώσεις στούς τομείς τού 

περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίού πού έχούν θεσπιστεί από το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, σύλλογικές σύμβάσεις ό διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίού, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα XIV τού Προσαρτήματος Β' τού ν.4412/2016.  
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Σύμβατική αμοιβή τού αναδόχού είναι το ποσό της Οικονομικής τού Προσφοράς. Η αμοιβή αύτή 

μπορεί να αύξηθεί στις περιπτώσεις πού  

α) αύξάνεται το φύσικό αντικείμενο, με σύμπληρωματική σύμβαση ύπό τούς όρούς και τις 

προϋποθέσεις πού προβλέπονται στο άρθρο 132 τού Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Σε κάθε 

περίπτωση πού η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φύσικό ή οικονομικό αντικείμενο αύτής, 

σύντάσσεται Σύγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλύτικά και κατά σύγκρίσιμο 

τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αύτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο 

φύσικό αντικείμενο και ύπογράφεται σύμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον 

ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 186 τού Ν. 4412/2016, (όπως ισχύει). 

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον σύντρέχούν οι λόγοι και προϋποθέσεις τού Νόμού 

4412/2016, όπως ισχύει. 

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής τού, 

εφόσον σύντρέχούν οι λόγοι τού άρθρού 186 τού Ν. 4412/2016 , όπως ισχύει . 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλύση της αμοιβής τού, σε κατηγορίες μελετών 

και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αύτά προκύπτούν από την Οικονομική τού 

Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρύθμίζεται από το 

άρθρο 187 τού Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 τού Ν. 4782/2021 και 

ισχύει).  

Για την πληρωμή τού ο ανάδοχος σύντάσσει και ύποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, πού 

σύντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 τού Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 τού Ν. 4782/2021 και ισχύει. Ειδικότερα αναγράφονται: 

Το είδος των εργασιών.  

Οι σύγκεκριμένες εργασίες πού ολοκληρώθηκαν.  

Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες πού ολοκληρώθηκαν, τη 

μέγιστη σύνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγούμένων αμοιβών. Σε περίπτωση 

σύμπραξης σύνύποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε 

περίπτωση αναδόχού κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει 

στα μέλη της με εύθύνη τού.  

Οι εγγύητικές επιστολές, πού ισχύούν κατά την ύποβολή τού λογαριασμού.  

Το πληρωτέο ποσό.  

Ο αναλογών Φ.Π.Α.  

Μετά την έγκριση τού Λογαριασμού ο ανάδοχος ύποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλούθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή τού:  

Τιμολόγιο παροχής ύπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ  

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  
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Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πού αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φύσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές ύποχρεώσεις προς τούς απασχολούμενούς με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι σύμπράξεις και κοινοπραξίες 

αποδεικνύούν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τούς.  

Διπλότύπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχύούσών κρατήσεων πού ορίζούν οι ισχύούσες 

διατάξεις: ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο 

πληρωμής (ύπέρ ΕΑΔΗΣΥ , ΟΓΑ χαρτοσήμού κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος ύποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση τού εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.  

 

Διεύκρινίζεται ότι : 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά ύπεύθύνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη 

και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και 

Σύντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων. όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ 

κλπ 

(β) Η σύμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αύτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθύστερήσει, χωρίς ύπαιτιότητα τού αναδόχού, πέραν τού ενός 

μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, τού οφείλεται τόκος ύπερημερίας πού ύπολογίζεται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. Ζ' τού άρθρού πρώτού τού ν. 4152/2013 (Α'107) και τα οριζόμενα στο 

άρθρο 187 παρ. 7 τού Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν με το Άρθρο 93 τού Ν. 4782/2021 

και ισχύούν). 

