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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη" ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικών δεδομένων”. 

 

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 

απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, παρουσιάσεις, συμβούλια, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις 

στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη 

που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις σχετικές διατάξεις όργανο.  

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 

της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των 

τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την ημέρα 

υπογραφής του συμφωνητικού.  

Στην διακήρυξη ορίζονται οι χρόνοι (συνολικός και καθαρός) εκπόνησης της μελέτης.  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό 

στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί 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 συνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται 

αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  

Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

 

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο 

με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται 

σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 

καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η 

αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 

εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Υ. κατάλληλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο 

εξουσιοδοτούνται πρόσωπα να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 

σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις 

με όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύμβασης.  

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση 

αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. 

 

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με 

ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί 

στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις 



3 

των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την 

υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον 

αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του 

αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων 

ορίζονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

 

2.4 Παραδοτέα της σύμβασης 

Η μελέτη πυροπροστασίας θα συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το κάθε κτίριο 

(υποδείγματα κτλ) και θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.  

Η μελέτη θα είναι σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής. Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να περιγράψει όλες τις 

εργασίες που θα απαιτηθούν για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις υποδείξεις της 

αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής ώστε να είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

Στα σχέδια των κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του κτιρίου με τις χρήσεις τους, κύριοι και 

βοηθητικοί, με τα εμβαδά, τις στάθμες τους, τις θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων και των διαγραμμάτων 

διαφυγής, τα όρια των πυροδιαμερισμάτων, των οδεύσεων διαφυγής, τις πυράντοχες θύρες και όλα τα μέτρα 

και τα μέσα πυροπροστασίας που θα υποδεικνύει η μελέτη, έγχρωμα. Κάθε μέσο/μέτρο πυροπροστασίας 

(πυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κ.ο.κ.) θα αποτυπώνεται στα σχέδια 

κατόψεων με διαφορετικό χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική (διάφορα layers) όσο και στην έντυπη μορφή. Όλα τα 

σχέδια θα έχουν τα ίδια επίπεδα (layers), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Τα σχέδια κατόψεων θα είναι σε 

κλίμακα 1:50 ή 1:100. Η μελέτη πυροπροστασίας και τα σχέδια κατόψεων θα υποβληθούν από τον Μελετητή 

στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση. Η έγκριση της μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση  της μελέτης από την Υπηρεσία και την αποπληρωμή της. 

 

Τα παραδοτέα θα είναι σε έντυπη μορφή, τουλάχιστον σε πέντε αντίγραφα, θεωρημένα από την αρμόδια 

Πυροσβεστική Αρχή, (δύο αντίγραφα για τη Υπηρεσία, ένα αντίγραφο για το φορέα χρηματοδότησης και ένα 

αντίγραφο για την κάθε σχολική μονάδα) και σε ηλεκτρονική μορφή (θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΣ.). Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα παραδοθούν θα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. τα σχέδια σε 

αρχεία τύπου *.dwg - AutoCAD, τα κείμενα σε αρχεία τύπου *.doc - Microsoft Word, τα υπολογιστικά φύλλα σε 

αρχεία τύπου *.xls - Microsoft Excel ή σε αντίστοιχους τύπους αρχείων από προγράμματα ελεύθερου 

λογισμικού). Θα παραδοθεί επίσης ένα αρχείο τύπου φορητού εγγράφου (πχ. pdf) το οποίο θα περιλαμβάνει 

την πλήρη μελέτη όπως αυτή θα έχει παραδοθεί σε έντυπη μορφή. 

 

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την 

διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση ή/και αντικατάσταση οποιουδήποτε 

μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 

αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν 

κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν. 4412/2016). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-

ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να 

αυξηθεί στις περιπτώσεις που 

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση, 

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, 
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γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 186 του Ν.4412/2016). 

 

4.2 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου 

ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και 

παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού από τη Δ.Υ. ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξή του. Ο ανάδοχος πρέπει 

να είναι σε θέση να αποδείξει την ακριβή ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

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

Διευκρινίζεται ότι : 

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

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 

Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει 

όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος 

μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην 

παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα 

στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα ο Δήμος Κεφαλλονιάς δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση 

κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση άνευ αποζημιώσεως του Αναδόχου. Για την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της 

διάλυσης καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16. 

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται 

την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 

4412/16). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή σχεδίου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) εντός είκοσι (20) ημερών κατόπιν εντολής της Δ.Υ., εφόσον 

αυτό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

4.3 Κατανομή της αμοιβής του αναδόχου 

Στην παρούσα σύμβαση η αμοιβή για την εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ καταβάλλεται στην αμοιβή του μελετητή της 

κατηγορίας 09 «Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές».  

 

4.4 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον 

Εργοδότη θα είναι σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1 Γενικά 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες 

της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. 

Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται 

ή έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη 

σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την 
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εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως 

και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 

 

5.2 Ελαττώματα ή ελλείψεις Μελέτης 

Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της 

αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, 

αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες (άρθρο 188 του Ν.4412/2016). Αν διαπιστωθούν 

ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον 

ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν 

συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: 

α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, 

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

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 του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί 

ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο 

του έργου. 

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

ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 

ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

 

5.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 

του Ν. 4412/2016. 

 

5.4 Εμπιστευτικότητα 

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

συνεργάτες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

5.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους συνεργάτες 

του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 

διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 

εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται από το Νόμο και τη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Τα ψηφιακής μορφής παραδοτέα αρχεία συνοδεύονται από έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για την 

ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

5.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους συνεργάτες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / 

καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

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

- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου 

συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες 

κλασικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 
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5.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

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

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 

εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα 

χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 

5.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες 

διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 

5.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ κλπ) για το προσωπικό 

που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

5.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα 

ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις ή σε ενημερώσεις τρίτων σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

5.11 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Η αλληλογραφία μεταξύ Εργοδότη – αναδόχου θα διενεργείται διά του αντικλήτου στην ελληνική γλώσσα. 

 

5.12 Λοιπές υποχρεώσεις  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, για τη διεκπεραίωση κάθε 

διαδικασίας σχετικής με την έγκριση- θεώρηση των μελετών πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Αρχή. 

 

Άρθρο 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 185 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 8: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 190 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 9: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου αυτής 

και να λύσει τη σύμβαση χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 194 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 195 του Ν.4412/20162. 
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Άρθρο 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, με δαπάνες του τελευταίου, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

Άρθρο 15: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 

198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, 

εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

 

Άρθρο 16: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

16.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

16.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του 

Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή 

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

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

γλώσσα. 

 

Άρθρο 17: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στα πλαίσια του παρόντος συμβατικού αντικειμένου δεν προβλέπεται προγραμματισμός, επίβλεψη ή/και 

αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

2. Εφόσον απαιτηθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν εντολής της Δ.Υ. να υποβάλει συμπληρωματικά, πέραν 

των προβλεπόμενων τευχών δημοπράτησης δημοσίου έργου, ανάλογα τεύχη για υποβολή αιτήματος 

έκδοσης άδειας επισκευής στην εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία (πχ. Τ.Α.Σ.) χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 414/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΗΤΩΡΖ-87Ν) 

 

 

 Μεσολόγγι,  Ιούλιος 2020  

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 
 
 

 
 
 

 

  

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 

 


