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Άρθρο 1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Η παρούσα . . .ΕΣ Υ  προσδιορίζει το γενικό του  πλαίσιο και του ς ειδικούς ό του ρου ς
για την εκτέλεση των συ μβατικών υ ποχρεώσεων του  .αναδό του χου  Τα ειδικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
θέματα που        σχετίζονται με την διαδικασία ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεσης περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νονται στο

 « », τεύχος Διακήρυ ξη ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  χαρακτηριστικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  της
σύμβασης στο τεύχος «Τεχνικών ».Δεδομένων

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

Αναθέτου σα     αρχή   της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χίου
Κύριος     του      έργου    ( )ΚτΕ  είναι ο Δήμος Χίου
Εργοδό του της είναι ο Δήμος Χίου
Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος:          Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο οικονομικό του ς φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο
ανατίθεται          από του τον εργοδό του τη με δημό του σια σύμβαση η εκπό του νηση της μελέτης

   2 κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του  .4412/2016.Ν
Προϊσταμένη         Αρχή         ( . .)ΠΑ  : η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Χίου (σύμφωνα με τις διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις του  .3852/2010Ν  ό του πως
τροποποιήθηκε και )ισχύει
Διευ θύνου σα     Υπηρεσία     ( . .):ΔΥ   η /Δ νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Συ μβατική     Αμοιβή   : Η οικονομική προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του  .αναδό του χου 
Δημό του σια         σύμβαση         μελέτης   ή παροχής τεχνικών και λοιπών συ ναφών
επιστημονικών :  υ πηρεσιών Η     σύμβαση με αντικείμενο την εκπό του νηση
μελετών   κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 2 .παρ  3 περ 6 ( )  .4412/2016.β του Ν

  Έγγραφο της σύμβασης:         Κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο
 παραπέμπει ο         αναθέτων φορέας με σκοπό του να περιγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ψει ή να προσδιορίσει

   στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας , ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεσης ό του πως :
)α  η ,διακήρυ ξη
)β  το Ευ ρωπαϊκό του  Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( )ΕΕΕΣ  ,
)γ  το έντυ πο οικονομικής ,προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς  ό του πως παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γεται από του  την ειδική 
ηλεκτρονική φό του ρμα του  ,υ ποσυ στήματος

)δ  το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του  έργου  με τα τυ χό του ν Παραρτήματά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  
,του  το    πρό του γραμμα των απαιτούμενων μελετών     και η τεκμηρίωση της

  .σκοπιμό του τητας του έργου  )ε  το  τεύχος της Συ γγραφής Υποχρεώσεων ( . .),Σ Υ
)στ  το τεύχος προεκτιμώμενων ,αμοιβών

ζ τυ χό του ν συ μπληρωματικές πληροφορίες και διευ κρινίσεις που  θα παρασχεθούν 
από του  την αναθέτου σα αρχή επί  ό του λων των ,ανωτέρω

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την υ πογραφή του  συ μφωνητικού η σειρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  ισχύος των εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φων είναι η

:ακό του λου θη
1. Το .Συ μφωνητικό του  συ μπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων
του   ,οικονομικού φορέα      88   89 σύμφωνα με τα ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρα και του  .ν  4412/2016,

  ιδίως ως προς τον προσδιορισμό του  οικονομικών ,μεγεθών  με τις οποίες ο
ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος διαμό του ρφωσε την προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  ,του 
2. Η .Διακήρυ ξη
3. Η Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοικονομική Προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του  .Αναδό του χου 
4. Η Τεχνική Προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του  .Αναδό του χου 
5. Το τεύχος της Συ γγραφής Υποχρεώσεων ( . .).Σ Υ



6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του  έργου  με τα τυ χό του ν Παραρτήματά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
,του  το πρό του γραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της

σκοπιμό του τητας του  .έργου 
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων .αμοιβών
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ,ισχύου ν  ό του πως ,διαμορφώθηκαν  με τις
συ μπληρωματικές πληροφορίες και διευ κρινίσεις που  παρασχέθηκαν από του 
την αναθέτου σα αρχή επί  ό του λων των .ανωτέρω

Άρθρο 2        ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜOΚΡΑΤΙΑΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
        ,    Τό του πος εργασίας του αναδό του χου είναι είτε το γραφείο του είτε και η περιοχή

 του έργου  εφό του σον τούτο .απαιτείται
  ,       Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται ύστερα από του έγκαιρη πρό του σκληση των αρμοδίων

 οργά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νων του   ( /  ,  /  /  εργοδό του τη Προϊστ νης Αρχής Διευ θ σας Υπ σίας και
)    επιβλεπό του ντων να συ μμετέχει σε ,     συ σκέψεις να παρέχει γραπτές ή

   ,  προφορικές πληροφορίες και συ μβου λές να συ μμετέχει σε επισκέψεις στην
περιοχή που  πρό του κειται να κατασκευ αστεί το μελετούμενο έργο και εν γένει
να παρέχει  την υ ποστήριξη που  κρίνει χρήσιμη ο .εργοδό του της

Με την κοινοποίηση της από του φασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση
της    ,      ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεσης προς τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο καλείται αυ τό του ς να υ πογρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ψει το ιδιωτικό του 
συ μφωνητικό του  μέσα σε δεκαπέντε (15) .ημέρες  Στο ιδιωτικό του  συ μφωνητικό του  θα
υ πογρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ψει για        λογαριασμό του του εργοδό του τη το νό του μιμο κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τις οικείες

    διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις ό του ργανο και από του πλευ ρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς του   αναδό του χου ο ορισθείς με την υ ποβολή
της προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς εκπρό του σωπό του ς .του 
Συ μβατικό του ς χρό του νος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συ νολική προθεσμία
για την περαίωση του  αντικειμένου  της σύμβασης ό του πως αυ τό του ς
προσδιορίζεται στη διακήρυ ξη του  .διαγωνισμού  Η έναρξη της συ νολικής
και των τμηματικών προθεσμιών ,συ μπίπτει     αν δεν ορίζεται διαφορετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 

  ,      στο ιδιωτικό του συ μφωνητικό του με την επομένη της υ πογραφής .του  Στη
διακήρυ ξη ορίζεται  ο χρό του νος εκπό του νησης της .μελέτης
Στο τεύχος «Τεχνικών »Δεδομένων  παρέχεται ενδεικτικό του  χρονοδιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραμμα
εκπό του νησης    .     (15)  των επί μέρου ς μελετών Σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών

   από του την υ πογραφή του       ιδιωτικού συ μφωνητικού ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να
  ,  υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λει νέο χρονοδιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραμμα το οποίο μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την έγκρισή του  θα αποτελεί

