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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο – Ορισμοί : 

 

1.1. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους όρους που θα διέπουν 
τη Σύμβαση για το έργο : «Έλεγχος συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού για τα έτη 2014 και 2015 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2012 και 
2013 αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες», όπως αυτή εγκρίθηκε με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. : 
689/…/29-4-2013 και ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Συγγραφής.  

 

 

1.2. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω, όπου συναντώνται στο εξής στο παρόν 
συμβατικό κείμενο, θα έχουν την έννοια που, αντίστοιχα, παρατίθεται εδώ : 
 

η Συγγραφή 

 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

η Διακήρυξη 

 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο : «Έλεγχος 
συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 
2014 και 2015 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 
2012 και 2013 αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες».     

η Απόφαση  Η υπ’ αρ. 689/…/29-4-2013 Απόφαση της Ολομέλειας 
της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με την Προκήρυξη Ανοιχτού 
Διαγωνισμού για το έργο: «Έλεγχος συμμόρφωσης 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), 
με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2014 και 2015 (με 
απολογιστικά στοιχεία των ετών 2012 και 2013 
αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες».     

 η Ε.Ε.Τ.Τ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Ο Ανάδοχος  Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση 
Προσώπων, στο οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα 
του Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, δυνάμει της 
Διακήρυξης.  

 

Η Σύμβαση 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
του Αναδόχου, για το ανωτέρω έργο  

Τα Μέρη  Τα εδώ συμβαλλόμενα Μέρη, όταν αναφέρονται από 
κοινού. 

 Το αποτέλεσμα της εργασίας του Αναδόχου, το οποίο 



Το Έργο θα παραγάγει, δυνάμει της Σύμβασης και θα 
παραδώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ., όπως περιγράφεται στη 
Διακήρυξη, την παρούσα Συγγραφή και τη Σύμβαση. 

Ο Επιβλέπων Το Φυσικό Πρόσωπο ή η ομάδα Φυσικών Προσώπων ή 
το Νομικό Πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα 
Επιβλέποντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 

 

 

Ο Κανονισμός  

Ο Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ Τεύχος 
Β’, 1750/31.12.2001), όπως ισχύει, τροποποιηθείς, 
με την ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 383/17/13.04.2006 (ΦΕΚ 
647/Β/24.05.2006), καθώς και την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 
469/024/22.02.2008 (ΦΕΚ 424/Β΄/13.03.2008)   

 

Η Αμοιβή  

Το ποσόν που θα λάβει ο Ανάδοχος, ως μόνη και 
συνολική αμοιβή του, για την εκτέλεση του Έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας Συγγραφής. 

  

  

 

1.3. Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Συγγραφή, νοούνται σε 
ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για 
εργάσιμες ημέρες. 

 

1.4. Όπου στην παρούσα Συγγραφή γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου ή 
παραγράφου άρθρου, χωρίς άλλο  προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα αυτής της 
Συγγραφής.  

 

Άρθρο 2ο 

Το έργο : 

 

2.1. Τα Μέρη, συμπράττουν στο πλαίσιο της παρούσας, που διέπεται από τους όρους 
της παρούσας Συγγραφής, τη Σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,  
αποσκοπώντας να παράσχει ο Ανάδοχος στην Ε.Ε.Τ.Τ. ορισμένο αποτέλεσμα 
εργασίας, δυνάμει της Σύμβασης. 

 

2.2. Το έργο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης και ανατίθεται, υπό τους 
όρους της παρούσας, στον Ανάδοχο, προσδιορίζεται, κατά γενική περιγραφή, στο 
Τεύχος Διακήρυξης και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι αυτού, με τίτλο «Αναλυτική 
Περιγραφή του Αντικειμένου των Υπηρεσιών του Αναδόχου». 

 



2.3. Τα παραδοτέα του Έργου αναφέρονται στο Παράρτημα  ΙΙ της Διακήρυξης, το 
οποίο θα αποτελέσει και Παράρτημα της Σύμβασης.  

 

2.4. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στο Έργο περιλαμβάνονται 
και :  

2.4.1. Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που, κατ’ αντικείμενο, 
σχετίζονται με το Έργο ή που, κατ’ εύλογη κρίση, απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να 
εκτελεστούν, για την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με 
την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις 
που σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου.  

2.4.2. Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την 
εκτέλεση του Έργου ή εξαιτίας αυτού, ιδίως, υποστήριξη των πορισμάτων του 
ελέγχου που αποτελεί αντικείμενο του Έργου, ενώπιον δικαστικής αρχής, εφόσον 
κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο μετά την εκτέλεση του Έργου και επ’ ευκαιρίας αυτού. 

 

Άρθρο 3ο 

Ανάθεση του Έργου : 

 

3.1. Με τη Σύμβαση, η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και 
αναλαμβάνει, την εκτέλεση του Έργου που ορίζεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της  Σύμβασης που θα υπογραφεί και της παρούσας Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

 

3.2. Ο Ανάδοχος, δηλώνει, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι έχει την ειδική ικανότητα, 
εμπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση 
του ανατιθέμενου Έργου. 

 

3.3. Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει, λεπτομερώς, γνώση της φύσης και των 
απαιτήσεων του Έργου.  

 

Άρθρο 4ο 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης – Τόπος παροχής υπηρεσιών 

 

4.1. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ θα υπογράψει αρχικώς με τον ανάδοχο Σύμβαση για την 
Φάση Α’ του Έργου, εξάμηνης διάρκειας, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία 
παράδοσης στον Ελεγκτή του συνόλου των κοστολογικών στοιχείων του ΟΤΕ για τον 
έλεγχο του  έτους  2014 και στην οποία θα προβλέπεται το δικαίωμα της ΕΕΤΤ 
μονομερούς ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη έξι (6) μήνες (Β’ Φάση του Έργου), 



υπό τους ίδους όρους (ιδίως οικονομικούς: τίμημα και όρους πληρωμής) και με 
έναρξη ισχύος  από την την παράδοση στον Ελεγκτή του συνόλου των κοστολογικών 
στοιχείων του ΟΤΕ για τον έλεγχο του  έτους  2015. 

 

4.2. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα από την 
ημερομηνία υπογραφής της, λήγει δε με την έκδοση Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης 
από τον Επιβλέποντα. 

 

4.3. Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στην έδρα του Αναδόχου, με περιοδική 
παρουσία αυτού στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και του Ο.Τ.Ε. (υπό έλεγχο Οργανισμός), 
όπως απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 5ο   

Σύμβαση και Συμβατικά Τεύχη : 

 

5.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτήν, ως αναπόσπαστα 
τμήματα, συμβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωματώνονται 
πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος της, ώστε 
η Σύμβαση και τα ως άνω συμβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και 
συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών: 

 

5.1.1. Η Σύμβαση, με τα παραρτήματα αυτής, 

 

5.1.2. Η Απόφαση περί Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, 

 

5.1.3. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  

 

5.1.4. Η Συγγραφή  Υποχρεώσεων. 

 

5.1.5. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

5.1.6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

5.2. Τα πιο πάνω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται, κατά την καλή πίστη και 
αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη εκτέλεση του Έργου 



και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για τ Ε.Ε.Τ.Τ.. Ωστόσο, σε 
περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη 
σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται ανωτέρω. 

 

5.3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη Σύμβαση και την παρούσα 
Συγγραφή, συμφωνείται, ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα.  

5.4. Ο Ανάδοχος, επαναλαμβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι ήδη με τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ή / και την εν γένει διαδικασία ανάθεσης που 
προηγήθηκε της υπογραφής της Σύμβασης, αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα : 

 

5.4.1. τους όρους που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν, 

 

5.4.2. τις διατάξεις και τους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό.  

 

5.5. Σε κάθε δε περίπτωση, παραιτείται, από τώρα, ανεπιφύλακτα, από κάθε 
δικαίωμά του να προσβάλει ή να αμφισβητήσει, με οποιοδήποτε τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε διάταξη ή όρο περιλαμβάνεται στα ανωτέρω 
κείμενα. 

