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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

«Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Βοηθητικές 
εργασίες εκπόνησης μελέτης: «Βελτίωση της δασικής οδού Φυλάκιο 

Μαυροπλαγιάς – Ποντοκερασιά της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς». 
 

 Στο Κιλκίς σήµερα ……….…….. ηµέρα ………………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

1. Ο …………………………..………………………. , Προϊστάμενος του Δασαρχείου Κιλκίς που θα 

ονοµάζεται στο εξής, για συντοµία, ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ που εδρεύει  στην πόλη του Κιλκίς,  

οδός  21ης Ιουνίου 207  και  

2. Ο α)  ………………………………….., β)  που θα ονοµάζεται (ή ονοµάζονται) στο εξής 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει νόµιµο εκπρόσωπο τον …………….……… µε το υπ΄ αριθµ. 

……………. πληρεξούσιο του συµβολαιογράφου …………………… για τις κοινοποιήσεις 

εγγράφων, την οικονοµική διαχείριση και κάθε έννοµη σχέση που ανακύπτει από την 

σύµβαση (για νοµικό (πόλη – οδός – αριθµός) πρόσωπο)] και εδρεύει 

:………………..…………………...  

συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:  

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά  

1.1. Η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία των 

συµβαλλόµενων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων του 

«εργοδότου» και του «αναδόχου» έναντι του ανατιθεµένου και αναλαµβανοµένου 

«έργου».  

 1.2. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα Σύµβαση και ότι είναι 

ενήµερος για τη φύση του Έργου και τα επί µέρους αυτού τµήµατα τα οποία έχει να 

µελετήσει και γενικά καθετί που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή εξέλιξη της 

µελέτης και δεν µπορεί να προκύψει καµιά επί πλέον αξίωση, αν έχει κάνει κακή 

εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων.  

1.3. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την 

εκπλήρωση του έργου του αναδόχου.  
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1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται από την 

παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή παραπέµπεται στην 

στα οριζόμενα του άρθρου 14.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο της Σύµβασης  

Στο αντικείµενο της Σύµβασης είναι η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου Μυριοφύτου- 

Φυλακίου Μαυροπλαγιάς» της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς» και αφορά 

την λήψη στοιχείων υπαίθρου καθώς και την σύνταξη του τεύχους της 

Οριζοντιογραφίας, της Μηκοτομής, των Διατομών και του Πίνακα Χωματισμών (δεν 

περιλαμβάνει σχέδια και προμετρήσεις τεχνικών) που σκοπό έχουν την υποστήριξη της 

υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης βελτίωσης της υφιστάμενης  δασικής οδοποιίας 

β' κατηγορίας Φυλάκιο Μαυροπλαγιάς – Ποντοκερασιά της περιοχής ευθύνης του 

Δασαρχείου Κιλκίς. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο των υπηρεσιών – Στάδια  

3.1. Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία και 

καθοδήγηση της υπηρεσίας. 

3.2. Η αρχή και το τέρμα της οδού είναι προκαθορισμένα και το συνολικό μήκος της 

ανέρχεται σε 34,270 χιλιόμετρα περίπου. 

3.3  Ο άξονας της υφιστάμενης οδού έχει τοποθετηθεί σε απόσπασμα δορυφορικής 

εικόνας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους.  

3.4. Για τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων υπαίθρου ο ανάδοχος θα πρέπει 

απαραιτήτως να κάνει χρήση κατάλληλου φορητού εξοπλισμού με όργανα ακριβείας 

λήψης στοιχείων εδάφους (θεοδόλιχο ή γεωδαιτικό δέκτη υψηλής ακριβείας κλπ) 

καθώς και κατάλληλου λογισμικού δασικής οδοποιίας για τη σύνταξη σχεδίων 

οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, κατά πλάτος τομών και πινάκων  χωματισμών. Ο 

χαρακτηρισμός των εδαφών ανά διατομή (γαιώδες, ημιβραχώδες, βραχώδες) θα γίνει 

από τον επιβλέποντα δασολόγο που θα ορίσει η υπηρεσία με την συνδρομή του 

αναδόχου. Όλα τα σημεία και τα σχέδια που θα παραδοθούν θα αναφέρονται στο 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ΄87). 