συ μβατικό του  .στοιχείο  Το χρονοδιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραμμα αποτυ πώνει τη χρονική ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πτυ ξη
των σταδίων ό του λων των επιμέρου ς απαιτούμενων μελετών και τις χρονικές
του ς αλληλου χίες και επαλληλίες για τη διαμό του ρφωση της βέλτιστης

  .   ,   δυ νατής κρίσιμης διαδρομής Με το χρονοδιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραμμα ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος προεκτιμά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
τον συ νολικό του  χρό του νο εκπό του νησης της ,μελέτης  υ πολογίζοντας εύλογα
διαστήματα που  απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ,ενεργειών
για τα οποία δεν είναι .υ πεύθυ νος

         Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι τμηματικές και η συ νολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με
 από του φαση της  ,       Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από του αίτηση του αναδό του χου που 

   υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλεται πριν από του τη        λήξη του ς ή και με πρωτοβου λία της διευ θύνου σας
,   υ πηρεσίας εφό του σον σημειώνονται καθυ στερήσεις στην εκτέλεση της

.σύμβασης
         Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύου ν

   κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τα λοιπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του οι  ρυ θμίσεις του  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου  184  του  .4412/2016,Ν  ό του πως
   τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν



2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό του  συ μφωνητικό του  θα ,υ πογραφεί  από του  πλευ ρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς ,αναδό του χου  από του  τον
ήδη εξου σιοδοτημένο κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  το στά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του διο της ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεσης εκπρό του σωπο του 
διαγωνιζομένου  ( .παρ  6



 7   96  .4412/2016),      και του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου του Ν ο οποίος μονογρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φει επίσης και κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε
 φύλλο των Συ μβατικών .Τευ χών

 ,      ,     Επί πλέον κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την υ πογραφή του συ μφωνητικού ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δύναται να
 ορίσει και      .   αναπληρωτή εκπρό του σωπο με τις ίδιες αρμοδιό του τητες Για την

   αντικατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σταση των ως ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νω εκπροσώπων του  αναδό του χου  γνωστοποιείται
σχετικό του  έγγραφο του  αναδό του χου  στον ,     εργοδό του τη στο οποίο επισυ νά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πτεται η

     σχετική από του φαση των καταστατικών οργά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νων του  αναδό του χου  ή των μελών
του  σε περίπτωση αναδό του χου  σύμπραξης ό του  .κοινοπραξίας  Η αντικατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σταση
του  εκπροσώπου  του  αναδό του χου  υ πό του κειται στην έγκριση του  Προϊσταμένου 

 . .        της Δ Υ Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυ νση κατοικίας των εκπροσώπων
γνωστοποιείται ομοίως στον .εργοδό του τη  Κοινοποιήσεις εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φων της
σύμβασης στον παλιό του  εκπρό του σωπο ή στην παλιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  διεύθυ νση θεωρούνται

,ισχυ ρές  εφό του σον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των .μεταβολών
Κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την υ πογραφή του  συ μφωνητικού ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δηλώνει την έδρα του 
και τον  .     ,    αντίκλητό του του Σε περίπτωση αναδό του χου σύμπραξης ως έδρα του 

  αναδό του χου θεωρείται η έδρα του  εκπροσώπου  .του 
Αντίκλητος του  αναδό του χου  ορίζεται φυ σικό του  πρό του σωπο που  κατοικεί στην έδρα
της Διευ θύνου σας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του  του  με δήλωση
που  περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νεται στο κείμενο της σύμβασης ή υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλεται με ιδιαίτερο

.έγγραφο          Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρό του σωπος του 
,   αναδό του χου εφό του σον κατοικεί στην έδρα της Διευ θύνου σας .Υπηρεσίας  Στον

αντίκλητο γίνονται ,νό του μιμα  αντί του  ,αναδό του χου  οι κοινοποιήσεις των
εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φων της .υ πηρεσίας  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον
αντίκλητό του  ,του     μέχρι ό του μως την υ ποβολή    της σχετικής δήλωσης με την οποία

,αντικαθίσταται  οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον .αντίκλητο  Η
        Διευ θύνου σα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από του τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο την

αντικατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σταση  ,       του αντικλήτου αν ο τελευ ταίος δεν παραλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει τα
   έγγραφα που απευ θύνονται προς τον .ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να

συ μμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευ θύνου σας .Υπηρεσίας

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
          Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο Εργοδό του της θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο τα

  πρό του σωπα που θα       . επιβλέψου ν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι
   αρμοδιό του τητες και ευ θύνες των      183επιβλεπό του ντων ορίζονται κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο

 .4412/2016,   του Ν ό του πως τροποποιήθηκε και    . 4782/2021. ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τον Ν Στην
      παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σκηση της  επίβλεψης από του 

πιστοποιημένο         ιδιωτικό του      φορέα     επίβλεψης     ( ).ΙΦΕ  

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
         Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι υ ποχρεώσεις του αναδό του χου για την υ ποβολή εργασιών και εκθέσεων

αναγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φονται αναλυ τικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του    «στο τεύχος Τεχνικών ».Δεδομένων

Άρθρο 3      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λληλο προσωπικό του 
για την εκτέλεση των υ πηρεσιών που  του  ,ανατίθενται  σύμφωνα και με τις
δεσμεύσεις που        .   ανέλαβε με την υ ποβολή της προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς του Η εμπειρία και

    εν γένει τα προσό του ντα του   προσωπικού αυ τού τελούν  υ πό του την ρητή ή και
σιωπηρή έγκριση του  .εργοδό του τη

         Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης
 την ομά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δα που  δήλωσε κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την διαδικασία του  διαγωνισμού και να



δηλώσει ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του μεσα την     .   . .αποχώρηση οποιου δήποτε μέλου ς της ομά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δας Η ΔΥ
   ερευ νά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του ς λό του γου ς αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή

του  με αντίστοιχο στέλεχος που  διαθέτει



του λά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του χιστον τα ίδια ,προσό του ντα  αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπου δαίο
.λό του γο  Αν η         αποχώρηση έγινε με ευ θύνη του αναδό του χου και δεν κριθεί

,   δικαιολογημένη επισύρει την ποινή της εκπτώσεως ( .παρ  3 του  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου  188
του  .4412/2016).Ν  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος είναι     υ ποχρεωμένος να τηρεί τις υ ποχρεώσεις

   , -στου ς τομείς του περιβαλλοντικού κοινωνικο    ασφαλιστικού και εργατικού
        ,  δικαίου που έχου ν θεσπιστεί από του το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό του  ,δίκαιο

συ λλογικές συ μβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σεις ό του  διεθνείς διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις ,περιβαλλοντικού
   ,    κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται

 στοΠαρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρτημα XIV του  Προσαρτήματος 'Β'   .4412/2016.του ν