 

Άρθρο 6ο 

Σχέσεις των Μερών : 

 

6.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τους τρίτους με 
το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό και, κατά συνέπεια, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των 
προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, 
με την εκτέλεση του Έργου. 

 

6.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
γενικά να τη δεσμεύει, έναντι τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή 
πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σχετίζονται με το 
Έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται, 
αποκλειστικά και μόνον, με έγγραφο αρμοδίου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Τ. που έχει τη 
νόμιμη εξουσία εκπροσώπησής του. 
 



6.3. Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά, ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται με την Ε.Ε.Τ.Τ. 
με σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνεί δε ο 
Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε, με τρόπο που να του 
δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. 
 

 

 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις του Αναδόχου : 

 

7.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και 
παρεπόμενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και την όλη έννομη 
σχέση του με την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης 
και με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου 
επαγγελματία, κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.  

 

7.2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα 
και αρτιότητα του Έργου και των εργασιών του, δεδομένου, άλλωστε, ότι, κατά 
δήλωσή του, διαθέτει τη σχετική εμπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον 
αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη 
εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

7.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται, απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
πταίσματός του ή μη, ότι το Έργο και τα παραδοτέα του : 

 

7.3.1. Θα έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

 

7.3.2. Θα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα. Ως τέτοιο νοείται, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας τρίτων, οι περιορισμοί στη χρήση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο 
κ.τ.λ. 

 

7.4. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη μέγιστη επιστημονική και τεχνική ικανότητα, 
προσοχή και επιμέλεια, κατά την εκτέλεση του Έργου, και θα εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές επιστημονικές, τεχνικές και 
επαγγελματικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί, επίσης, τις σχετικές εργασίες, κατά 
επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της 
Σύμβασης. 



 

Άρθρο 8ο 

Επίβλεψη από την Ε.Ε.Τ.Τ. – Παραλαβή παραδοτέων : 

 

(i)   Γενικά : 

8.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της 
Ε.Ε.Τ.Τ.  

 

8.2. Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης 
(Επιβλέπων) του έργου και παραλαβής των παραδοτέων.   

 

8.3. Ο Επιβλέπων διορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικό δε πληροφοριακό έγγραφο 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο, αμελλητί. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να παύσει ή να 
αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα, ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας σχετικά τον 
Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει/ελλείπει ο Επιβλέπων, οι σχετικές εξουσίες 
και αρμοδιότητες ασκούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ασκήσει η ίδια, απ’ ευθείας, τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες του Επιβλέποντα. 

 

8.4. Το γενικό δικαίωμα επίβλεψης της Ε.Ε.Τ.Τ., εξειδικεύεται στα επιμέρους 
δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που γεννώνται για τον Ανάδοχο, όπως 
αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο Επιβλέπων, 
επιπλέον των όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό, θα έχει τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 8, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
απευθύνεται προς αυτόν για τα σχετικά ζητήματα. 

 

ii) Συναντήσεις Ε.Ε.Τ.Τ. – Αναδόχου : 

   

8.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απαιτείται αποτελεσματική 
συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και της Ε.Ε.Τ.Τ. Η συνεργασία αυτή υλοποιείται, 
ιδίως, με περιοδικές συναντήσεις του Αναδόχου με τον Επιβλέποντα. Στις 
συναντήσεις αυτές, ο Ανάδοχος, μεταξύ άλλων, θα ενημερώνει την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά 
με την εξέλιξη του έργου και θα συζητά, σχετικά με την αντιμετώπιση ή το χειρισμό 
τυχόν προβλημάτων ή θεμάτων του έργου παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις 
διάφορες προτάσεις ή/και μεθόδους ελέγχου, τις οποίες επιλέγει ή προτείνει. Οι 
συναντήσεις θα καθορίζονται και οργανώνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω του 
Επιβλέποντος, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται στα γραφεία 
της Ε.Ε.Τ.Τ. ή σε άλλο χώρο που τυχόν θα ορισθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. 
μπορεί να καλεί και έκτακτες συναντήσεις , όταν το κρίνει αναγκαίο. 

 



8.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του υπό 
ανάθεση έργου. Ιδίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει σε συναντήσεις, 
μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Ο.Τ.Ε., σε προγραμματισμένο τόπο και χρόνο, εφόσον 
κληθεί σχετικά από την Ε.Ε.Τ.Τ.  

 

(iii) Δικαίωμα πληροφόρησης : 

 

8.7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την 
εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται :  

 

8.7.1. Να καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών και να τις υποβάλει στον 
Επιβλέποντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8.8. - 8.9. του παρόντος. 

 

8.7.2. Να καταρτίζει τις εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου και να τις 
υποβάλει στον Επιβλέποντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8.10 – 8.11. του 
παρόντος. 

 

8.7.3. Να απαντά, εγγράφως, στα ερωτήματα που του τίθενται, εγγράφως 
(συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων που του απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), από τον Επιβλέποντα, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται 
στο σχετικό ερώτημα, και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο, εντός τριών (3) ημερών. Η 
απάντηση του Αναδόχου δύναται να δίδεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 
οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Ε.Τ.Τ., εκτός αν άλλως ορίζεται στο 
υποβληθέν ερώτημα, ή στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

(iv)  Περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών : 

     

8.8. Σε περίπτωση που ζητηθεί, εγγράφως, από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος, μέσα στο 
πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, θα υποβάλει στον Επιβλέποντα 
περιοδική έκθεση προόδου εργασιών, η οποία θα αναφέρεται στον προηγούμενο 
ημερολογιακό μήνα. 

 

8.9. Η ως άνω περιοδική έκθεση, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής : 

 

8.9.1.  Τις  εργασίες που εκτελέστηκαν, κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά 
η υποβαλλόμενη περιοδική έκθεση. 



8.9.2. Τις εργασίες που προγραμματίζεται να εκτελεστούν, κατά το χρονικό διάστημα 
που θα αφορά η επόμενη περιοδική έκθεση. 

 

8.9.3. Το προσωπικό που απασχολήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο 
αφορά η υποβαλλόμενη περιοδική έκθεση (κατ’ όνομα και ειδικότητα για το 
επιστημονικό προσωπικό, αριθμητικά για το βοηθητικό προσωπικό), σε 
ανθρωποημέρες και ανά δραστηριότητα. 

8.9.4. Τυχόν αποκλίσεις από το χρονικό προγραμματισμό του Αναδόχου και 
πρόβλεψη για τυχόν επίδρασή τους στην τήρηση του συμφωνηθέντος 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου. 

 

8.9.5. Καταγραφή προβλημάτων που ανέκυψαν, συμπεριλαμβανομένων 
καθυστερήσεων / αρνήσεων υποβολής στοιχείων από την υπό έλεγχο εταιρεία (ΟΤΕ 
ΑΕ), ιδίως αν είναι πιθανόν να επηρεάσουν την πρόοδο των εργασιών και προτάσεις 
αντιμετώπισης. 

 

(v)  Εκθέσεις υποβολής παραδοτέων του Έργου : 

 

8.10. Ταυτόχρονα με την υποβολή του συνόλου ή μέρους των παραδοτέων του 
Έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Τεύχους, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στον Επιβλέποντα, αντίστοιχη έκθεση υποβολής παραδοτέων του Έργου.  

 

8.11. Η ως άνω έκθεση, θα περιλαμβάνει αναλυτικά  οποιαδήποτε πληροφορία που ο 
Ανάδοχος κρίνει ότι είναι  σκόπιμο ή αναγκαίο να παρασχεθεί, προκειμένου να 
τεκμηριωθεί ότι το οικείο τμήμα του Έργου εκτελέσθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Σύμβασης. 