 
3.5. Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου της συγκεκριμένης οδού αποσκοπεί στην 

αποτύπωση με μεγάλη ακρίβεια όλων των υφιστάμενων γεωμετρικών στοιχείων της 
και συγκεκριμένα: 
 

1. του υφιστάμενου πλάτους καταστρώματος,  
2. των υφιστάμενων διατομών, των αποστάσεων μεταξύ τους και των εγκάρσιων 

κλίσεων των υφιστάμενων  εκχωμάτων και επιχωμάτων της δασικής οδού 
καθώς και του φυσικού εδάφους (ανάντη και κατάντη),  

3. των γεωμετρικών στοιχείων των ελιγμών  
4. της μηκοτομής του υφιστάμενου άξονα (αποστάσεις και υψομετρική διαφορά 

μεταξύ των διατομών). 
  

Για το σκοπό αυτό τα σημεία των διατομών θα ληφθούν με κατάλληλη πύκνωση έτσι 
ώστε να μπορεί στη συνέχεια να γίνει χάραξη των νέων γεωμετρικών στοιχείων της 
οδού, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται κατά το δυνατό περισσότερο στις 
προδιαγραφές που ισχύουν για δασική οδό Β΄ Κατηγορίας, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί με τις αριθ. 41287/2281/1973 και 92833/4679/1997 αποφάσεις του Υπ. 
Γεωργίας και συγκεκριμένα: 
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1. Πλάτος καταστρώματος: α) έδαφος γαιώδες: 4-6 μ. β) έδαφος βραχώδες: 4 μ 
2. Τάφροι αποχέτευσης: Ναι 
3. Μόρφωση πρανών: Ναι   
4. Τεχνικά έργα: Ναι 
5. Ακτίνες καμπυλότητας  α) στις καμπύλες οριζοντιογραφίας : Rmin=25 μ, β) στους 

ελιγμούς Rmin=20 μ 
6. Κατά μήκος κλίσεις α) κατά την κάθοδο των φορτίων 8% β) κατά την άνοδο των 

φορτίων 6%. 
 

3.6. Η νέα οριζοντιογραφία καθώς και η νέα μηκοτομή θα πραγματοποιηθεί στα 
πλαίσια της λήψης στοιχείων υπαίθρου από τον επιβλέποντα δασολόγο που θα ορίσει 
η υπηρεσία με την παρουσία και τεχνική συνδρομή του αναδόχου.  

3.7. Η χάραξη, τα σχέδια και η προμέτρηση των τεχνικών αφορούν την υπηρεσία 
και όχι τον ανάδοχο και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο του συμβατικού, 
χρόνο. 

3.8. Ο ανάδοχος με τα στοιχεία υπαίθρου θα δημιουργήσει αρχείο σε πρόγραμμα 
δασικής οδοποιίας ενώ στην συνέχεια επί του σχεδίου της οριζοντιογραφίας και της 
μηκοτομής η τοποθέτηση του νέου άξονα της οδού θα πραγματοποιηθεί με την 
παρουσία και την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα δασολόγου της υπηρεσίας. 
Κατόπιν θα ενημερωθεί το πρόγραμμα διατομών και θα εκτυπωθούν και θα 
παραδοθούν στην υπηρεσία ξεχωριστά:  

 
α) το σχέδιο της Οριζοντιογραφίας σε πέντε (5) αντίγραφα  
β) το σχέδιο της Μηκοτομής σε πέντε (5) αντίγραφα  
γ) το σχέδιο των Διατομών σε πέντε (5) αντίγραφα  
δ) οι Πίνακες Χωματισμών σε πέντε (5) αντίγραφα  

    ε) Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Η παράδοση όλων των παραπάνω θα γίνει συνολικά για όλο το μήκος της οδού και θα 
ολοκληρωθεί σε τρεις (3) διαδοχικά στάδια (φάσεις):  

α) λήψη των στοιχείων υπαίθρου,  
β) επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου και  
γ) τελική σύνταξη και υποβολή των παραδοτέων. 