Προϋπόθεση πληρωμής τού λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 

μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη τού ποσού τού λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα 

να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής τού, ύστερα από 

κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διεύθύνούσα 

Υπηρεσία. Στην περίπτωση αύτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα τού αναδόχού για 

τη μη πληρωμή λογαριασμού ύπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα 

κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια ύπηρεσία τού κύρίού τού έργού και αδράνησε ή παρέλειψε 

να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή τού.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτού της αμοιβής τού αναδόχού, πριν από την παραλαβή τού 

αντικειμένού της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

γ) Η αμοιβή ύπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις περιλαμβανομένης της κράτησης ύψούς 0,07 % 

ύπέρ των λειτούργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Σύμβάσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψούς 0,06% ύπέρ των λειτούργικών 

αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Σύμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 τού ν. 

4412/2016. Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις τού Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 τού Ν. 

4013/2011». 

4.2.2 Η σύμβατική αμοιβή τού αναδόχού περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτούργικά 

έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

9 

κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών σύμβατικών 

τεύχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτύχή εκπλήρωση των 

ύποχρεώσεών τού) και το επιχειρηματικό τού κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 

εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν 

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το σύμβατικό αντικείμενο, χωρίς αποζημίωση με διάλύση 

της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίού μελέτης, 

κατά το άρθρο 192 παρ. 2 τού Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 97 τού Ν. 

4782/2021 και ισχύει). Για την άσκηση τού δικαιώματος αύτού απεύθύνει γραπτή εντολή προς 

τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αύτή, οι επιπτώσεις της διάλύσης αντιμετωπίζονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 193 και 194 τού Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 98 τού 

Ν. 4782/2021 και ισχύει). Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την 

εκπόνηση σταδίού μελέτης, εύθύνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία ύπολογίζεται κατά 

το άρθρο 194 τού Νόμού (όπως ισχύει). 

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αύξήσει το σύμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 

αναγκαίο και β) σύντρέχούν οι προϋποθέσεις τού άρθρού 132 τού Ν. 4412/16. Η άσκηση τού 

δικαιώματος αύτού θα γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων τού άρθρού 186 τού Ν. 4412/16. 

Σύγκριτικός πίνακας σύντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι εργασίες της σύμβασης καθώς και 

σε κάθε άλλη περίπτωση πού επέρχεται μεταβολή της σύμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις 

αύτές δεν σύνάπτεται σύμπληρωματική σύμβαση. Για την έγκριση Σ.Π. και την ύπογραφή της 

Σύμπληρωματικής Σύμβασης, πού αφορούν σύμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος ύποβάλλει 

αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση τού Σ.Π. και την 

ύπογραφή σύμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις τού άρθρού 186 τού Νόμού. 

Μετά την έγκριση τού Σ.Π., ο ανάδοχος ύποχρεούται να ύπογράψει χωρίς αντίρρηση 

Σύμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες πού τού ανατίθενται. Σε 

περίπτωση άρνησής τού η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να 

διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 τού άρθρού 186 τού Νόμού. 

Η αύξηση τού σύμβατικού αντικειμένού κατά τα ανωτέρω με Σύμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), 

σύνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσού με το 5% της Σ.Σ. 

(άρθρο 72 παρ. 1.β τού Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 τού Ν. 4782/2021 και 

ισχύει).  

 
4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

Τα τιμολόγια τού αναδόχού για την αμοιβή τού καθώς και οι πληρωμές πού θα διεκπεραιώνονται 

από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύούσα 

νομοθεσία 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την ύπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ύποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, πού εκδίδεται 

κατά το άρθρο 21 τού Ν.4782/2021, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης. 
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Εάν η εγγύητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι σύντεταγμένη σε μία 

από τις επίσημες γλώσσες της Εύρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα σύνοδεύεται απαραίτητα από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Οι εγγύήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τούς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή τού σύνόλού τού αντικειμένού της σύμβασης., κατά το άρθρο 21 παρ. 5 τού 

Ν.4782/2021. Εφόσον ύπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική απόφαση 

τού αποφαινόμενού οργάνού, ύστερα από γνωμοδότηση τού αρμοδίού οργάνού, κατά το άρθρο 

103 παρ. 4. τού Ν.4782/2021. 