 

(vi) Εντολές προς τον Ανάδοχο : 

 

8.12. Πέραν των ανωτέρω, ο Επιβλέπων δικαιούται να απευθύνει, εγγράφως, στον 
Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, με τη μορφή οδηγιών, 
υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κ.τ.λ.  

 

8.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή του Επιβλέποντα και να 
συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της Σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόμενο των εντολών που δέχεται από 
τον Επιβλέποντα και, αν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’ 
αυτών.  

 



8.14. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισμένης εντολής του Επιβλέποντα 
συνεπάγεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, χρονική καθυστέρηση ή οικονομική 
επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά, εγγράφως, την Ε.Ε.Τ.Τ., εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών, από τη λήψη της εντολής του 
Επιβλέποντα, θα υλοποιεί δε την εντολή, μόνον μετά από έγγραφη έγκριση του 
τελευταίου. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
τεκμαίρεται ότι η εκτέλεση της εντολής θα γίνει, χωρίς πρόσθετο κόστος και εντός 
του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

 

8.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόμενο 
των εντολών αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα των 
εργασιών του και την ποιότητα ή τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να 
διατυπώσει, αμελλητί και εγγράφως, τις αντιρρήσεις του αυτές, χωρίς, όμως, να 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης. 

 

8.16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις 
ως άνω εντολές του Επιβλέποντα, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : 

  

8.16.1. Να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω 
παράβασης όρου της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 19 της παρούσας. 

 

8.16.2. Εναλλακτικά, εφ’ όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό και 
υπό τον όρο ότι, κατά τα λοιπά, εξασφαλίζεται η ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση 
του Έργου, να εκτελέσει η ίδια Ε.Ε.Τ.Τ. ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, 
καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο. 

 

(iv) Ευθύνη του Αναδόχου : 

 

8.17. Η επίβλεψη από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η συνεργασία του με τον Ανάδοχο, στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων 
και παρεπομένων συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως δε από την ευθύνη που 
απορρέει από το άρθρο 7 («Υποχρεώσεις και ευθύνη του Αναδόχου») της παρούσας. 

 

8.18. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται μόνον από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την 
εφαρμογή εντολών του Επιβλέποντα, για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 8.15 της παρούσας. 

 



8.19. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.14, η διαδικασία της επίβλεψης που 
περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών προς τον Ανάδοχο, δεν δικαιολογεί 
τροποποίηση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου (τμηματικών ή συνολικής) και εν 
γένει του χρονοδιαγράμματος, ούτε μεταβολή της Αμοιβής.  

 

8.20. Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η 
παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  

 

8.20.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το Παραδοτέο, εντός του οριζομένου, στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, χρονοδιαγράμματος. 

 

8.20.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., δια του Επιβλέποντος, είτε εγκρίνει και παραλαμβάνει το 
παραδοτέο, είτε κοινοποιεί στον Ανάδοχο, εγγράφως, τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχομένου του Παραδοτέου, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στη 
Σύμβαση. 

 

8.20.3. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, χωρίς 
η Ε.Ε.Τ.Τ., δια του Επιβλέποντος, να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί 
του συγκεκριμένου Παραδοτέου, σε καμία περίπτωση επιφέρει, ούτε δύναται να 
θεωρηθεί, ως σιωπηρή Παραλαβή του από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

8.20.4. Οι παρατηρήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., επί του παραδοτέου, είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν :  

 

8.20.4.1. Καταγραφή ελλείψεων, λαθών κ.τ.λ. στο περιεχόμενό του, σε σχέση προς 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του τεύχους προκήρυξης, της παρούσας και της τελικής 
Σύμβασης, 

 

8.20.4.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την εκπόνηση των υπολοίπων Παραδοτέων 
του έργου. 

 

8.20.5. Στην περίπτωση της παραγράφου 8.20.4.1., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επανυποβάλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες της διαπιστωθείσες ελλείψεις ή 
διορθωμένα τα διαπιστωθέντα λάθη, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών, 
από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων του Επιβλέποντος. 

 

8.20.6. Στην περίπτωση που το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι, 
κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του 
Επιβλέποντος, και εφόσον ο Ανάδοχος ενημερωθεί, σχετικά, από τον Επιβλέποντα, 



εγγράφως, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών από την επανυποβολή 
στην Ε.Ε.Τ.Τ. του σχετικού Παραδοτέου, τότε, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να κινήσει τις 
διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου, ως εκπτώτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούμενη προθεσμία των τριών (3) ημερών, ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει 
το τμήμα της αμοιβής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Παραδοτέο.  

 

8.20.7. Μόνο ρητή Παραλαβή του Παραδοτέου από την Ε.Ε.Τ.Τ., δια του 
Επιβλέποντος, δίδει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να εισπράξει το τμήμα της αμοιβής 
του, που αντιστοιχεί στο Παραδοτέο αυτό.  

 

   Άρθρο 9ο 

Προσωπικό Αναδόχου : 

 

9.1. Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, συναρτάται ευθέως με το 
στελεχιακό δυναμικό και το εν γένει προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος θα δεσμευτεί, εγγράφως, για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που 
θα διαθέσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διακήρυξη.  

 

9.2. Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιμήσει τις ανάγκες του Έργου και εγγυάται, ότι το ως 
άνω προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του Έργου, διαθέτει τα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια  
εκτέλεση του Έργου.  

 

9.3. Το ως άνω προσωπικό του Αναδόχου, θεωρούμενο από την άποψη του αριθμού 
και της ποιοτικής σύνθεσής του, νοείται, ως το δυναμικό που, κατ’ ελάχιστον, θα 
διατεθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, 
μετά από προηγούμενη έγκριση/αίτηση της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος είναι σε θέση να 
διαθέσει πρόσθετο προσωπικό με κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να εκπληρώσει, 
πλήρως και προσηκόντως, το σύνολο των νόμιμων και συμβατικών του 
υποχρεώσεων, με το οποίο θα βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση ή / και θα αυξάνεται ο 
αριθμός των απασχολουμένων στο Έργο. 

 

9.4. Ο Ανάδοχος, δύναται να διαφοροποιήσει, ποιοτικά ή αριθμητικά, το διατιθέμενο 
ανθρώπινο δυναμικό ή να αντικαταστήσει στελέχη με άλλα πρόσωπα αναλόγων 
προσόντων, μόνο για εύλογη αιτία και μετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί Υπεύθυνος(οι) Έργου ή επικεφαλής 
στελέχη, τότε αυτά θα αντικαθίστανται με άλλα πρόσωπα αναλόγων προσόντων, 
μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου και μετά από τη ρητή έγγραφη έγκριση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 
 

9.5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους 
περιλαμβάνεται στο ως άνω ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου, για σπουδαίο λόγο. 



Ως σπουδαίος λόγος στην περίπτωση αυτή, θεωρείται, μεταξύ άλλων, η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα ή ανάρμοστη συμπεριφορά 
ορισμένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει το στέλεχος αυτό με άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων, μετά από 
έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

9.6. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον 
τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζομένους στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτουμένων αδειών παραμονής και 
εργασίας, όταν αυτό απαιτείται κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση του με το 
προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των 
αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών κ.τ.λ. 

 

9.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. για τις πράξεις και 
παραλείψεις του προσωπικού του, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και 
προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, 
υπεύθυνος για όλο το προσωπικό του, τους τυχόν υπεργολάβους (και το προσωπικό 
τους), υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση με οποιοδήποτε 
ζήτημα προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, 
της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος) και 922 
(Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, 
δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων που 
συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

9.8. Ο Ανάδοχος θα είναι, συνολικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος και υπόχρεος για 
όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή 
άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.τ.λ., 
καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και 
επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν στο προσωπικό του, και εν γένει τους 
υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 

 

Άρθρο 10ο 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής – Τρόπος Χρηματοδότησης :  

 

10.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσόν των ……………………… χιλιάδων 
(……….) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος, όπου απαιτείται, βαρύνει 
την Ε.Ε.Τ.Τ., βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. ………………….οικονομικής 
προσφοράς του. 