 
Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης ο ανάδοχος θα υποβάλει τα αντίστοιχα στοιχεία στη 
Διευθύνουσα υπηρεσία και θα προχωρά στην επόμενη φάση  εφόσον λάβει την έγκρισή 
της ότι αυτά γίνονται αποδεκτά. Πριν την έγκριση κάθε φάσης είναι υποχρεωμένος να 
προβεί στις υποδεικνυόμενες διορθώσεις εφόσον του ζητηθούν.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών – Παραλαβή  

4.1. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του «Έργου» είναι έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της παρούσας. Χρόνος έναρξης της προθεσµίας ορίζεται η επόμενη ημέρα 

της υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Ο ανάδοχος σε προθεσμία (10) δέκα ημερών 

από την υπογραφή της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλει νέο  χρονοδιάγραμμα στο 

οποίο θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι για κάθε στάδιο και τα ακριβή σημεία 

έναρξης κάθε δράσης (σταδίου), έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

4.2. Η κατανοµή του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και της υποβολής των 
παραδοτέων στα 3 στάδια, έχει ως εξής:  
1ο Στάδιο: Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου, θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.  
2ο Στάδιο: Η επεξεργασία στοιχείων υπαίθρου θα διαρκέσει δύο (2) μήνες. 
3ο Στάδιο: Η τελική σύνταξη και υποβολή των παραδοτέων θα διαρκέσει δύο (2) 
μήνες.  
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4.3. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του κάθε σταδίου των εργασιών 

την δε βεβαίωση υπογράφει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.  

4.4. Εφ΄ όσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καθυστερεί πέραν του 20% του συµφωνηθέντος χρόνου την 

αποπεράτωση του κάθε σταδίου ή του συνόλου των εργασιών ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να 

διακόψει τη σύµβαση σε βάρος του αναδόχου, καταβάλλοντας σ΄ αυτόν µόνο τη νόµιµη 

αποζηµίωση για κάθε πλήρως περαιωµένο στάδιο των εργασιών. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

παραλαµβάνει το περαιωµένο στάδιο των εργασιών και δικαιούται να αναθέσει τη 

συνέχιση και ολοκλήρωσή της σε άλλο ανάδοχο της επιλογής του. Για όλη την 

παραπάνω διαδικασία οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να τηρούν πλήρη αποδεικτικά 

στοιχεία για κάθε χρήση.  

4.5. Παρά την παραλαβή τµήµατος ή του συνόλου των εργασιών και των παραδοτέων 

ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώµατά του που συνδέονται µε 

οποιαδήποτε διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

4.6. Εάν ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» δεν 

προσέλθει για την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου των εργασιών και των 

παραδοτέων, µετά παρέλευση 20 ημερολογιακών ηµερών από την τελευταία 

πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως.   

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές  

5.1. Η εκτέλεση του «Έργου» στην οποία αναφέρεται η Σύµβαση, διέπεται από τις εξής 

γενικές και ειδικές διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο αρθ. 11 του τεύχους 

διακήρυξης της παρούσας.  

5.2. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει στα πλαίσια των γενικών διατάξεων της 

παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς, 

Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες που τις διέπουν.  

ΑΡΘΡΟ 6ο : Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης και έλεγχος των µελετών  

6.1. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα ορίσει επιβλέποντα, ο οποίος θα µπορεί να ασκεί την εποπτεία 

και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης των εργασιών. Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα διατυπώνονται εγγράφως και θα διαβιβάζονται τόσο προς τον 

επιβλέποντα όσο και προς τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

6.2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των εργασιών και των παραδοτέων 

τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους. Ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις ελέγχου και να προβεί σε κάθε 

αντίστοιχη διόρθωση ή συµπλήρωση, που θα κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του 

αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης.  

