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ΆΡΘΡΟ 1.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εργοδότης – Αναθέτουσα αρχή:∆ήµος ∆ίου - Ολύµπου 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆Υ):Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η παροχή των 

ζητούµενων υπηρεσιών. 

Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση 

Αµοιβή του Αναδόχου 

Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό συµφωνητικό που θα 

υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

Έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Ε. 

∆ΙΟΥ» 

Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του 

Αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 

παράγραφο 1.1 της Ε.Σ.Υ. 

Τεύχη ∆ιαγωνισµού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 

συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας: 

1. Τεύχος Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

3. Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη 

4. Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός Προσφοράς 

5. Έντυπο Προσφοράς 

 

 

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος) και 

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 στην Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, ενώ το αντικείµενο και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη. 

Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα συµπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και ταξινοµούνται κατά σειρά 

ισχύος: 

1. Το συµφωνητικό που θα υπογραφθεί µε τον Ανάδοχο 

2. Η Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού 

3. Τεύχος αναλυτικού προϋπολογισµού 
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4. Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

5. Τεύχος τεχνικής περιγραφής 

6. Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

7. Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 Περιεχόµενο της σύµβασης 

Το αντικείµενο της σύµβασης προσδιορίζεται στο άρθρο 1.3 της Προκήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ιαγωνισµού. 

 Τόπος και χρόνος 

 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή των Αντλιοστασίων καθώς και τα σηµεία από τα 

οποία διέρχεται το σύνολο των βαρυτικών αγωγών των οικισµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα 

από έγκαιρη πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας του εργοδότη να συµµετέχει σε συσκέψεις, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, 

να συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε 

σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο Εργοδότης. 

 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης του Εργοδότη για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συµφωνητικό µέσα σε 15 ηµέρες. Το συµφωνητικό θα 

υπογράψει για λογαριασµό του Εργοδότη ο ∆ήµαρχος ∆ίου - Ολύµπου. 

 Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζονται οι είκοσι επτά (27) 

µήνες. 

Σε προθεσµία ενός µηνός από την υπογραφή του συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ' αυτό διαφορετικά, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών 

τευχών. 

Αν η ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη 

του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού ή 

στα τεύχη του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

 

 Σύµβαση – Ορισµός εκπροσώπου 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά 

το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο 

των Συµβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο 

που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την 

αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου 

στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων 
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του Αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 

εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Οµάδας Επίβλεψης. 

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 εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του 

µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τη Σύµβαση, 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. 

Παράλληλα µε την υπογραφή της σύµβασης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής θα αποτελεί και το 

πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής µεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Ανάδοχου 

που θα αναφέρεται στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Φορέα µετά 

τη λήξη του χρόνου σύµβασης. Οι νόµιµες αποσβέσεις για τη χρήση του εξοπλισµού δεν έχουν 

συµπεριληφθεί στην αµοιβή του αναδόχου και αφορούν τον Εργοδότη. 

 

 Επίβλεψη της Σύµβασης 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που 

θα  επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύµβασης,  τα  οποία  εν  συνεχεία  θα καλούνται 

«Οµάδα Επίβλεψης» (ΟΕ). 

 

 

 Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

στο τεύχος "Τεχνικών Προδιαγραφών " και στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 3.: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ — ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 

και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η αρµόδια υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα 

αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη των αντλιοστασίων 

και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, 

συντήρησης των αντλιοστασίων σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα 

στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία του. 

Αν και τα έργα είναι «απλές χηµικές εγκαταστάσεις» λόγω της ειδικής φύσης, και της σηµασίας τους, 

ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 274/97 θα 

πρέπει να είναι Χηµικός Μηχανικός που αποδεδειγµένα θα έχει τόσο επιστηµονική ενασχόληση µε το 

αντικείµενο όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειµένου θέση. 

Ο υπεύθυνος της επίβλεψης της λειτουργίας του έργου πρέπει να είναι καλός χρήστης της Ελληνικής 

γλώσσας ή να συνεργάζεται µε διερµηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της 

νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

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 οποιουδήποτε 

µέλους της οµάδας. Η Οµάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την 

αναπλήρωση του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της εργολαβίας που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, 

µισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να λειτουργεί και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων µε προσωπικό επιστηµονικό, 

εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή 

και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του προσωπικού 

αυτού να έχει σε ετοιµότητα εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών 

ηλεκτροµηχανολογικών έργων και εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει 

σε επισκευές και κατασκευές ακόµα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο ∆ήµος ∆ίου Ολύµπου έχει δικαίωµα να 

διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και 

µη τίµιου µέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή 

εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία φορά το µήνα µε τους αρµόδιους εκπροσώπους 

του ∆ήµου σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση 

θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία κι συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα 

να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες 

φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι' 

αυτό προσωπικό. 
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Του πρώτους δύο µήνες της σύµβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το οριστικό πρόγραµµα συντήρησης 

όλων των επιµέρους µονάδων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα 

τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από 

επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες 

των κατασκευαστών. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε 

φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4.: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Ο Ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, όπως προκύπτει από την 

Οικονοµική του Προσφορά και τις πιστοποιούµενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που 

έχουν παρασχεθεί ανά µήνα. 

Για την πληρωµή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, που 

ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία. Ειδικότερα αναγράφονται: 

i. Το είδος των εργασιών. 

ii. Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

iii. Το πληρωτέο ποσό 

iv. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του τιµολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, Τ.Μ.Ε.∆.Ε., κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι 

συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών 

τους. 

4. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ' αίτηση του Εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 
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∆ιευκρινίζεται ότι: 

(1) 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, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, Τ.Μ.Ε.∆.Ε., 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, TEE κλπ. 

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

καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Τιµολογίου. 

 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του τιµολογίου, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή 

καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν των δύο µηνών, εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στην κείµενη νοµοθεσία για τόκους υπερηµερίας. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν 

παρέλθει ένας µήνας από την κατάθεση του τιµολογίου και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση. Η έγκριση 

έκαστου τιµολογίου δίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, 

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

εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως 

για την εκτέλεση της σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το 

επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

 

 Νόµισµα 

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

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

 

 Αµοιβή Αναδόχου 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 4.100,00€ ανά 

μήνα και για είκοσι επτά μήνες από την υπογραφή της σύµβασης δηλαδή συνολικού ύψους : 

110.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος 

της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών. 
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 Ωράριο Λειτουργίας 

Τα αντλιοστάσια θα λειτουργούν συνεχώς, αλλά θα είναι ανοιχτά όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 

πλην Σαββάτου, Κυριακής και επίσηµων αργιών, για τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ηµερησίως. 

Επιπλέον ο Ανάδοχος, σε συµφωνία µε τον Κύριο του Έργου µπορεί να αναπροσαρµόζει το ωράριο 

ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 

ΆΡΘΡΟ 5.: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα, και το πολύ εντός δέκα ηµερών από την έκδοση του 

σχετικού πιστοποιητικού. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή 

δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένει σταθερή και 

αµετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

ΆΡΘΡΟ 6.: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
 

 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% 

επί του προϋπολογισµού προσφοράς των υπηρεσιών που ανατίθενται. 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από 

τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 

µετάφραση στα Ελληνικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σταδιακά ανά έτος, ανάλογα των 

ποσοτήτων των παρασχεσειθών υπηρεσιών. Το 10% της κάθε φορά αποµειούµενης αξίας της 

εγγύησης, θα παρακρατείται µέχρι τη λήξη της σύµβασης και θα επιστρέψει στον Ανάδοχο µετά την 

οριστική παρακολούθηση. 

 

6.2 Γενικοί Όροι Εγγύησης 

Η εγγύηση της παραγράφου 6.1 της παρούσας καλύπτει στο σύνολο της χωρίς καµιά διάκριση την 

πιστή εφαρµογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 

κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την  απαίτηση 

µέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε 

έγγραφη δήλωση του προς τον εγγυητή. 
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ΆΡΘΡΟ 7.: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
 

Σηµαντικότατη παράβαση της σύµβασης είναι η µη εξασφάλιση της καθηµερινής λειτουργίας των 

αντλιοστασίων. Η µη τήρηση της συγκεκριµένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης 

πληµµέλεια που πρέπει άµεσα να αρθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Η συστηµατική υπαίτιος 

εκ µέρους του µη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις 

σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 

εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στα αντλιοστάσια, ο Ανάδοχος και ο ∆ήµος θα αναζητήσουν 

κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην οµαλότητα. 

Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τα αντλιοστάσια µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο µέχρι οι συνθήκες να οµαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν 

πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από το ∆ήµο). 