 



10.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες 
υπηρεσίες του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 εδ. Β΄στοιχ. (vi) ή/και 
(vii) του Κανονισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

10.3. Για νέες παρόμοιες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ανατεθούν στον 
Ανάδοχο, η αμοιβή του θα υπολογισθεί, με βάση τις τιμές μονάδας που προβλέπονται 
στην οικονομική του προσφορά. Εάν αυτές δεν προβλέπονται, συμφωνούνται από τα 
Μέρη.  

 

10.4. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος για το 
υπόλοιπο. 

 

10.6. Η ως άνω Αμοιβή, αποτελεί, το μόνο και συνολικό, εργολαβικό αντάλλαγμα 
που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου. 

 

10.7. Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για  την  
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη  εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και 
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, 
ευθυνών και  εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της 
Σύμβασης. 

 

10.8. Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν, στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα είναι 
ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα 
εκδοθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

 

10.9. Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 
περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που, άμεσα ή έμμεσα, πηγάζουν από ή 
σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του 
Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά :  

 

10.9.1. Οι κάθε είδους  φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα 
τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν, κατά την 
ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, 

 

10.9.2. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, μετακινήσεων, παραμονής και 
διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κ.τ.λ.), δαπάνες γραφείων, 
μεταφράσεων, οχημάτων, έξοδα προβολής και προώθησης του Έργου (έντυπα, 



ημερίδεςκτ.λ.), πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, 
προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κ.τ.λ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του 
Έργου,  

 

10.9.3. Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, 
ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 

 

10.9.4. Το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 

  

10.10. Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στην παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην υπογραφησομένη Σύμβαση, περιλαμβάνονται στην 
Αμοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι, συνολικά και 
αποκλειστικά, υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό 
όλων των προηγουμένων με δική του δαπάνη.  

10.11. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των 
υπολογισμών του, βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και 
συμφωνήθηκε η Αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει 
αναπροσαρμογή της Αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής : 

10.11.1. Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του 
κόστους απασχόλησης, η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η 
ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση 
του Έργου,  

 

10.11.2. Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται 
περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, 
υποδομές, εξοπλισμός), σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την 
προσφορά του ο Ανάδοχος, 

 

10.11.3. Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,  

 

10.5.11. Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 

 

10.12. Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχόμενο μεταβολών, όπως οι παραπάνω και οι 
κίνδυνοι που αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο, κατά 
τη σύνταξη της προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή, δεδομένης 
της εμπειρίας του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόμοιων έργων και στον υπολογισμό 
των σχετικών κινδύνων του Έργου. Σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, 



εκ των προτέρων ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. 

 

10.13. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η Αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση στις 
ακόλουθες αποκλειστικά αναφερόμενες περιπτώσεις : 

 

10.13.1. Σε περίπτωση που η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου παραταθεί, για χρονικό 
διάστημα που αθροιστικά υπερβαίνει τις ογδόντα (80) ημέρες, για λόγους που 
ανάγονται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. (υπερημερία στην εκπλήρωση υποχρεώσεών 
του που τυχόν συνεπάγεται παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στο 
χρονοδιάγραμμα) ή σε άσκηση δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. (αναστολή εργασιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας). Στην περίπτωση αυτή : 

 

10.13.1.1. Αναπροσαρμόζεται το μέρος της Αμοιβής που αντιστοιχεί στο τμήμα του 
Έργου που παραμένει ανεκτέλεστο, κατά την πάροδο της 80ής ημέρας των ως άνω 
παρατάσεων.  

 

10.13.1.2. Η αναπροσαρμογή του ως άνω μέρους της Αμοιβής γίνεται, κατ’ εύλογη 
κρίση μετά από συμφωνία των Μερών, κατά ποσοστό που, όμως, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της 
αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή 
δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος.  

 

10.13.1.3. Το ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου, θα καθορίζεται από τις περιοδικές 
εκθέσεις προόδου εργασιών (άρθρο 8.8 της παρούσας), μετά από σχετική συμφωνία 
των Μερών.  

10.13.2. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση 
συμπληρωματικών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας, με το οποίο, 
επίσης, καθορίζεται το πρόσθετο εργολαβικό αντάλλαγμα που θα δοθεί στον 
Ανάδοχο. 

 

10.14. Όλες οι τμηματικές πληρωμές θα θεωρούνται, ως προκαταβολές, με την 
έννοια ότι ο οριστικός απολογισμός και διακανονισμός όλων των λογαριασμών, θα 
πραγματοποιηθεί, μόνον κατά την οριστική παραλαβή του Έργου, από την Ε.Ε.Τ.Τ. 
 

10.15. Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αμοιβής, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα 
παρακρατεί κάθε ποσό που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με 
την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήματος, φόρο ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπές 
κρατήσεις. 
  



10.16. Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή του Αναδόχου, πρέπει να 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά 
: 
 

10.16.1. Τα δελτία / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

 

10.16.2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

 

10.16.3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

 

10.16.4. Κάθε νόμιμα προβλεπόμενο παραστατικό, βεβαίωση ή πιστοποιητικό, 
καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που εύλογα θα ζητήσει η Ε.Ε.Τ.Τ., έστω και αν δεν 
προβλέπεται ρητά στα συμβατικά τεύχη. 

 

10.17. Το εκάστοτε καταβλητέο ποσό προς τον Ανάδοχο, μετά από τις τυχόν 
νόμιμες παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, από την εκ μέρους του πλήρη υποβολή των στοιχείων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10.16. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την 
πληρωμή του Αναδόχου, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα καταβάλει, σύμφωνα με τα παραπάνω, το μη 
αμφισβητούμενο τμήμα της τιμολογηθείσας αμοιβής του Αναδόχου, το δε ποσόν που 
τυχόν υπολείπεται, αμέσως μετά την επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα Συγγραφή. 

 

10.18.  Σε περίπτωση υπερημερίας της Ε.Ε.Τ.Τ., πλέον των εξήντα (60) ημερών σε 
οποιαδήποτε καταβολή προς τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 18, οπότε επέρχονται και οι εκεί αναφερόμενες 
συνέπειες.  

10.19. Ο Ανάδοχος, πριν από την τελική πληρωμή του για το Έργο σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Τ., δεόντως θεωρημένες, 
τις εξοφλήσεις των σχετικών μηνιαίων καταστάσεων ΙΚΑ. 

 

10.20.  Γενική Απαλλαγή της Ε.Ε.Τ.Τ. - Παραίτηση του Αναδόχου : Η αποδοχή από 
τον Ανάδοχο της τελικής πληρωμής του για το Έργο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και συνεπάγεται τη γενική απαλλαγή της Ε.Ε.Τ.Τ. και 
παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή του κατά της 
Ε.Ε.Τ.Τ. και της περιουσίας της, καθώς και κατά των νομίμων εκπροσώπων και του 
προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ., προερχόμενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με 
τη Σύμβαση και το Έργο. 

 

 



Άρθρο 11ο 

Μερική Μεταβολή του Συμβατικού Αντικειμένου : 

 

11.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει τη μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, 
δηλαδή, την επαύξηση ή την απομείωσή του, υπό τους όρους και περιορισμούς που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

 

11.2. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει : 

 

11.2.1. Την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, που 
επεκτείνουν το Έργο προσθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι 
η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών, 
υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν 
ζητηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της Αμοιβής και υπό τον όρο, επίσης, ότι πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 περ. (vi) του Κανονισμού και του νόμου. 

 

11.2.2. Τον περιορισμό των υπηρεσιών του Αναδόχου, που μειώνει το Έργο 
αφαιρώντας εργασίες από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη 
συνολική αξία των αφαιρουμένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για 
όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής. 