  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

7.1 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ενηµερωθεί για όλα 

τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών. 

 7.1.1. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παραµένει υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ακρίβεια της 

λήψης των στοιχείων υπαίθρου σύµφωνα προς τα δεδοµένα των ισχυουσών 

προδιαγραφών της Τεχνικής και της Επιστήµης. Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της 

επανορθώνεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του 

ανεξαρτήτως από την τυχόν µερική ή οριστική παραλαβή στοιχείων και των 

παραδοτέων. Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ δηµιουργήσει ζηµία σε βάρος 
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του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει αποζηµίωση για την κάλυψη 

της θετικής ζηµίας του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.  

7.1.2. Η οιαδήποτε επέκταση, συµπλήρωση και τροποποίηση των εργασιών και της 

Σύµβασης θα ενεργείται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.  

7.1.3. Αν παραστεί ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της μελέτης κατά την μπορεί 

να ζητά την γνώµη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ο οποίος υποχρεούται να γνωµοδοτεί έγκαιρα και 

αιτιολογηµένα.  

7.2 Υποβολή της Μελέτης  

7.2.1 Η υποβολή κάθε σταδίου των εργασιών θα γίνει από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ προς τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, µε απόδειξη παραλαβής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας Σύµβασης. 

7.2.2 Τα Στάδια 1ο και 2ο των εργασιών θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση στον 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σε τρία (3) αντίγραφα και µετά την έγκριση θα υποβληθούν και πάλι τρεις 
(3) σειρές, προσαρµοσµένες στις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν έχουν γίνει.  
7.2.3.Το 3ο στάδιο (τελικά παραδοτέα) και ειδικόκερα: α) το σχέδιο Οριζοντιογραφίας, 
β) το σχέδιο της Μηκοτομής, γ) το σχέδιο των Διατομών  και δ) οι Πίνακες Χωματισμών, 
θα υποβληθούν αρχικά σε 3 σειρές και μετά τις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν 
γίνουν, θα παραδοθούν σε 5 αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής  

8.1 Η προκύπτουσα αµοιβή για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης καταβάλλεται 

στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του 3ου 

σταδίου από την Προϊσταμένη Αρχή. Το ποσό της αμοιβής προκύπτει με βάση την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και ανέρχεται το ποσό των …………………  πλέον ΦΠΑ 

και συνολικά στο ποσό των ………………………... με ΦΠΑ.   

8.1.1 Ο προσδιορισμός της αμοιβής διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 4 

του Π.∆. 437/81, όπως ισχύει. 

8.1.2 Στο ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

και αφορούν στην εκπόνηση της µμελέτης όπως: παρακρατήσεις φόρων, τέλη 

χαρτοσήμου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, µμισθοί προσωπικού και αμοιβές τρίτων, κύριες 

και επικουρικές ασφαλιστικές εισφορές αναδόχου - εργαζομένου, δαπάνες σύνταξης 

και παρουσίασης των στοιχείων της μελέτης, κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη που 

συνδέεται µε την εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που 

σύµφωνα µε το Νόµο βαρύνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη.  

8.2. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί.  

9 ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις  

9.1. Ο «ανάδοχος» πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να μεριμνήσει για την  

έκδοση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης ή άλλου Ιδρύματος, για την καλή εκτέλεση των 

εργασιών, ποσοστού 4% επί της αμοιβής που θα προκύψει μετά την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου.  

9.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την 

έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών και των παραδοτέων 

από την Δ/νση Δασών Κιλκίς.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : Έκπτωση αναδόχου – Κυρώσεις  
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10.1 Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις εφαρμόζεται το αρθ. 191 του Ν. 4412/16.  