Για την εκταμίεύση προκαταβολής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει σύμπληρωματική εγγύηση 

(πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο με τη διαφορά τού ποσού της προκαταβολής 

και τού ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την σύμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης σύμμετοχής, ποσού χιλίων 
εννιακοσίων είκοσι επτά εύρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.927,91 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση σύμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις ύποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων πού 
σύμμετέχούν στην ένωση. 

Οι εγγύήσεις σύμμετοχής περιλαμβάνούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλούθα στοιχεία, σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παρ. 12 τού ν. 4782/2021:  

  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτούσα αρχή προς την οποία απεύθύνονται (ή τον κύριο τού έργού ή τον 
φορέα κατασκεύής στις περιπτώσεις δημοσίων σύμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών σύναφών επιστημονικών ύπηρεσιών),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό πού καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνύμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθύνση τού οικονομικού φορέα ύπέρ 
τού οποίού εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  
  ζ) τούς όρούς ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται τού δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αύτής, το ποσό της κατάπτωσης ύπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμού. 
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρύξης και την καταληκτική ημερομηνία ύποβολής 
προσφορών,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

  ι) την ανάληψη ύποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνού προς τον οποίο απεύθύνεται.  

Η εγγύηση σύμμετοχής πρέπει να ισχύει τούλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη τού 
χρόνού ισχύος της προσφοράς τού άρθρού 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/10/2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτούσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τούς, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης σύμμετοχής. 
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Οι εγγύήσεις σύμμετοχής καταπίπτούν, ύπέρ τού κύρίού τού έργού, μετά από γνώμη τού 
αρμόδιού Τεχνικού Σύμβούλίού, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά τού κατά τη διάρκεια 
ισχύος αύτής, παρέχει ψεύδή στοιχεία ή πληροφορίες πού αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της 
παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για ύπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγύήσεις σύμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στούς λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 τού ν. 4782/2021. 

5.3  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγύήσεις της παραγράφού 5.1 της παρούσας καλύπτούν στο σύνολό τούς χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση 

τού Εργοδότη κατά τού αναδόχού  πού προκύπτει από την εκπλήρωση των ύπηρεσιών τού. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση τού σύνόλού, ή αναλόγού προς την 

απαίτηση μέρούς, των εγγύήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 

εγγύηση με έγγραφη δήλωσή τού προς τον εγγύητή.  

Η κατάπτωση τού σύνόλού των εγγύήσεων δεν εξαντλεί την εύθύνη τού αναδόχού για 

αποζημίωση τού Εργοδότη σε περίπτωση πού αύτός ύποστεί ζημία μεγαλύτερη τού ποσού των 

εγγύήσεων. 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με ύπαιτιότητά τού τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις 

βάρος τού και ύπέρ τού κύρίού τού έργού ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διεύθύνούσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 τού 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος ύποχρεώνεται να εκπληρώνει τις ύποχρεώσεις τού, όπως αύτές προσδιορίζονται στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”, πού σύνοδεύει την Διακήρύξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τούς όρούς της, τις ισχύούσες προδιαγραφές και 

τούς κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη εύθύνη για την αρτιότητα τού 

αντικειμένού της. Οι αξιώσεις τού εργοδότη κατά τού αναδόχού λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 

της παροχής τού παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή τού αντικειμένού 

ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος ύποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πού τού παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 

επηρεάζούν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος 
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μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς ύπαίτια καθύστέρηση τον εργοδότη. Με 

τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος ύποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή 

στοιχεία, πού έλαβε για την εκπλήρωση των σύμβατικών τού ύποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο 

ανήκει σ΄ αύτόν. 

Ο ανάδοχος ύποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρούσης 

σύμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει 

τέτοια σύγκρούση. 

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 

Ελαττώματα ή ελλείψεις τού αντικειμένού της σύμβασης πού εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των 

αξιώσεων τού εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δίκες τού δαπάνες. Αν 

διαπιστωθούν ελαττώματα ό ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκεύής τού έργού, η 

Διεύθύνούσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ό να 

σύμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αύτός δεν σύμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 

ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής τού 

παρόντος άρθρού, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της 

ύπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 

πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη 

νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση τού αναδόχού δεν αναστέλλει την ύποχρέωση σύμμόρφωσής τού 

στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν εύθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των 

ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο τού έργού.  