 

11.3. Η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου θα ζητείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., 
εγγράφως, με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής Εντολής Μεταβολής 
Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγμα, αν τυχόν παράσχει 
συμπληρωματικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για 
Εντολή Μεταβολής Εργασιών. 

 

11.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω μεταβολή του συμβατικού 
αντικειμένου και, είτε να αναλαμβάνει την παροχή των συμπληρωματικών 
υπηρεσιών, είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το 
συμβατικό αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο μετά την επελθούσα μεταβολή 
του εκτελείται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, δηλαδή, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
προϋποθέσεις που θα ίσχυαν, αν η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου 
αποτελούσε, εξ αρχής, αντικείμενο της Σύμβασης. 

 

11.5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών που έχει, ως 
αντικείμενο, την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών κατ’ επαύξηση του Έργου, 
τότε, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της 



Απόφασης για την Εντολή Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 
και θα υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πίνακας τιμών, ως κατωτέρω : 

 

11.5.1. Εάν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
είναι παρεμφερείς προς οποιαδήποτε εργασία που ήδη περιλαμβάνεται στο Έργο, 
τότε για την εκτίμηση του εργολαβικού ανταλλάγματος των συμπληρωματικών 
υπηρεσιών, θα λαμβάνεται υπ’ όψη το αντάλλαγμα (όπως ενδεικτικά η κατ’ αποκοπήν 
αμοιβή ή / και χρέωση ανθρωποώρας ή ανθρωπομήνα ή συνδυασμός κ.τ.λ..) των 
αντίστοιχων εργασιών του Έργου. 

 

11.5.2. Εάν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που συνεπάγονται, 
δεν είναι παρεμφερείς προς οποιεσδήποτε εργασίες που περιλαμβάνονται στο Έργο, 
τότε για την εκτίμηση του εργολαβικού ανταλλάγματος θα λαμβάνονται υπόψη 
οποιαδήποτε άλλα σχετικά συγκριτικά στοιχεία, έτσι ώστε, το προκύπτον αντάλλαγμα 
να είναι ανταγωνιστικό προς τα τρέχοντα επίπεδα αμοιβών της αγοράς. 

 

11.5.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία ή αυτά είναι 
ανεπαρκή, τότε οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και οι νέες εργασίες που 
συνεπάγονται θα τιμολογηθούν, κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ του Αναδόχου και 
της Ε.Ε.Τ.Τ.  

 

11.6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών, μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης για την Εντολή 
Μεταβολής Εργασιών, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. έκθεση, στην οποία θα εμφανίζεται απολογιστικά το ιστορικό μεταβολών της 
Αμοιβής, λόγω των αυξομειώσεων που μεσολάβησαν δυνάμει των αντίστοιχων 
Εντολών Μεταβολής Εργασιών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 

11.7. Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, κατά την εξέλιξη της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να προτείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη μεταβολή του 
συμβατικού αντικειμένου, αλλά δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη, αν προηγουμένως η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εκδώσει Εντολή Μεταβολής Εργασιών, 
κατά τα ανωτέρω. 

 

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή του Έργου : 

 

 (i)  Γενικά 



 

12.1. Η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, 
θα γίνεται, κατά το χρόνο που ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα ΙΙ του 
Τεύχους Προκήρυξης, το οποίο θα αποτελέσει και Παράρτημα της Σύμβασης), 
ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. 

 

 (ii)  Προσωρινή παραλαβή 

 

12.2. Μέσα στην προθεσμία που θα προβλέπεται στην υπογραφησομένη Σύμβαση, 
από την κάθε τμηματική παραλαβή παραδοτέων του Έργου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να 
υποβάλει στον Ανάδοχο τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις. Μέσα στην αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των παρατηρήσεων – 
υποδείξεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις ως 
άνω υποδείξεις και να επιστρέψει τα τμήματα των παραδοτέων στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
 

12.3. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στα 
παραδοτέα του Έργου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εκδώσει πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο 
οποίο αυτά θα καταγράφονται ειδικά και έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της 
παρούσας. 
 

12.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωμάτων στα παραδοτέα του 
Έργου μετά την προσωρινή παραλαβή τους, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος, και  ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  εκτελέσει τη σχετική εντολή. 
 

(iii) Οριστική παραλαβή. 

 

12.5. Μετά την προσωρινή παραλαβή και του τελευταίου, κατά σειρά, τμήματος 
του Έργου, και το αργότερο μέσα σε νέα προθεσμία δέκα (10) ημερών από αυτή, 
πραγματοποιείται η οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου. 

 

12.6. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό ο Επιβλέπων εκδίδει βεβαίωση οριστικής 
παραλαβής του συνόλου του Έργου, αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί η 
συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

 

12.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στο Έργο, ως 
σύνολο, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει πρωτόκολλο επιφυλάξεων, στο οποίο αυτά 
καταγράφονται. Η κοινοποίηση του πρωτοκόλλου επιφυλάξεων στον Ανάδοχο, 
διακόπτει την προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης οριστικής παραλαβής, η οποία 
ανανεώνεται και αρχίζει εκ νέου με την αποκατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων των παραδοτέων του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 



 

12.8. Ταυτόχρονα με την οριστική παραλαβή του Έργου θα καταβληθεί, σε πλήρη 
εξόφληση του Αναδόχου και η τελευταία οφειλόμενη δόση της Αμοιβής, καθώς και 
κάθε άλλο τυχόν οφειλόμενο προς αυτόν ποσό, σύμφωνα με την παρούσα.  

 

12.9. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

 

Άρθρο 13ο 

Εκχώρηση – Υπεργολαβίες : 

 

13.1. Εκχώρηση : 
 

13.1.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί, καθ' οιονδήποτε 
τρόπο, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό η νομικό πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται 
για συνδεδεμένη προς τον Ανάδοχο επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 
2190/1920, ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό έλεγχο με τον Ανάδοχο. 

 

13.1.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση της 
Αμοιβής σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

13.2. Υπεργολαβίες. 

 

13.2.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, να αναθέτει σε υπεργολάβους την εκτέλεση, 
τμήματος ή μέρους των εργασιών του Έργου. Από την απαγόρευση αυτή, 
εξαιρούνται οι συνεργάτες, προστηθέντες και υπάλληλοι του Αναδόχου που 
αναφέρονται στην προσφορά του και εγκρίθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Υποκατάσταση του Αναδόχου : 

 



Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου.   

 

 

Άρθρο 15ο 

Αναστολή Εργασιών : 

     

15.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωμα, για εύλογη αιτία, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών που 
σχετίζονται με το Έργο, μερικώς ή ολικώς, για ορισμένο χρόνο, κοινοποιώντας του, 
εγγράφως, την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και τη χρονική διάρκεια αυτής. 

 

15.2. Με τη λήψη παρόμοιας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις 
δραστηριότητές του που σχετίζονται με το Έργο ή τα τμήματα του Έργου στα οποία 
επιβάλλεται η αναστολή, εκτός από εκείνες που, ενδεχομένως, είναι απαραίτητες για 
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης του Έργου μετά τη λήξη της ως άνω 
αναστολής των εργασιών. 

 

15.3. Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει, σωρευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, 
μέχρι και ογδόντα (80) ημέρες, τότε με τη λήξη της αναστολής, ο Ανάδοχος πρέπει 
αμέσως να αναλάβει εκ νέου την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου, θα 
παραταθούν αντίστοιχα.  

 

15.4. Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο 15.3, εξαιρουμένης της περίπτωσης ανωτέρας 
βίας, η Ε.Ε.Τ.Τ., με έγγραφη δήλωσή της προς τον Ανάδοχο, δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 17 της παρούσας (Λύση της 
Σύμβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ.), εκτός αν συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, οπότε 
εφαρμόζεται το άρθρο 19 της παρούσας (Έκπτωση του Αναδόχου). 