Άρθρο 4    ΑΜOΚΡΑΤΙΑΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συ μβατική αμοιβή του  αναδό του χου  είναι το ποσό του  της οικονομικής του 
προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς και συ νιστά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την ’κατ  αποκοπήν αμοιβή του  ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  κατηγορία
μελέτης για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του  αντικειμένου  της

,σύμβασης  ό του πως αυ τό του  περιγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φεται στα  .    συ μβατικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τεύχη Η αμοιβή αυ τή
       μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις και με της διαδικασία που 

προβλέπονται από του  το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 186 «Τροποποίηση σύμβασης κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκειά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς
»  της    του  . 4412/2016,                        Ν ό του πως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τον .Ν

4782/2021  και υ πό του         του ς ό του ρου ς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 132 του   .ίδιου νό του μου 

Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι οικονομικοί φορείς ,οφείλου ν  για την υ ποβολή της τεχνικής και της
 ,       ,  οικονομικής προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς να μελετήσου ν τα τεχνικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στοιχεία του έργου η δε

οικονομική    του ς προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει τη     συ νολική αμοιβή του ς για το
   σύνολο του προς μελέτη ,     αντικειμένου ό του πως αυ τό του προδιαγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φεται στο
  .  Φά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κελο δημό του σιας σύμβασης Τεκμαίρεται     σχετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ό του τι ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος έλαβε

,       ,υ πό του ψη κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τη μελέτη του Φακέλου δημό του σιας σύμβασης    την πιθανό του τητα να
      ,  μην αντιστοιχούν οι ποσό του τητες μονά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δων φυ σικού αντικειμένου που 

     ,   αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής στις τελικές
  ποσό του τητες που θα       απαιτηθούν για την εκπό του νηση της μελέτης και

    διαμό του ρφωσε ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λογα την οικονομική του  .προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
Υπό του  την επιφύλαξη των οριζομένων στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 132 του  .Ν  4412/2016

         επιτρέπεται η μείωση της συ νολικής συ μβατικής αμοιβής ή αυ ξομείωση των
επιμέρου ς        συ μβατικών αμοιβών από του κατηγορία σε κατηγορία που δεν

  20% υ περβαίνει το κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε κατηγορίας και το 10% της συ νολικής συ μβατικής
,αμοιβής  (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση ),τιμών  με τη σύνταξη και έγκριση

Συ γκριτικού Πίνακα υ πό του  την προϋπό του θεση :ό του τι  )і)  δεν τροποποιείται το
βασικό του  σχέδιο της προκήρυ ξης ούτε οι προδιαγραφές του  ,έργου  ό του πως
περιγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε  καταργείται κατηγορία

     ü)    ,μελετών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρό του τητα  ποιό του τητα και
λειτου ργικό του τητα του  .έργου  Στην αθροιστική αυ τή ανακεφαλαίωση
λαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νονται υ πό του ψη μό του νο οι  μεταφορές δαπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νης από του  μία κατηγορία μελετών

 .σε ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλη

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
         ,  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ ση της αμοιβής του σε

 κατηγορίες μελετών και στά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δια (εά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ν ),εφαρμό του ζεται   ό του πως προκύπτου ν από του 
την  οικονομική του  .προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος αμείβεται ,τμηματικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  επί τη βά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σει της γενομένης με την
οικονομική        προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του αναδό του χου ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ σης της αμοιβής του και



   κατανέμεται σε πληρωμές μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την ,υ ποβολή  την έγκριση και παραλαβή της
.μελέτης  Ειδικό του τερα ρυ θμίζεται από του  το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 187 του  .4412/2016,  Ν ό του πως

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν



Δεν         προβλέπεται         η         χορήγηση         προκαταβολής         κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του          του ς         ό του ρου ς         των         ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρων     
72         και         187   .παρ     2     . ) περ α του      . 4412/2016.ν  

   Για την πληρωμή του    ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος συ ντά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσει   και υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλει Λογαριασμούς
,Πληρωμής   ,      που συ ντά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσονται ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις

 5-9 παραγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φου ς του  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου  187 του  .4412/2016, Ν ό του πως τροποποιήθηκε και
ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν

     ,   Το τιμολό του γιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την είσπραξη
 του ποσού  .       του λογαριασμού Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δικαιούται ακό του μα να διακό του ψει τις

  εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής ,του  ύστερα από του 
κοινοποίηση ειδικής έγγραφης     , δήλωσης περί διακοπής των εργασιών προς

  .   τη διευ θύνου σα υ πηρεσία Στην περίπτωση   αυ τήν δικαιούται ισό του χρονη
.        παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ταση Υπαιτιό του τητα του αναδό του χου για τη μη πληρωμή λογαριασμού

υ πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρχει ,μό του νο  αν αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φως από του  την αρμό του δια
          υ πηρεσία του κυ ρίου του έργου και αδρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νησε ή παρέλειψε να προσκομίσει

 τα αναγκαία δικαιολογητικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  για την πληρωμή .του 
        ,    Η κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδό του χου πριν από του την

 παραλαβή του    ,   .  '  αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται Κατ εξαίρεση
     επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υ στέρων ,εκχώρηση  εν ό του λω ή εν ,μέρει  του 

συ μβατικού ,ανταλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γματος  ό του ταν      πρό του κειται για την κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ ψη οφειλής του 
     αναδό του χου σε αναγνωρισμένες τρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πεζες ή νομικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του   πρό του σωπα δημοσίου 

,           δικαίου ή σε υ περγολά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του βου ς που έχει δηλώσει ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος ό του τι θα
χρησιμοποιήσει για την εκπό του νηση της .μελέτης

           Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει
 υ ποβληθεί με  ,     19   .  4412/2016,  την προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του Ν περί

 ,  οικονομικών φορέων μπορεί      να τροποποιηθεί κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την εκτέλεση της
,     σύμβασης μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του από του έγκριση της διευ θύνου σας .υ πηρεσίας

Διευ κρινίζεται ό του τι :
i.          Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του υ πεύθυ νος για ό του λες τις

,  ,εισφορές οφειλές  τέλη και ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής
,Ασφά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λισης  Υγειονομικής   , ,Περίθαλψης και Συ ντά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεων Επαγγελματικών

   ,   Δημό του σιων ή ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλων φορέων ό του πως τα ,ΕΦΚΑ  ,  ,ΙΚΑ  / ,  ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ΤΕΕ
.κλπ

ii.        .  Η συ μβατική αμοιβή δεν περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει Φό του ρο Προστιθέμενης Αξίας Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο
  φό του ρος αυ τό του ς θα καταβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλεται  επιπλέον στον ,ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο  με την πληρωμή

κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε .Λογαριασμού

Η συ μβατική αμοιβή του  αναδό του χου  περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει ό του λες τις δαπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νες (ό του πως
έξοδα ,      .)    μετακινήσεων ειδικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του και γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του έξοδα κλπ και το επιχειρηματικό του 

   του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοση των .εργασιών  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι λό του γοι
προσαύξησης της αμοιβής      .  προβλέπονται στο νό του μο και στην παρούσα Δεν

   αναγνωρίζονται ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλοι λό του γοι σύμβαση προσαύξησης της .αμοιβής
       ,    Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο εργοδό του της μπορεί να μειώσει το συ μβατικό του αντικείμενο με διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ ση της

 σύμβασης για         τα απομένοντα στά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δια μελέτης ή και κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την εκπό του νηση
 ,   σταδίου μελέτης κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 192 . 2  . 4412/2016.   παρ του Ν Για την ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σκηση

    του δικαιώματος αυ τού απευ θύνει γραπτή εντολή προς τον .ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο  Στην
περίπτωση ,αυ τή  οι επιπτώσεις της διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ σης αντιμετωπίζονται από του  τις
διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις των  193 ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρων και 194  .του Ν  4412/16, ό του πως  τροποποιήθηκε και
ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν

        ,  )Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο εργοδό του της μπορεί επίσης να αυ ξήσει το συ μβατικό του αντικείμενο εφό του σον α
 το κρίνει   )      132  .αναγκαίο και β συ ντρέχου ν οι προϋποθέσεις του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου του Ν



4412/16.  Η ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σκηση του  δικαιώματος αυ τού θα γίνει με την εφαρμογή των
διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεων του  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου  186 του  . 4412/16,Ν  ό του πως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν



        Η αύξηση του συ μβατικό του αντικείμενου κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τα ανωτέρω με
 ,συ μπληρωματική σύμβαση      συ νεπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γεται την καταβολή πρό του σθετης εγγύησης

      5%καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το  της . . (σ σ ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 72 του  . 4412/16).Ν
,          Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τροποποίηση της σύμβασης κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια της μπορεί να επέλθει

 κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τα αναφερό του μενα στα ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρα 132  (  για το το  Βιβλίο ΙΙ .α τορ.  337)  και 186 του 
.4412/2016.Ν

Τα τιμολό του για του  αναδό του χου  για την αμοιβή του  καθώς και οι πληρωμές που 
θα          διεκπεραιώνονται από του τον Εργοδό του τη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και

 σύμφωνα με την εκά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στοτε ισχύου σα .νομοθεσία
        Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι δαπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νες δημοσίευ σης της περίληψης διακήρυ ξης στον ελληνικό του τύπο

, βαρύνου ν σε  ,       κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε περίπτωση τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο και εισπρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ττονται με τον πρώτο
 λογαριασμό του πληρωμής της     .σύμβασης  

Άρθρο 5   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
         Για την υ πογραφή της σύμβασης ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλει εγγύηση καλής

,  εκτέλεσης που      72  εκδίδεται κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο (     .  302)  για το το Βιβλίο ΙΙ α τορ. του 
.4412/2016,    5%Ν ίση προς το  της εκτιμώμενης αξίας της .σύμβασης

           Εά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ν η εγγυ ητική Επιστολή εκδοθεί από του ξένη Τρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πεζα τό του τε μπορεί να είναι
συ ντεταγμένη σε μία από του  τις επίσημες γλώσσες της Ευ ρωπαϊκής ,Ένωσης
αλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  θα συ νοδεύεται  απαραίτητα από του  επίσημη μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φραση στα .Ελληνικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 

         Η εγγυ ητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
  72το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο  (     .  302)  για το το Βιβλίο ΙΙ α τορ.  .4412/2016.   του Ν Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι εγγυ ητικές

  επιστολές καλής εκτέλεσης     καταπίπτου ν με αιτιολογημένη από του φαση της
 ,    αναθέτου σας αρχής η οποία εκδίδεται μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  από του  προηγούμενη εισήγηση της
 .διευ θύνου σας υ πηρεσίας

Κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τα λοιπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  ισχύου ν του  .Ν  4412/2016, ό του πως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
    5.1      Η εγγυ ήσεις της παραγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φου της παρούσας καλύπτου ν στο σύνολό του του ς

 χωρίς καμιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του           διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κριση την πιστή εφαρμογή από του τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο ό του λων των ό του ρων
   της Σύμβασης και κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε      απαίτηση του Εργοδό του τη κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του αναδό του χου  που 

    προκύπτει από του την εκπλήρωση των υ πηρεσιών .του 
  ,      ,  Εφό του σον προκύψει ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γκη αποφασίζεται η κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πτωση του συ νό του λου ή

 αναλό του γου προς   ,την απαίτηση μέρου ς   .    των εγγυ ήσεων Μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την έκδοση της
  από του φασης ο εργοδό του της εισπρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ττει την εγγύηση με  έγγραφη δήλωσή  του προς

τον .εγγυ ητή
          Η κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του πτωση του συ νό του λου των εγγυ ήσεων δεν εξαντλεί την ευ θύνη του 

 αναδό του χου για αποζημίωση του  Εργοδό του τη σε περίπτωση που  αυ τό του ς υ ποστεί
ζημία μεγαλύτερη του  ποσού των .εγγυ ήσεων

Άρθρο 6   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος παραβιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ζει με υ παιτιό του τητά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του  τις προθεσμίες της ,σύμβασης
επιβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλονται εις βά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρος του  και υ πέρ του  κυ ρίου  του  έργου  ποινικές ,ρήτρες
με     .   αιτιολογημένη από του φαση της Διευ θύνου σας Υπηρεσίας Η επιβολή

  ποινικών ρητρών δεν στερεί από του  τον εργοδό του τη το δικαίωμα να κηρύξει τον



ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο .έκπτωτο  Εφαρμό του ζονται     218  τα αναφερό του μενα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του 
.4412/2016,     Ν ό του πως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021.Ν



Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ,ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ,ΕΥΘΥΝΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υ ποχρεώσεις ,του  ό του πως αυ τές

   “  ”,    προσδιορίζονται στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που συ νοδεύει την
, Διακήρυ ξη με ,επιδεξιό του τητα  επιμέλεια και επαγγελματική .κρίση

Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος εκτελεί τη ,σύμβαση  σύμφωνα με του ς ό του ρου ς ,της  τις ισχύου σες
προδιαγραφές και του ς κανό του νες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την
πλήρη      ευ θύνη για την αρτιό του τητα του αντικειμένου  .    της Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι αξιώσεις του 

  εργοδό του τη κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του  αναδό του χου  λό του γω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής
του  παραγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φονται μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την      πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ροδο εξαετίας από του την παραλαβή του 

   ’   αντικειμένου ή την καθ οιονδήποτε τρό του πο λύση της .σύμβασης
          Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο

,  εργοδό του της αν    .     ,τούτο ορίζεται στη σύμβαση Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή
   ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή       και επηρεά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ζου ν την αρτιό του τητα ή την εμπρό του θεσμη

     εκτέλεση της σύμβασης και εφό του σον ο     ,ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος μπορεί να το διαπιστώσει
     ειδοποιεί εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φως και χωρίς υ παίτια καθυ στέρηση  .   τον εργοδό του τη Με τη

        λήξη της σύμβασης ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδό του τη
ό του λα τα έγγραφα ή ,στοιχεία  που  έλαβε για την εκπλήρωση των
συ μβατικών του  , υ ποχρεώσεων καθώς και ,ό του τι  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλο ανήκει σ΄ .αυ τό του ν
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να προειδοποιεί εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φως τον εργοδό του τη για
περιπτώσεις       σύγκρου σης συ μφερό του ντων και δεν επιτρέπεται να εργά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ζεται

   παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια .σύγκρου ση

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττώματα ό του  ελλείψεις του  αντικειμένου  της σύμβασης που  εμφανίζονται
κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια εκτέλεσης ,της  αλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  και μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την οριστική παραλαβή της
και μέχρι την     ,  παραγραφή των αξιώσεων του εργοδό του τη αποκαθιστώνται από του 

    τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο με δίκες του  .δαπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νες  Αν   διαπιστωθούν ελαττώματα ό του 
     ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευ ής  ,   του έργου η Διευ θύνου σα

        Υπηρεσία καλεί τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο της μελέτης να διορθώσει τα   ελαττώματα ό του να
        συ μπληρώσει τις ελλείψεις και εφό του σον αυ τό του ς δεν συ μμορφωθεί εκδίδει και

κοινοποιεί στον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο πρό του σκληση στην :οποία  )α  γίνεται μνεία ό του τι
κινείται η     , )  διαδικασία εφαρμογής του παρό του ντος ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου β περιγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φονται τα

  ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της ,υ πηρεσίας  )γ  χορηγείται
εύλογη προθεσμία για την , )    αποκατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σταση δ επισημαίνεται ό του τι η πρό του σκληση

    μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και
μέσα στη νό του μιμη .προθεσμία  Η ένσταση του  αναδό του χου  δεν αναστέλλει την
υ ποχρέωση συ μμό του ρφωσής του  στην .πρό του σκληση  Αν   αποδειχθεί ό του τι ο

  ,       ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δεν ευ θύνεται η δαπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νη αποκατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στασης των ελλείψεων ή
ελαττωμά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του των βαρύνει τον  κύριο του  .έργου 
Αν ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ττωμα ή την έλλειψη μέσα
στην ταχθείσα ,προθεσμία  το ελά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ττωμα ό του  η έλλειψη αποκαθίσταται από του  τον
εργοδό του τη σε βά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρος και για λογαριασμό του  ,του  με απευ θείας ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεση των
σχετικών εργασιών σε μελετητή που  έχει  τα νό του μιμα .προσό του ντα

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο



Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεώνεται να αναλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει τις νό του μιμες ευ θύνες ,του 
απαλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσοντας αντίστοιχα τον εργοδό του τη και του ς υ παλλήλου ς του  και να
τον προφυ λά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσει από του   ,     παντοειδείς ζημιές εξ αιτίας ατυ χημά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του των που 

   ,   συ μβαίνου ν στο προσωπικό του του εκτό του ς αν προκύπτει σοβαρή  παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λειψη ή
εσκεμμένη ενέργεια του  .εργοδό του τη



7.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο να εκχωρήσει σε τρίτου ς μέρος ή το σύνολο
των         δικαιωμά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του των και των υ ποχρεώσεών του που απορρέου ν από του τη

,   σύμβαση εκτό του ς των περιπτώσεων  που προβλέπονται  στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 195 του 
.4412/2016.Ν

7.5 Εμπιστευτικότητα
’Καθ  ό του λη τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια ισχύος της ,σύμβασης  αλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  και μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τη λήξη ή λύση

,αυ τής  ο  (    )   ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος και οι προστηθέντες του αναλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει την υ ποχρέωση
  να μη γνωστοποιήσει σε τρίτου ς (συ μπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων

του  ελληνικού και διεθνούς ),τύπου  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συ γκατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεση του  ,εργοδό του τη  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που  θα
περιέλθου ν σε γνώση του  κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την εκτέλεση των υ πηρεσιών και την
εκπλήρωση των υ ποχρεώσεών .του ς

7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
   ( ,  ,   . . .)     Όλα τα έγγραφα σχέδια μελέτες στοιχεία κ ο κ που θα συ νταχθούν από του 

 τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο (    )     και του ς προστηθέντες του στα πλαίσια εκτέλεσης της
,   Σύμβασης θα ανήκου ν στην   ,    ιδιοκτησία του εργοδό του τη θα είναι πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ντοτε στη

    διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεση των νομίμων εκπροσώπων του      κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια ισχύος της
       σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδό του τη στον χρό του νο που  προβλέπεται

στη σύμβαση ή αλλιώς κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την ’καθ  οιονδήποτε τρό του πο λήξη ή λύση της
.Σύμβασης

          Αν είναι υ ποχρέωση του αναδό του χου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε
ηλεκτρονική ,       μορφή υ ποχρεούται να τα συ νοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή

    του ς και με οδηγίες για την ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κτηση / διαχείρισή .του ς

7.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε είδου ς υ πολογισμοί ή τα οποιαδήποτε ,στοιχεία  που  θα προκύπτου ν
από του     ,     (  επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό του Υπολογιστή από του τον Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο ή του ς

 )  προστηθέντες του ή από του  τις υ πηρεσίες του  εργοδό του τη με την βοήθεια /
καθοδήγηση του  ,αναδό του χου  θα συ νοδεύονται υ ποχρεωτικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του   από του αναλυ τικό του 

,υ πό του μνημα  που  θα :περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει
 τον τύπο του  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που  ,χρησιμοποιήθηκε
         την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία

 του συ ντά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κτη και του  ιδιοκτήτη , του και
 σε περίπτωση ,υ πολογισμών  την περιγραφή των ,μεθό του δων  των

παραδοχών ,      ,υ πολογισμού του τρό του που συ μπλήρωσης των δεδομένων
   έτσι ώστε οι αντίστοιχοι      υ πολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με

     ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλες κλασσικές μεθό του δου ς ή με ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλα .προγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του μματα

7.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
    ( ),    Τα προγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του μματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή λογισμικό του τα οποία θα

 χρησιμοποιήσει ο        ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος για την εκτέλεση των υ πηρεσιών και την
   ,εκπλήρωση των υ ποχρεώσεών του   υ ποχρεούται να θέσει στη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεση του 