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα 

προθεσμία, το ελάττωμα ό η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για 

λογαριασμό τού, με απεύθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή πού έχει τα νόμιμα 

προσόντα.   

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος ύποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες εύθύνες τού, απαλλάσσοντας αντίστοιχα 
τον εργοδότη και τούς ύπαλλήλούς τού και να τον προφύλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 
ατύχημάτων πού σύμβαίνούν στο προσωπικό τού, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεμμένη ενέργεια τού εργοδότη. 

7.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτούς μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 
των ύποχρεώσεών τού πού απορρέούν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων πού 
προβλέπονται στο άρθρο 99  τού Ν.4782/2021.  

7.5   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αύτής, ο ανάδοχος (και 

οι προστηθέντες τού) αναλαμβάνει την ύποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτούς 

(σύμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων τού ελληνικού και διεθνούς τύπού), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη σύγκατάθεση τού εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες πού 

θα περιέλθούν σε γνώση τού κατά την εκτέλεση των ύπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

ύποχρεώσεών τούς. 
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7.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) πού θα σύνταχθούν από τον ανάδοχο (και τούς 

προστηθέντες τού) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκούν στην ιδιοκτησία τού 

εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τού κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο πού προβλέπεται στη σύμβαση ή 

αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Αν είναι ύποχρέωση τού αναδόχού να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
ύποχρεούται να τα σύνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τούς και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τούς. 

7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδούς ύπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, πού θα προκύπτούν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τούς προστηθέντες τού) ή από τις ύπηρεσίες τού 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση τού αναδόχού, θα σύνοδεύονται ύποχρεωτικά από 

αναλύτικό ύπόμνημα, πού θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο τού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή πού χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία τού λογισμικού πού χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία τού σύντάκτη και τού 

ιδιοκτήτη τού, και 

 σε περίπτωση ύπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών ύπολογισμού, 

τού τρόπού σύμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι ύπολογισμοί να 

μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδούς ή με άλλα προγράμματα. 

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των ύπηρεσιών και την εκπλήρωση των ύποχρεώσεών τού, 

ύποχρεούται να θέσει στη διάθεση τού εργοδότη όποτε τού ζητηθεί.  

 Η κύριότητα των προγραμμάτων αύτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρύνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα 
πού σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) ύποχρεούται να εκπληρώνει τις 

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές τού ύποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την ύποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

ύποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρού εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

ύποχρεώσεών τού για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων τού. 

Προκειμένού να αποφεύχθεί η διπλή φορολογία τού εισοδήματος τύχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων τού Αναδόχού, αύτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά έγγραφα, πού απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
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7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

 Ο ανάδοχος (και τα μέλη τού σε περίπτωση σύμπραξης) ύποχρεούται να εκπληρώνει τις 

ύποχρεώσεις τού πού απορρέούν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ 

ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό τού, πού θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύγκατάθεση τού 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια τού Τύπού ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή 

τον εργοδότη. 

7.12 Συμμετοχή του βασικού μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή μετά 
την έναρξη κατασκευής του έργου 

Μετά την έναρξη κατασκεύής τού έργού, o βασικός μελετητής μετέχει ύποχρεωτικά ως Τεχνικός 

Σύμβούλος – Μελετητής στην εκτέλεση αύτού, σύμφωνα με το Άρθρο 188, παρ. 6 τού Ν.4412/16 

και την απόφαση ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/25-9-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4203/2018). 

Οι κύριες κατηγορίες μελετών πού εκπονούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για τις 

οποίες προβλέπεται η ύποχρεωτική σύμμετοχή τού μελετητή είναι οι εξής:  

1. Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορία 6) 
2. Μηχανολογική / Ηλεκτρολογική Μελέτη (κατηγορία 9) 
3. Ενεργειακή μελέτη (κατηγορία 14) 

7.13  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα πού θα ανταλλάσσονται μεταξύ τού Αναδόχού και τού Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότύπα αύτών να αποστέλλονται με σύστημένο 

ταχύδρομείο ή με courier και να είναι σύντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης ύποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρύνση, όλες τις πληροφορίες 

πού αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει 

κώλύμα να τις παραδώσει. 