 

Άρθρο 16ο 

Ελαττώματα και Ελλείψεις του Έργου : 

16.1. Αν κατά τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συγγραφής και της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση και την παρούσα Συγγραφή, τότε :  

 



16.1.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και 
νομίμων δικαιωμάτων του, δικαιούται να αποστείλει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο, 
με την οποία θα τον καλεί να συμμορφωθεί, θα υποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσης 
και θα τάσσει εύλογη χρονική προθεσμία για τον σκοπό αυτό, η οποία θα ισχύει 
παράλληλα προς το χρονοδιάγραμμα του Έργου, χωρίς να το επηρεάζει ή να το 
τροποποιεί στο ελάχιστο. 

 

16.1.2. Ο Ανάδοχος, μέσα σε τρεις (3) το πολύ ημέρες από την ως άνω εντολή της 
Ε.Ε.Τ.Τ., είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ή να αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες 
συμμόρφωσης, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Ε.Ε.Τ.Τ. , έστω και αν απαιτείται η 
εκ νέου εκτέλεση τμήματος του Έργου, χωρίς καμιά επιπλέον δαπάνη ή χρέωση για 
την Ε.Ε.Τ.Τ., και λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει 
τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται ή απειλούνται σε βάρος της Ε.Ε.Τ.Τ. 

16.1.3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Ανάδοχος παραλείψει ή αρνηθεί να 
συμμορφωθεί προς την ως άνω εντολή συμμόρφωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από σχετική 
προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, διατηρεί πάντοτε το 
δικαίωμα να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί 
πρόσφορο, κατά την εύλογη κρίση του, και να χρεώσει ολόκληρη τη σχετική δαπάνη 
στον Ανάδοχο, επιφυλασσομένων ρητά όλων των λοιπών συμβατικών και νομίμων 
δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

16.2. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ασκήσει και τα ακόλουθα 
νόμιμα δικαιώματά της, για τα οποία επιφυλάσσεται ρητά των σχετικών διατάξεων 
του Α.Κ., καθώς και του δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας. 

 

Άρθρο 17ο  

Λύση της Σύμβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

17.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να καταγγείλει τη Σύμβαση 
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας (περί των οποίων τα 
άρθρα 19 και 20 της παρούσας), ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας 
ότι η λύση της Σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και καθορίζοντας την 
ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η Σύμβαση, που δεν μπορεί να είναι 
νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 

17.2. Από και δια της ως άνω ειδοποίησης, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται, ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση, το μέρος της Αμοιβής που 
αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε, μέχρι την ως άνω λύση της 
Σύμβασης, παραιτουμένου, ρητά και ανεπιφύλακτα, της αξίωσης αποζημίωσης που 
απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 



 

17.3. Δια του παρόντος, ορίζεται ότι, εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού, εξαιτίας της καταγγελίας της Σύμβασης, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε 
τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά 
και ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.  

 

17.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Τ., 
Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν 
παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που 
παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του 
Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί, δεόντως, η ως άνω Δήλωση, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 
Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών, μεταξύ των Μερών 
θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς την  Ε.Ε.Τ.Τ. της ως άνω 
Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

 

 

Άρθρο 18ο 

Καταγγελία της Σύμβασης από τον Ανάδοχο : 

 

18.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση, αποκλειστικά και μόνον, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

18.1.1.Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου αναστολής 
των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της παρούσας ή 

 

18.1.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, ή 

 

18.1.3. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν πραγματοποιεί, εμπρόθεσμα και 
προσηκόντως, οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
και σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 10. 

 



18.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο, αποκλειστικά και μόνο με 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο 
λόγος καταγγελίας, μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο 18.1. 

 

18.3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. προθεσμία 
συμμόρφωσης, η οποία δεν θα είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών από την 
επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον, μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, η 
καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση συνεχίζεται 
κανονικά. 

 

18.4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται, ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση, το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο 
τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε, μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης.  

 

18.5. Δια του παρόντος, καθορίζεται ρητά, ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης 
ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της λύσης της Σύμβασης, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, 
δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς και για 
απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν, καθ' οιονδήποτε τρόπο 
από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται, ρητά και 
ανέκκλητα, από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.  

 

18.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της 
τελευταίας ημέρας της προθεσμίας προειδοποίησης λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν μέρει, εκπονηθεί, τα τμήματα 
του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η ως άνω 
Δήλωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς 
τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών, μεταξύ 
των Μερών, θα λάβει χώρα, μόνον μετά την ως άνω υποβολή προς την Ε.Ε.Τ.Τ. της 
ως άνω Δήλωσης, οπότε, και μόνον μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν 
οφειλόμενο ποσό.   

 

Άρθρο 19ο 

Καταγγελία της Σύμβασης από την Ε.Ε.Τ.Τ. – Έκπτωση του Αναδόχου : 

 



191.1. Με τη ρητή επιφύλαξη όλων των άλλων νομίμων και συμβατικών του 
δικαιωμάτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, 
κοινοποιώντας του έγγραφη καταγγελία, στην οποία θα αναφέρεται ότι η έκπτωσή 
του πραγματοποιείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και καθορίζοντας την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης, εάν ο Ανάδοχος παραβαίνει, αμελεί ή 
αθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή έκταση να πραγματοποιήσει, εκτελέσει ή εκπληρώσει 
οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος : 

 

19.1.1. Όταν συμπληρώσει είκοσι (20) ημέρες συνολικής σωρευτικής  καθυστέρησης 
των επιμέρους ενδιάμεσων προθεσμιών ή / και της συνολικής προθεσμίας περάτωσης 
του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

 

19.1.12. Όταν διαπιστωθεί ότι τα τμηματικά υποβαλλόμενα παραδοτέα έχουν 
ελλείψεις ή ελαττώματα, κατά παράβαση των όρων της παρούσας Συγγραφής. 

  

191.3. Όταν ο Ανάδοχος παραβιάζει ή δεν εκπληρώνει τις κύριες ή παρεπόμενες 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

19.1.4. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπαχθεί σε οποιοδήποτε θεσμό 
του πτωχευτικού δικαίου ή του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, ή επιβληθεί 
αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων ή κατατεθεί 
αίτηση πτώχευσης εναντίον του. 

 

19.1.5. Όταν μεταβληθεί η ελέγχουσα πλειοψηφία του Αναδόχου, αν αυτός είναι 
εμπορική εταιρία. Αντίστοιχα, αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη, όταν 
(αα) μεταβληθεί η σύνθεση της κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή (ββ) μεταβληθεί η 
ελέγχουσα πλειοψηφία ενός ή περισσοτέρων από τα μέλη της κοινοπραξίας ή 
σύμπραξης. 

 

19.2. Με την ως άνω καταγγελία, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να τάσσει στον Ανάδοχο 
εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εφ’ όσον, μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο 
Ανάδοχος συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης που 
ικανοποιούν την Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία της Ε.Ε.Τ.Τ.  παύει να έχει έννομες συνέπειες 
και η Σύμβαση συνεχίζεται κανονικά. 

 

19.3. Από την επίδοση της καταγγελίας της Ε.Ε.Τ.Τ. ή με την άπρακτη πάροδο της 
τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος 
εκπίπτει αυτομάτως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες 
σωρευτικά κατά του Αναδόχου : 

 



19.3.1. Καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ. το ανώτατο όριο των ποινικών ρητρών που 
προβλέπονται για την υπέρβαση των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου, με εξαίρεση τις τμηματικές προθεσμίες που τηρήθηκαν.  

 

19.3.2. Καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., η ποινή του άρθρου 21 της παρούσας.  

19.3.3. Κάθε ποσό που έχει δοθεί, ως προκαταβολή στον Ανάδοχο, θα είναι αμέσως 
πληρωτέο προς την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

19.3.4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα δικαιούται, επίσης, να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη αποζημίωση, για κάθε θετική και αποθετική του ζημία που συνδέεται 
αιτιωδώς με την ως άνω έκπτωση του Αναδόχου. 