εργοδό του τη ό του ποτε του  .ζητηθεί
Η κυ ριό του τητα των προγραμμά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του των αυ τών παραμένει στον ,Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο  έχει ό του μως
ο εργοδό του της το δικαίωμα να τα ,χρησιμοποιεί  χωρίς οικονομική επιβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρυ νση
και χωρίς περιορισμούς για θέματα που  σχετίζονται με το Τεχνικό του 
Αντικείμενο της παρούσας .Σύμβασης



7.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
  (        )  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος και σε περίπτωση σύμπραξης ό του λα τα μέλη της υ ποχρεούται να

εκπληρώνει τις κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τις  κείμενες διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις φορολογικές του  υ ποχρεώσεις
και :ενδεικτικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 

       την υ ποχρέωση εγγραφής στην αρμό του δια Δημό του σια Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοικονομική
 ( ) Υπηρεσία ΔΟ οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοΥ και υ ποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας

,εισοδήματος  . . .,ΦΠΑ  .,κλπ
 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική ,νομοθεσία
 την πληρωμή φό του ρου  εισοδήματος ή ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλων φό του ρων ή τελών και την

εκπλήρωση των υ ποχρεώσεών του  για την καταβολή των εργοδοτικών
εισφορών των εργαζομένων .του 

Προκειμένου  να αποφευ χθεί η διπλή φορολογία του  εισοδήματος τυ χό του ν
αλλοδαπών   ,    επιχειρήσεων του Αναδό του χου αυ τό του ς αναλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει να

    προσκομίσει στον Εργοδό του τη ό του λα τα   ,  σχετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δικαιολογητικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του έγγραφα που 
     απαιτούνται από του τις αρμό του διες ελληνικές Δημό του σιες .Υπηρεσίες

7.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
  (       )   Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης υ ποχρεούται να

 εκπληρώνει τις υ ποχρεώσεις του  που  απορρέου ν από του  την κείμενη για την
κοινωνική ασφά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λιση  (  , ,   ),   νομοθεσία ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ κλπ για το

 ,    προσωπικό του του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της .σύμβασης

7.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
     ,     Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δεν δικαιούται να προβαίνει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη

συ γκατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θεση  ,    ,       του εργοδό του τη ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του μεσα ή έμμεσα σε δημό του σιες ή δια του Τύπου 
   ανακοινώσεις σχετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του με τη σύμβαση ή τον .εργοδό του τη

7.12 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
          Τα έγγραφα που θα ανταλλά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσονται μεταξύ του Αναδό του χου και του Εργοδό του τη
 θα πρέπει   ’   email,     να αποστέλλονται κατ αρχήν με τα δε πρωτό του τυ πα αυ τών να

 αποστέλλονται με συ στημένο ταχυ δρομείο ή με courier και  να είναι
συ ντεταγμένα στην ελληνική .γλώσσα

7.13      .Διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεωνκαι ενημερώσεις
         Εφό του σον προβλέπεται από του τον φά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κελο την συ μβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σης η διενέργεια ερευ νητικών

       γεωτρήσεων για την εξακρίβωση των συ νθηκών θεμελίωσης νεοαναγειρό του μενων
           ή υ φιστά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του μενων κατασκευ ών και καθώς το σύνολο της πό του λης της Χίου αποτελεί

 ,         αρχαιολογικό του χώρο πριν την εκκίνηση των εργασιών που αφορούν στις εργασίες
,         ,διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τρησης θα πρέπει να υ ποβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλεται στην Εφορεία αρχαιοτήτων Χίου 

        τοπογραφικό του διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραμμα των θέσεων λήψης υ λικού προκειμένου να αποφαίνεται
       .για του ς ό του ρου ς εκτέλεσης των εν λό του γω εργασιών

7.14   –  .Κύρια μελέτη Βασικός μελετητής

     :Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίορίζονται ως ΚύριεςΜελέτες οι
- «    » (  6)  ΑρχιτεκτονικέςΜελέτες ΚτιριακώνΈργων κατηγορία και οι
- «  » (  8),Στατικές μελέτες κατηγορία



    .  1    4   .  µ.  .ό του πως ειδικό του τερα ορίζεται στην παρ του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου της υ π αριθ πρωτ
∆ /92783 . ./  466  /10-9-2018    µ  ΝΣβ π ε ΦΝ Από του φαση Υπου ργού Υποδο ών και

.Μεταφορών

           µ  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίορίζεται ως Β'ασικό του ς Μελετητής ο Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος ή σε περίπτωση ένωσης τα έλη της
   ,        Αναδό του χου Ένωσης σύμβασης μελέτης ο οποίος θα εκπονήσει την ως ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νω Κύρια

, µ  µ      .Μελέτη σύ φωνα ε τα οριζό του μενα στην προηγούμενη παρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του γραφο

 µ    µ    µ   Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο καθορισ ό του ς καθηκό του ντων και αρ οδιοτήτων του βασικού ελετητή ως Τεχνικού
µ  -        ,   µ  Συ βούλου Μελετητή κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την εκτέλεση του έργου το περιεχό του ενο της
µ    µ   µ    ,    σύ βασης που υ πογρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φεται ε την Προϊστα ένη Αρχή του έργου και ο τρό του πος

µ   ,   µ   µ.  .πληρω ής των υ πηρεσιών καθορίζονται ε την υ π΄αριθ πρωτ
∆ /92783 . ./  466  /10-9-2018    µ  ΝΣβ π ε ΦΝ Από του φαση Υπου ργού Υποδο ών και

.Μεταφορών

Άρθρο 8   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο Εργοδό του της υ ποχρεούται να παρέχει στον ,Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο  χωρίς ,επιβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρυ νση
ό του λες τις πληροφορίες που  αναφέρονται στον Φά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του κελο Δημό του σιας ,Σύμβασης
εφό του σον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυ μα να τις .παραδώσει

8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
         ,Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοΕργοδό του της υ ποχρεούται να καταβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο

 κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του ς    187  .4412/2016ό του ρου ς του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου του Ν    ,  και της παρούσας ό του πως
 ειδικό του τερα ορίζεται στην . 4.2παρ  της παρούσας . .ΣΥ

Άρθρο 9  -ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
        Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο εργοδό του της και ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούνται να αντιμετωπίζου ν καλό του πιστα

 τις αμοιβαίες υ ποχρεώσεις και τα δικαιώματά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του ς και να προσπαθούν
για την επίλυ ση  των διαφωνιών του ς με πνεύμα συ νεργασίας και

.αλληλεγγύης  Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τα ,λοιπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τις διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις των ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρων 183-195 του  .4412/2016Ν  και την παρούσα
(ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 12).