10.2. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενά στο αρθ. 11.2 

του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τροποποίηση της Σύµβασης  

11.1 Εφόσον κατά την εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών προκύψει ανάγκη 

τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, 

υπογράφεται μεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ τροποποιητική Σύμβαση. Η 

Σύµβαση αυτή είναι το µόνο αποδεικτικό στοιχείο της τροποποίησης των όρων της 

αρχικής Σύµβασης ή της τροποποίησης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και δεν 

μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. ανταλλαγή επιστολών 

µμεταξύ κυρίου έργου και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)  

11.2. Η τροποποιητική Σύµβαση περιγράφει λεπτομερώς το τροποποιούμενο 

αντικείµενο από το αρχικό και τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη των 

τροποποιήσεων.  

11.3. Η τροποποιητική Σύµβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικής Σύµβασης ή 

κάνει αναφορά σ΄ αυτά, εφόσον παραμένουν τα ίδια.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη  

12.1 Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται:  

α. Να ανταποκρίνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την πληρωμή στον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ των απαιτήσεών του, που προκύπτουν από τη Σύµβαση και τις ισχύουσες 

διατάξεις, σε εύλογη προθεσμία.  

β. Να ανταποκρίνεται το ταχύτερο στην επίλυση θεμάτων, τα οποία προκύπτουν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και των οποίων η επίλυση εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Οι καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την επίλυση θεμάτων που αφορούν την συνέχιση των εργασιών δεν θα 

προσµετρώνται στις συμβατικές προθεσμίες του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

γ. Να µεριµνά ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στη χορήγηση στοιχείων που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών και των οποίων η ευθύνη 

χορήγησης βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.  

δ. Να µεριµνά για την έγκαιρη έγκριση των διαφόρων φάσεων ή σταδίων των 

εργασιών.  

ε. Να εξασφαλίζει την ακώλυτη προσπέλαση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στην περιοχή μελέτης και 

να διευκολύνει την εργασία σε αυτή εφόσον αυτό απαιτείται.  

12.2 Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ πρέπει να απαντά εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες στα 

ερωτήματα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που είναι σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών. Εάν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επανέρχεται στις προτάσεις του µε 

νέα αίτηση και σαφή υπόμνηση της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλθουν δέκα (10) 

ημέρες από τη νέα αίτηση χωρίς απάντηση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µπορεί να 

θεωρήσει ότι οι υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν σιωπηρά αποδεκτές από τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.  

ΑΡΘΡΟ 13ο : Γενικοί όροι  

13.1 Εκχώρηση της Σύµβασης  
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13.1.1. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δεν επιτρέπει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και δεν αποδέχεται την µε 

οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση από αυτόν µέρους ή του συνόλου των εργασιών σε 

τρίτους.  

13.1.2. Κατ΄ εξαίρεση εκχώρηση των εργασιών µε απαλλαγή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από τις 

έναντι του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ευθύνες του µπορεί να εγκριθεί µόνο σε περίπτωση που 

αποδεδειγμένα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πάσχει από  σοβαρή ασθένεια που τον καθιστά ανίκανο για 

την παραπέρα εκτέλεση της Σύµβασης.  

13.2 Κυριότητα, επί στοιχείων και άλλων εγγράφων. Το σύνολο των στοιχείων της 

μελέτης ενδεικτικά σχέδια και κάθε άλλο πρωτότυπο έγγραφο που θα συνταχθεί από 

τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έναντι της αμοιβής που του καταβάλλεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, 

περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει 

χρήση αυτών σε οποιονδήποτε χρόνο ή έκταση θα επιθυμούσε αυτός, ο δε ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

δεν έχει κανένα δικαίωμα επί αυτών εκτός από την πατρότητα των στοιχείων που θα 

λάβει και θα τα παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

ΑΡΘΡΟ 14ο : Επίλυση διαφωνιών  

Οι διαφωνίες που µπορεί να παρουσιαστούν σχετικά µε την εφαρμογή της παρούσας 

Σύµβασης μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία 

δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο 

Νόμο. 

Αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ                                                                          Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 