 

19.3.5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε 
άλλη απαίτησή του κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των 
Εγγυητικών Επιστολών που τυχόν έχουν δοθεί και / ή συμψηφίζοντάς τα με 
οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.  

 

19.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που 
έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 
παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν, εν όλω ή εν μέρει, εκπονηθεί, τα τμήματα 
του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς και τη συνολική κατάσταση και 
συνθήκες του Έργου, κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των 
ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα, μόνον μετά την ως 
άνω υποβολή προς την Ε.Ε.Τ.Τ. της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνον μετά 
την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται η Ε.Ε.Τ.Τ. να 
καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

 

19.5. Μετά την ως άνω έκπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, 
χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, 
μελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει 
ο Ανάδοχος στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο του Έργου. 

 

Άρθρο 20ο 

Ανωτέρα Βία : 

 

20.1. Κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, στο 
πλαίσιο της παρούσας Συγγραφής και της Σύμβασης από οποιοδήποτε των Μερών, 
δεν θα θεωρείται αθέτηση ή παράβαση εκ μέρους του, ούτε θα αποτελεί λόγο 



ευθύνης έναντι του άλλου Μέρους, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή αδυναμία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

 

20.2. Ως ανωτέρα βία, θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική 
αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
ενδεικτικά, η γενική απεργία των σχετικών με την εκτέλεση του Έργου εργαζομένων, 
η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη 
δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο, όμως, να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία 
συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη 
Σύμβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

 

20.3. Διευκρινίζεται ότι απεργία (ή στάση εργασίας) οιουδήποτε είδους, επιπέδου ή 
διαρκείας εκ μέρους του διευθυντικού και υπαλληλικού προσωπικού του Αναδόχου, 
ανεξαρτήτως επιπέδου και ειδικότητας) στα κεντρικά γραφεία ή τα τυχόν 
υποκαταστήματα, δεν θα αναγνωρίζεται, ως ανωτέρα βία, για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης, αλλά θα συνιστά και θα εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη, 
κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου, εκτός αν αυτές οι απεργίες είναι απεργίες εθνικής 
κλίμακας που έχουν κηρυχθεί αποκλειστικά από τριτοβάθμια συνδικαλιστική 
οργάνωση ή επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο και επηρεάζουν, άμεσα και 
αποκλειστικά, τις κατηγορίες του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος.  

 

20.4. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας  βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός τριών (3) ημερών από της εμφανίσεως του, 
να τον γνωστοποιήσει, εγγράφως, στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο 
λόγος της ανωτέρας βίας, κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν 
προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν, 
χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και, 
επίσης, να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

 

20.5. Στην περίπτωση που τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν με καλή 
πίστη, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τις απαιτούμενες ενέργειες, 
σύμφωνα με τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς 
δικαιολογημένο) τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας Συγγραφής συνεπεία 
της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω 
σχέσεις τους. 

 

20.6. Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 
τροποποιήσουν τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας  Συγγραφής ή να λύσουν 
τη Σύμβαση, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, τότε οποιοδήποτε των Μερών έχει το 
δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο Μέρος, 
χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από 
την, κατά τα άνω, λύση της Σύμβασης, δηλαδή, κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις 



συμβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την εμφάνιση 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

 

 

Άρθρο 21ο 

Ποινικές Ρήτρες : 

 

21.1.  Η συνολική και οι τυχόν τμηματικές προθεσμίες που έχουν καθοριστεί στο 
Χρονοδιάγραμμα του Έργου, είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που 
υπάρξει υπέρβαση οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας ή της συνολικής προθεσμίας 
που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον 
Ανάδοχο που ανέρχεται σε ποσόν πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης, για το διάστημα των δέκα (10) πρώτων ημερών, η οποία θα 
διπλασιάζεται για το διάστημα των επομένων δέκα (10) ημερών. Μετά το ως άνω 
συνολικό χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος, μετά από έγγραφη ειδοποίηση που η Ε.Ε.Τ.Τ. θα κοινοποιήσει στον 
Ανάδοχο, κατά τα λοιπά, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 της 
παρούσας. 

 

21.2.  Σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση μιας ή περισσοτέρων τμηματικών 
προθεσμιών, η επιβληθείσα ποινική ρήτρα αφαιρείται από την ποινή που τυχόν 
επιβληθεί για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. Εάν η τελευταία είναι 
μικρότερη, η διαφορά επιστρέφεται στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση έκπτωσης του 
Αναδόχου μετά από καταγγελία της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
παρούσας, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

21.3. Ο Ανάδοχος, ρητά και ανεπιφύλακτα, δηλώνει ότι συμφωνεί ότι οι ως άνω 
συμφωνούμενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες, σε κάθε δε περίπτωση, 
παραιτείται, ρητά και ανεπιφύλακτα, κάθε δικαιώματός του να επιδιώξει τη μείωση ή 
την κατάργησή τους. 

 

21.4. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., όταν συντρέξουν οι 
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν η Ε.Ε.Τ.Τ. υπέστη ή αποδείξει ζημία. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον 
αποδεικνυόμενης ζημίας της. 
 

Άρθρο 22ο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης : 

 

Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη της Ε.Ε.Τ.Τ. για την περίπτωση κατάπτωσης των ως άνω 
ποινικών ρητρών και τυχόν θεμελίωσης αξίωσης αποζημίωσης, και ως εγγύηση για 



την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης, την κάλυψη κάθε τυχόν οφειλής 
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Συγγραφής 
και της υπογραφησομένης Σύμβασης, θα προσκομίσει στην Ε.Ε.Τ.Τ., ταυτόχρονα με 
την υπογραφή της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που θα έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που 
έχει, κατά το νόμο, δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος προέλευσης του Αναδόχου, πληρωτέα, άνευ 
όρων, σε πρώτη ζήτηση, ποσού ύψους έξι (6) τοις εκατό επί της συνολικής αμοιβής 
του (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά). Η Εγγυητική αυτή Επιστολή θα 
παραμείνει σε ισχύ, στα χέρια της Ε.Ε.Τ.Τ., και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά 
πάροδο τριών (3) μηνών από την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης, 
με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των 
Συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 23ο  

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας :  

 

23.1.  Το Έργο και όλα τα δικαιώματα επί όλων των παραδοτέων που θα 
εκπονηθούν και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, ανήκουν 
αποκλειστικά στην Ε.Ε.Τ.Τ., ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ο ίδιος ή 
να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία του συμβατικού αντικειμένου ή οποιοδήποτε 
παράγωγο των στοιχείων αυτών και το συνοδεύον αυτά υλικό, τόσο κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου, όσο και μετά την οριστική παραλαβή του από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 

 

23.2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευματικών 
δικαιωμάτων, να χρησιμοποιεί και να διαθέτει ελεύθερα όλο το υλικό το οποίο θα 
παραχθεί από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση του Έργου, διατηρεί δε το δικαίωμα 
αυτό και μετά τη λύση της Σύμβασης και για αόριστο χρονικό διάστημα, του 
παρόντος έχοντος ισχύ εγγράφου μεταβίβασης και εκχώρησης όλων των παραπάνω 
δικαιωμάτων. 

 

΄Αρθρο 24ο 

Εχεμύθεια και Σύγκρουση Συμφερόντων : 

 

24.1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει, ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οποιοσδήποτε από το 
προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες  έχουν ή θα αποκτήσουν, 
κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και για δέκα οκτώ (18) μήνες, τουλάχιστον, 
μετά τη λύση η λήξη της, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

 



24.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 
λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ., οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, ή πληροφορίες 
περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. 

 

24.3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται, ότι η ως άνω 
υποχρέωση εχεμύθειας δεσμεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, 
προστηθέντες  του. 