Την ευθύνη για οµαλή λειτουργία µε προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών 

προβληµάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφο του στο ∆ήµο αµέσως κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύµβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή µε τους 

εκπροσώπους του ∆ήµου ώστε να εγκρίνουν τα µέτρα για την αντιµετώπιση της. Εφόσον αυτό δεν 

είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να προχωρήσει στα απαιτούµενα έξοδα και να 

υποβάλλει άµεσα στο ∆ήµο γραπτή λεπτοµερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο ∆ήµος θα είναι 

υπεύθυνος για το κόστος των µέτρων έκτακτης ανάγκης µε την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις 

δεν οφείλονταν σε σφάλµα ή αµέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζηµίωση θα 

προσδιορίζεται είτε µε επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε µε οποιονδήποτε άλλο εφικτό 

τρόπο σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα 

και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το µηχανικό εξοπλισµό όσο και το προσωπικό του. 

 

ΆΡΘΡΟ 8.: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, δεν παραγράφονται µετά  την 

παραλαβή του αντικειµένου. 
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ΆΡΘΡΟ 9.: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ρητά και αµετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα Συµβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

∆ιαγωνισµού µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση, και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες 

που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του Εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 Με τη λήξη της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών 

του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

 

 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

απαλλάσσει τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες µπορεί να ανακύψουν από ατύχηµα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου 

κατά την λειτουργία των αντλιοστασίων. 

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

των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων νόµιµης ανάθεσης 

σε συγγενική εταιρεία ή νόµιµης υπεργολαβίας. Για τις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνεται η αρµόδια 

υπηρεσία. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

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 υποχρεώσεων τους. 

 

 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

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

προστεθέντες 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 στο Νόµο και στη σύµβαση 

ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται 

να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση 

τους. 

 

 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

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

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή µε την βοήθεια /καθοδήγηση του Αναδόχου, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του συντάκτη 

και σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού και του 

τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων. 

 

 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

1) την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)  και 

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

2) την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία 

3) την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

4) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 

εργαζοµένων του. 

Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 

του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 

 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε Ι.Κ.Α., 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε. κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

 ∆ηµοσιοποίηση – 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 σχετικά µε τη σύµβαση ή τον 

εργοδότη 
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 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ' αρχήν µε telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο 

ταχυδροµείο ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΆΡΘΡΟ 10.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

 
 

 Παράδοση πληροφοριών για τη σύµβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

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

 

 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόµου και της παρούσας, και το αργότερο σε ένα µήνα από την έγκριση και θεώρηση 

του τιµολογίου από την Οµάδα Επίβλεψης. Στο βαθµό που σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία 

έγκρισης του τιµολογίου από την Οµάδα Επίβλεψης, ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το 

δικαίωµα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους, σύµφωνα µε τη σχετική 

νοµοθεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 11.: ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
 

 Συµβατικά τεύχη 

Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες 

διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 

κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

και την παρ. 1.1 της παρούσας. 

 Λάθη ή παραλείψεις των συµβατικών τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 

 

 

 Ανωτέρα Βία 

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

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, 

καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών 
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του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το 

παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 

ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δηµιουργεί 

δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών. 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 

Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύµβασης, ο Εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

νόµου. 

 

ΆΡΘΡΟ 12.: ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται 

υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ 

του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

 ∆ιάλυση της Σύµβασης 

Ο Ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον Εργοδότη 

προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωση του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι 

της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφόσον ο 

Ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών 

του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών. 

Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα 

για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµη και στην 

περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συµβατική προθεσµία µε όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

 

 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς Λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την Σύµβαση εάν δεν 

εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση.  Πτώχευση  του  Αναδόχου,  συνεπάγεται  την  αυτοδίκαιη  λύση  της  σύµβασης,       ενώ 
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πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του 

πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 

 

 Λύση της Σύµβασης- Παραλαβή του αντικειµένου της 

Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που 

εκδίδεται από την Αρµόδια Υπηρεσία όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 

Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 

σύµβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός 2 µηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης µε απόφαση 

του Αρµόδιου Οργάνου. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής 

του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων και των λοιπών υποδοµών των αντλιοστασίων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της παρούσας 

Ε.Σ.Υ., µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή 

του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή εργασιών, µετά από αίτηση του Αναδόχου. Μπορεί επίσης να 

γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από αίτηση του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13.: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερόµενα 

στο άρθρο 13 του Νόµου 1418/84. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 

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

 

ΆΡΘΡΟ 14.: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 Νοµοθεσία 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”, 

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

− της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά  τεύχη  της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 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. 

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ο Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας 

                       α/α 

Μαυρομμάτης Ζαχαρίας 
MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

Χατζημήτρος Ηρακλής 
Πολιτικός Μηχανικός  

Χατζημήτρος Ηρακλής 
     Πολιτικός Μηχανικός 
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