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην
Προσφορά του Αναδόχου
Τα έγγραφα της σύμβασης .αλληλοσυ μπληρώνονται  Σε περίπτωση που 
υ πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρξου ν αντικρου ό του μενες διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις ή ό του ροι στα έγγραφα της ,σύμβασης
υ περισχύου ν τα αναγραφό του μενα στο ισχυ ρό του τερο κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε ,  φορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ό του πως ορίζεται
στη .Διακήρυ ξη

  Λά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θη ή παραλείψεις των εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φων της σύμβασης   μπορεί να διορθώνονται
πριν την   ,      υ πογραφή της σύμβασης αν τούτο δεν αντιβαίνει στη

  δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υ ποχρέωση του 
Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λει μονομερώς του ς ό του ρου ς της που  έλαβαν
υ πό του ψη του ς οι διαγωνιζό του μενοι για τη διαμό του ρφωση της προσφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ς .του ς

9.3 Ανωτέρα βία



         Αν κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την εκτέλεση της σύμβασης επισυ μβούν γεγονό του τα ή περιστατικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
"ανώτερης ",βίας  τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υ περά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νω
του  ελέγχου  και της ευ θύνης των ,συ μβαλλομένων  καθένα εκ των μερών
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συ μβατικών του 

,υ ποχρεώσεων  εφό του σον αυ τά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τα γεγονό του τα ή   περιστατικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του παρεμποδίζου ν την
 .    εκπλήρωσή του ς Το παραπά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νω δικαίωμα υ φίσταται   μό του νο στις περιπτώσεις

        που οι συ νέπειες των περιστατικών αυ τών δεν ρυ θμίζονται από του  τις
διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις του  .4412/2016Ν  ή  .τη σύμβαση

         Η μη εκπλήρωση των συ μβατικών υ ποχρεώσεων κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια της
, αναστολής δεν δημιου ργεί δικαίωμα ή αξίωση υ πέρ ή κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  του  ετέρου  των

.συ μβαλλομένων  Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υ ποχρεώσεων ή η
καταβολή ,αμοιβών  που  κατέστησαν απαιτητές πριν από του  την επέλευ ση των
ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νω  γεγονό του των ή .περιστατικών

9.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
,          Διαφωνίες διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψου ν κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την εκτέλεση της

Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρου ς του  αναδό του χου  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρνηση παροχής
των υ πηρεσιών και      εκτέλεσης των καθηκό του ντων του ό του πως αυ τά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 

  ,    προβλέπονται στη Σύμβαση εκτό του ς αν τούτο    ρητώς προβλέπεται από του τις
  .4412/2016   .    διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις του Ν ή την σύμβαση Αν παρό του τι δεν υ φίσταται τέτοιο
,δικαίωμα  ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος αρνηθεί την εκτέλεση της ,σύμβασης  ο εργοδό του της

     ,μπορεί να κηρύξει τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο έκπτωτο      κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τις σχετικές διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις του 
.νό του μου 

Άρθρο 10   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜOΚΡΑΤΙΑΒΑΣΗΣ

10.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφό του σον ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δεν εκπληρώνει τις συ μβατικές του  υ ποχρεώσεις ή δεν
συ μμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της ,υ πηρεσίας  που  είναι σύμφωνες
με τη  σύμβαση ή τις κείμενες ,διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις   κηρύσσεται έκπτωτος με από του φαση
της . .,ΠΑ  ό του πως     191   .4412/2016,  λεπτομερώς ορίζεται στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του Ν ό του πως

  τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021Ν
Εφό του σον συ ντρέχου ν οι περιπτώσεις της .παρ  2 του  ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου  ,αυ τού  η
διαδικασία έκπτωσης κινείται υ ποχρεωτικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  και πιο συ γκεκριμένα αν ο
ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος :



)    ,        (1/3), α Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ περβεί υ παίτια για χρονικό του διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στημα πέραν του ενό του ς τρίτου τη 
   . 2   184συ νολική προθεσμία της παρ του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου   .4412/2016  ,του Ν περί προθεσμιών  

λαμβανομένων υ πό του ψη των .παρατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σεων
)        ,  β Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος καθυ στερεί υ παίτια την υ ποβολή σταδίου μελέτης για χρό του νο
περισσό του τερο από του  το μισό του  της αντίστοιχης τμηματικής .προθεσμίας

)      '   γ Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι εργασίες του αναδό του χου παρου σιά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ζου ν κατ επανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ληψη ελαττώματα ή
. ελλείψεις Για να κηρυ χθεί ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος έκπτωτος για τον λό του γο ,αυ τό του ν  πρέπει

να έχει ,προηγηθεί    ,    . 5  του λά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του χιστον μια φορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του η εφαρμογή της παρ του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου 
188   .4412/2016  του Ν περί υ ποχρεώσεων ,αναδό του χου  για την αποκατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σταση
των ελαττωμά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του των ή ελλείψεων της μελέτης και να μην  έχει ασκηθεί
ένσταση ή   η ασκηθείσα να έχει .απορριφθεί

)δ  ,Διαπιστωθεί  ό του τι ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος προσκό του μισε πλαστή εγγυ ητική επιστολή ή
,ό του τι       103   .4412/2016προσκό του μισε πλαστά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δικαιολογητικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του του ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου του Ν

 περί πρό του σκλησης υ ποβολής δικαιολογητικών κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την υ πογραφή της
.σύμβασης

Αν υ φίσταται λό του γος ,έκπτωσης  κοινοποιείται στον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο με από του δειξη
ειδική    ,    πρό του σκληση της διευ θύνου σας υ πηρεσίας στην οποία απαραιτήτως

  γίνεται μνεία των       διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεων του παρό του ντος ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρου και η οποία
   περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νει συ γκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που 

πρέπει να εκτελέσει ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος μέσα στην τασσό του μενη .  προθεσμία Η
     ,    τασσό του μενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη δηλαδή ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λογη του χρό του νου 

που  ,απαιτείται  κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή
των ενεργειών και  πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ντως ό του χι μικρό του τερη των δεκαπέντε (15) .ημερών

        Ανεξά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρτητα από του την κοινοποίηση της ειδικής πρό του σκλησης και τις
  προθεσμίες που αυ τή τά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σσει για την εκτέλεση συ γκεκριμένων εργασιών ή

,ενεργειών  ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος είναι υ ποχρεωμένος    να τηρεί τις εκ της συ μβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σεως
υ ποχρεώσεις του    για την εμπρό του θεσμη      εκτέλεση της σύμβασης και σε κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε

      περίπτωση υ φίσταται τις νό του μιμες συ νέπειες από του την υ πέρβαση των
συ μβατικών .προθεσμιών

           Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρό του σκληση παρήλθε χωρίς ο
 ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος να συ μμορφωθεί με το περιεχό του μενό του  ,της  κηρύσσεται έκπτωτος