 

Άρθρο 25ο 

Επίλυση Διαφορών – Διαιτησία : 

 

25.1. Όποια διαφορά προκύψει, μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, κατά την 
εφαρμογή της Συμβάσεως και αφορά στην ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και 
την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων 
Μερών, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί φιλικά, μέσω συνεννοήσεων και 
διαπραγματεύσεων με πνεύμα καλής πίστεως. Η προσπάθεια φιλικής επιλύσεως θα 
θεωρείται ότι έχει αποτύχει, εφόσον το ένα από τα δύο Μέρη ενημερώσει σχετικά το 
άλλο Μέρος εγγράφως. 

 

25.2. Για την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας, απαιτείται η γραπτή αίτηση ενός 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η κοινοποίηση της αιτήσεως θα θεωρείται και 
ημερομηνία ενάρξεως της διαιτητικής διαδικασίας. Η επίλυση της διαφοράς θα γίνεται 
από τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο με έδρα την Αθήνα. Το τριμελές Διαιτητικό 
Δικαστήριο θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που καθορίζει το καθένα από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη και από ένα διαιτητή που θα ορίζουν από κοινού, ο οποίος θα 
είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Εάν τα συμβαλλόμενα Μέρη δεν 
συμφωνήσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενάρξεως της 
διαιτητικής διαδικασίας στην επιλογή του τρίτου διαιτητή, τρίτος διαιτητής θα είναι 
Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν καθορίζει 
έναν Διαιτητή, τότε το άλλο Μέρος δικαιούται να ζητήσει από τον Πρόεδρο του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου να ορίσει ένα διαιτητή. 

 

25.3. Η διαδικασία διαιτησίας θα διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα και θα 
διενεργείται στην Αθήνα. Το διαιτητικό Δικαστήριο υποχρεούται, το αργότερο, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την  ημερομηνία ενάρξεως της διαιτητικής διαδικασίας, να 
ξεκινήσει την ακροαματική διαδικασία. Η διαιτητική απόφαση θα είναι διατυπωμένη 
στην ελληνική γλώσσα, θα παράγει δεδικασμένο και δεν θα υπόκειται σε κανένα 
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της ακυρωτικής αγωγής για τους λόγους που 
αναγράφονται περιοριστικά στο Άρθρο 897 του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. 



 

25.4. Όλα τα έξοδα της διαιτησίας θα επιμερίζονται από το Διαιτητικό Δικαστήριο, 
μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, αναλόγως του αποτελέσματος της εν μέρει νίκης 
και της εν μέρει ήττας αυτών. Σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της αποφάσεως 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου, επέλθει συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών, 
τα έξοδα θα επιμερίζονται εξίσου στα Μέρη. 

 

25.5. Ρητώς συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ότι η φιλική επίλυση της 
διαφοράς, η προσφυγή στη διαιτησία και η διαδικασία ενώπιον του τριμελούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Συμβάσεως. Καθ' όλη 
τη διάρκεια των προαναφερομένων διαδικασιών επιλύσεως της διαφοράς/ διενέξεως/ 
διαφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν με καλή πίστη να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, με βάση την παρούσα 
Σύμβαση, ως να μην είχαν προσφύγει σε αυτές τις διαδικασίες. 

 

 

Άρθρο 26ο 

Τελικές Διατάξεις : 

 

26.1. Τροποποίηση. 

 

Καμία μεταβολή, τροποποίηση, συμπλήρωση, αλλαγή ή ερμηνεία της Σύμβασης δεν 
θα δεσμεύει τα Μέρη, αν δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως και υπογραφεί από 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών. 

 

26.2. Μη Παραίτηση 

 

Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την 
παρούσα, δεν νοούνται, ως παραίτηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ή ως πράξη απαλλαγής ή 
αφέσεως του Αναδόχου από τις ευθύνες, υποχρεώσεις και εγγυήσεις αυτού, όπως 
καθορίζονται στην παρούσα. Το ίδιο ισχύει και για οποιεσδήποτε εγκρίσεις, 
συγκαταθέσεις, επιθεωρήσεις, ελέγχους, επίβλεψη, επικυρώσεις, αποφάσεις και άλλες 
συναφείς πράξεις ή ενέργειες, που δίδονται ή γίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με 
τη Σύμβαση και την παρούσα Συγγραφή. 

 

26.3. Επικοινωνία. 

 



26.3.1. Κάθε αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία, μεταξύ των Μερών θα παράγει 
αποτελέσματα, μόνον, όταν έχει επιδοθεί προσωπικώς ή ταχυδρομηθεί με συστημένη 
επιστολή (επί αποδείξει) ή έχει διαβιβασθεί με τέλεξ ή τέλεφαξ, υπό τον όρο ότι το 
τελευταίο αναδιαβιβάστηκε στον αποστολέα από τον αρχικό παραλήπτη, εκτός από 
τις περιπτώσεις που τυχόν καθορίζει διαφορετικά η παρούσα.  

 

26.3.2. Όταν η αλληλογραφία έχει σταλεί συστημένη, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως 
παραληφθεί, το αργότερο, πέντε (5) ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. 
Οποιαδήποτε αλληλογραφία, μέσω τέλεξ ή τέλεφαξ, θα θεωρείται ότι έχει 
παραληφθεί την ημερομηνία της διαβίβασης. 

 

26.4. Μερική ακυρότητα. 

 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δε θα 
επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης, τα οποία θα παραμένουν σε 
πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες 
για να διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της Σύμβασης στη 
θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται 
οι διατάξεις της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων περί επίλυσης των διαφορών. 

 

26.5. Τήρηση αρχείου. 

 

Ο Ανάδοχος παρέχει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση 
και αποθήκευση σε αρχεία της Ε.Ε.Τ.Τ. στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 
προσφορά του ή / και σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου, τις συναλλαγές του με 
τηνΕ.Ε.Τ.Τ., το προσωπικό και τους συνεργάτες του, στοιχεία που αφορούν στην 
εταιρική κατάσταση και την χρηματοοικονομική ικανότητά του κ.τ.λ. 

 

26.6.  Τήρηση διατάξεων περί διαφάνειας 

Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρία και συντρέχουν οι λοιπές 
προϋποθέσεις εφαρμογής, δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση και έχει συμμορφωθεί με τα  
προβλεπόμενα από  το  Π.Δ. 82/1996, σχετικά με την ονομαστικοποίηση  των  
μετοχών  του,  καθώς  και  το μετοχολόγιό  του. Επίσης, ο Ανάδοχος δήλωσε ότι 
τελεί σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν. 3021/2002 (Περιορισμοί στη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις).  

 

 

Άρθρο 27ο 



Γλώσσα της Σύμβασης : 

 

27.1. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης  που θα καταρτισθεί με βάση την παρούσα 
Συγγραφή υποχρεώσεων είναι η ελληνική, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 10 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Το σύνολο των Παραδοτέων, δυνάμει 
της παρούσας Σύμβασης συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τον 
Ανάδοχο, στην ελληνική γλώσσα. 

 

27.2. Σε περίπτωση που η αρχική γλώσσα σύνταξης του παραδοτέου είναι άλλη, 
πλην της ελληνικής, μαζί με την ελληνική μετάφραση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. το Παραδοτέο και στη γλώσσα αρχικής σύνταξής του. Σε 
κάθε περίπτωση, σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση επικρατεί η διατύπωση 
στην ελληνική.  
 

27.3. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. αφενός, και 
του Αναδόχου αφετέρου, σχετικά με το έργο που ανατίθεται με την παρούσα 
Σύμβαση διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος μεταφράσεων βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Η προφορική επικοινωνία, καθώς και η έγγραφη επικοινωνία, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Αναδόχου δύναται να 
διεξάγεται και στην Αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 
 

Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε 
το παρόν σε δύο όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται όπως ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέλαβε από ένα.  

 

 

 

 