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης ύποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τούς όρούς 

τού άρθρού 187 τού Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 τού Ν. 4782/2021 και 

ισχύει)  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας Σ.Υ. 

 

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος ύποχρεούνται να αντιμετωπίζούν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

ύποχρεώσεις και τα δικαιώματά τούς και να προσπαθούν για την επίλύση των διαφωνιών τούς 

με πνεύμα σύνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα 
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λοιπά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 183-195 τού Ν.4412/2016 όπως έχούν τροποποιηθεί και 

ισχύούν και την παρούσα. 

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   
Αναδόχου 

Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσύμπληρώνονται. Σε περίπτωση πού ύπάρξούν 

αντικρούόμενες διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, ύπερισχύούν τα αναγραφόμενα στο 

ισχύρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρύξη.  

Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την ύπογραφή 

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων 

και στην ύποχρέωση τού Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τούς όρούς της πού 

έλαβαν ύπόψη τούς οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τούς. 

9.3  Ανωτέρα βία 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισύμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται ύπεράνω τού ελέγχού και της εύθύνης των 

σύμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

σύμβατικών τού ύποχρεώσεων, εφόσον αύτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζούν την 

εκπλήρωσή τούς. Το παραπάνω δικαίωμα ύφίσταται μόνο στις περιπτώσεις πού οι σύνέπειες 

των περιστατικών αύτών δεν ρύθμίζονται από τις διατάξεις τού Ν.4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των σύμβατικών ύποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιούργεί δικαίωμα ή αξίωση ύπέρ ή κατά τού ετέρού των σύμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η 

εκπλήρωση ύποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, πού κατέστησαν απαιτητές πριν από την 

επέλεύση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές πού θα ανακύψούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρούς τού αναδόχού άρνηση παροχής των ύπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων τού όπως αύτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται 

από τις διατάξεις τού Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή την σύμβαση. Αν παρότι 

δεν ύφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης 

μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις τού νόμού. 

Άρθρο 10    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις σύμβατικές τού ύποχρεώσεις ή δεν σύμμορφώνεται με 

τις γραπτές εντολές της ύπηρεσίας, πού είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ήό τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 τού 

Ν.4412/2016. Εφόσον σύντρέχούν οι περιπτώσεις της παρ. 2 τού άρθρού αύτού, η διαδικασία 

έκπτωσης κινείται ύποχρεωτικά και πιο σύγκεκριμένα αν ο ανάδοχος : 

α) Υπερβεί ύπαίτια για χρόνο πέραν τού 1/3 τη σχετική σύνολική προθεσμία της παραγράφού 2 

τού άρθρού 184 τού Ν.4412/16, λαμβανομένων ύπόψη των παρατάσεων.  
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β) Καθύστερεί ύπαίτια την ύποβολή σταδίού μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της 

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.  

γ) Οι εργασίες τού παρούσιάζούν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρύχτεί ο 

ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αύτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τούλάχιστον μια φορά η 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφού 5 τού άρθρού 188 τού Ν. 4412/16, για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων ό ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η 

ασκηθείσα να έχει απορριφτεί. 

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση 

από την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται οι σύνέπειες της έκπτωσης μέχρι αύτό να οριστικοποιηθεί 

και ο ανάδοχος ύποχρεούται να σύνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της 

ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώμη τού αρμόδιού Τεχνικού σύμβούλίού, από την Προϊσταμένη 

Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της. Η αποδοχή ό απόρριψη της ένστασης 

αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής 

βελτίωση τού ρύθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται 

βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση τού έργού.  