μέσα σε αποκλειστική   (30)     προθεσμία τριά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ντα ημερών από του την πά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ροδο της
 ,   ταχθείσας προθεσμίας με από του φαση του  προϊσταμένου  της διευ θύνου σας
.υ πηρεσίας  Στην από του φαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που 

εκτέλεσε ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος σε συ μμό του ρφωση προς την ειδική  πρό του σκληση και
          αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και

στις ενέργειες στις οποίες δεν .συ μμορφώθηκε
     ,     Η έκπτωση του αναδό του χου καθίσταται οριστική αν κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του της από του φασης

 έκπτωσης δεν ασκηθεί ένσταση ή αν η ασκηθείσα ένσταση .απορριφθεί  Αν
ασκηθεί ,ένσταση         αναστέλλονται οι συ νέπειες της έκπτωσης μέχρι αυ τή να

   οριστικοποιηθεί και ο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος υ ποχρεούται να συ νεχίσει τις εργασίες της
.σύμβασης  Η αποδοχή ή από του ρριψη της    ένστασης από του το αποφαινό του μενο

 '  198ό του ργανο κατ ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο   .4412/2016 , του Ν περί περί διοικητικής και δικαστικής
επίλυ σης διαφορών ,αιτιολογείται  μεταξύ δε των λό του γων ,αποδοχής  μπορεί
να περιλαμβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νεται και η καταφανής βελτίωση του  ρυ θμού ή της ποιό του τητας

  ,       των εκτελούμενων εργασιών ώστε να πιθανολογείται βά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σιμα η έγκαιρη και
έντεχνη εκτέλεση του  .έργου 

   ,    198    Η εξέταση της ένστασης κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο γίνεται κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του προτεραιό του τητα από του 
 το τεχνικό του         συ μβούλιο και η σχετική γνωμοδό του τηση εκδίδεται υ ποχρεωτικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σε

  (3)προθεσμία τριών  μηνών από του  την ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του σκηση της .ένστασης  Η μη έκδοση
από του φασης του  αρμό του διου   ,     198  αποφαινομένου οργά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του νου κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του το ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του 



.4412/2016     Ν περί μέσα σε προθεσμία ενό του ς (1) μηνό του ς από του  την έκδοση της
γνωμοδό του τησης του  ,συ μβου λίου  θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της

.γνωμοδό του τησης



         Μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του από του την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και
καταπίπτει          υ πέρ του εργοδό του τη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική

.   ρήτρα Αν επιβλήθηκαν     ποινικές ρήτρες για υ πέρβαση τμηματικών
    προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της ,    έκπτωσης οι ρήτρες αυ τές

    ,    οφείλονται από του τον ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο αθροιστικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ενώ επιβά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλεται και η ποινική
ρήτρα για την υ πέρβαση της συ νολικής ,προθεσμίας  εφό του σον υ φίσταται
αντίστοιχη .περίπτωση
Η ,από του φαση  με την οποία οριστικοποιήθηκε η ,έκπτωση  κοινοποιείται
στις υ πηρεσίες που  είναι αρμό του διες για την τήρηση μητρώων .μελετητών

10.2 Διάλυση της σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο εργοδό του της δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λυ ση μιας
σύμβασης        μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συ ναφών επιστημονικών

  υ πηρεσιών κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τη   ,     διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια εκτέλεσής της σύμφωνα με τα αναφερό του μενα
  192 . 1  2 στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο παρ και του  .4412/2016, Ν ό του πως τροποποιήθηκε και ισχύει

μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον .Ν  4782/2021.
Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχος δικαιούται να διαλύσει την ,σύμβαση  σύμφωνα με τα
αναφερό του μενα στο  192  .ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο παρ  3, 4   5   .4412/2016,και του Ν  ό του πως
τροποποιήθηκε    και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τον . 4782/2021.Ν

10.3 ΜOΚΡΑΤΙΑαταίωση της διάλυσης
      193   .4412/2016,  Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του ν ό του πως

 τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον .Ν  4782/2021

10.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
      194   .4412/2016,  Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του ν ό του πως

 τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον .Ν  4782/2021

10.5 Υποκατάσταση του αναδόχου
      195   .4412/2016,Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του ν  ό του πως

 τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον .Ν  4782/2021

10.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
   ,        Η αναθέτου σα αρχή μπορεί υ πό του τις προϋποθέσεις που ορίζου ν οι κείμενες

,  διατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ξεις να        καταγγείλει μία δημό του σια σύμβαση κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του την διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια της
    εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερό του μενα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο 133 (για το ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ .α τορ.

338) του  .4412/2016,Ν  ό του πως  τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον . 4782/2021Ν

10.7 Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
     189   .4412/2016,  Ισχύου ν τα αναφερό του μενα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του Ν ό του πως

 τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τον .Ν  4782/2021.

Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

          Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοι διαφορές μεταξύ του εργοδό του τη και του αναδό του χου επιλύονται κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τα
λεπτομερώς    198   .4412/2016,  αναφερό του μενα στο ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρθρο του Ν ό του πως

    τροποποιήθηκε και ισχύει μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του τον .  4782/2021.     Ν Η διοικητική και η
     δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλου ν την εκτέλεση της ,  Σύμβασης εκτό του ς

και αν ορίζεται διαφορετικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του   .στοΝό του μο



Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜOΚΡΑΤΙΑΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

12.1 Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  από του  το Ελληνικό του  Δίκαιο ό του πως αναλυ τικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
προσδιορίζεται στην διακήρυ ξη και το  Τεύχος Τεχνικών .Δεδομένων
12.2  Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συ νταχθεί  στην ελληνική .γλώσσα
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και )γραπτές  μεταξύ του  Αναδό του χου  και
του  Εργοδό του τη ή ά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του λλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην
ελληνική .γλώσσα  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίοπου δήποτε και οποτεδήποτε κατά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του  τη διά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του ρκεια ισχύος
της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή    /    μετά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φραση από του ή και προς τα

,       ελληνικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του αυ τές θα εξασφαλίζονται από του τον Ανά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του δοχο και με κό του στος που  θα
βαρύνει τον .ίδιο

     ,Σε κά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του θε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών    το ελληνικό του κείμενο
 κατισχύει των εγγρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φων σε αλλοδαπή .γλώσσα

Χίος  11/07/2022 Χίος 11/07/2022
Η Συντάξασα Θεωρήθηκε

Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο .Προϊστ  /Δ νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών

καα

 Ευ τυ χία Β'ορριά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του 
Τοπογρά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του φος Μηχανικό του ς με

βαθμό του  ’Α

 Παντελής Τσαγρής
Πολιτικό του ς Μηχανικό του ς με

βαθμό του  ’Α
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