Η Προϊσταμένη Αρχή ύποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, 

ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των ύπαιτίων ύπαλλήλων κατά τις διατάξεις της 

παραγράφού 7 τού άρθρού 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο 

ανάδοχος ύποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διεύθύνούσα Υπηρεσία 

διαπιστώνει τις εργασίες πού εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση τού αναδόχού γίνει τελικά 

αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη 

με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για 

τη διάλύση της σύμβασης. Ούδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω 

ύποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως 

πιστοποιείται για πληρωμή.  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης 

των εργασιών πού ύπολείπονται για την ολοκλήρωση τού εκπονούμενού σταδίού της μελέτης ή 

της σύμβασης ύπηρεσιών, η Διεύθύνούσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών 

σύνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό τού έκπτωτού 

αναδόχού.  

Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε 

εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, 

αν κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία τού μελετητικού έργού τού ύπό εκπόνηση σταδίού είναι χρήσιμα, 

να ζητήσει να παραδοθούν στη Διεύθύνούσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, 

σύντασσομένού σχετικού πρωτοκόλλού παράδοσης. Η αμοιβή τού αναδόχού για τις εργασίες τού 

ημιτελούς σταδίού κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.  

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει ύπέρ τού 

εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες πού τύχόν επιβλήθηκαν για ύπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για 

ύπέρβαση της σύνολικής προθεσμίας, εφόσον ύφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την ύπηρεσία πού την 

εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης ύπηρεσία και στην ύπηρεσία τήρησης τού 
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Μητρώού Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κύρώσεων, μαζί 

με σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων πού οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος 

είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διεύθύνούσα Υπηρεσία 

προσδιορίζει τούς ύπεύθύνούς για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας.  

10.2    Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλύση μιας σύμβασης μελέτης ή 

παροχής τεχνικών και λοιπών σύναφών επιστημονικών ύπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 τού Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 

παρ. 3, 4 και 5 τού Ν.4412/2016 

10.3 Ματαίωση της διάλυσης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 τού ν.4412/2016.  

10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 τού ν.4412/2016.  

10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 99 τού ν.4782/2021. 

10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτούσα αρχή μπορεί, ύπό τις προϋποθέσεις πού ορίζούν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) τού Ν.4412/2016. 

10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Εφόσον στις ισχύούσες διατάξεις για επί μέρούς κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 

διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, πού εκδίδεται από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 

τεχνικών οδηγιών πού ισχύούν κατά το χρόνο σύνταξης αύτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 

ποσοτική της επάρκεια και η σύμμόρφωση τού αναδόχού προς τις σύμβατικές εν γένει 

ύποχρεώσεις τού. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, 

μετά την έγκριση τού τελεύταίού, κατά τη σύμβαση, σταδίού της μελέτης και την έκδοση 

βεβαίωσης της Διεύθύνούσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Σχετικά ισχύούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 94 τού Ν.4782/2021.  

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ τού εργοδότη και τού αναδόχού επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 101 τού Ν.4782/2021. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 

αναστέλλούν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

18 

Άρθρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

12.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλύτικά προσδιορίζεται στην 

διακήρύξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

12.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα σύνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ τού Αναδόχού και τού Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπούδήποτε και οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα 

ελληνικά, αύτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος πού θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 

σε αλλοδαπή γλώσσα. 

12.3  Υποχρεωτική τήρηση κανόνων δημοσιότητας όλων των παραδοτέων του 
αναδόχου 

Η μελέτη σύγχρηματοδοτείται από πόρούς της Εύρωπαϊκής  Ένωσης και όλα τα παραδοτέα θα 

φέρούν το λογότύπο της Ε.Ε. και τού ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020. Σχετικές οδηγίες θα 

δοθούν από την Αναθέτούσα  Αρχή. 

Η ανωτέρω ύποχρεωτική τήρηση κανόνων δημοσιότητας αφορά σε όλα τα παραδοτέα τού 

αναδόχού(παραδοτέα οριστικής μελέτης, παραδοτέα μελέτης εφαρμογής, παραδοτέα 

ενεργειακής απόδοσης τεχνικές εκθέσεις και σχέδια , τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ κ.α.) 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την ύπ' αριθμ. πρωτ. 12/13-07-2022 απόφαση τού ΔΣ τού Νοσοκομείού 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 
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