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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 
 
Άρθρο 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύμβασης είναι ο Δ.Λ.Τ. Θήρας. 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που 
συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 1.42 του άρθρου 2 του 

Ν.4412/2016. 
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  ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ 
των δύο συμβαλλομένων μερών. 

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. 
 
1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Το αντικείμενο και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης περιλαμβάνονται στο τεύχος 
“Προδιαγραφές σύνταξης της εργασίας”.  
 

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1  Τόπος και χρόνος 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή 

του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.  
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών 
του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 

συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 
υπηρεσίες αυτές, και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο εργοδότης. 
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την 
έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το 

ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 10 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα 
υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη  ο   Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας 
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία 

για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στα 
Τεύχη Δημοπράτησης.  

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον 

ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του αναδόχου, ο 

οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 
2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα 
πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.  
 

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν 
γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή 

έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
 

Άρθρο 4:ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ . 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Η αμοιβή 

αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί. 
 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί στον Εταιρεία με δέκα ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η πληρωμή γίνεται μετά την έκδοση έκθεσης περαίωσης και 

βεβαίωσης περαίωσης της υπηρεσίας με τα οποία βεβαιώνεται η ικανοποίηση των 
όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο κατά το εξεταζόμενο διάστημα. 

Η πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας θα γίνεται με την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται οι αμοιβές και οι 
δαπάνες για την εκτέλεση του έργου της Εταιρείας και ενδεικτικά: 

α. Η αμοιβή της Εταιρείας. 
β.  Τα λειτουργικά της έξοδα. 

γ. Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των στελεχών της. 
δ. Κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο της, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των αμοιβών του 
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προσωπικού που θα απασχοληθεί στη λήψη στοιχείων και στη σύνταξη των 
απαιτούμενων τευχών, καθώς και των γενικών του εξόδων. 

ε.  Κάθε άλλου είδους δαπάνη που σχετίζεται με την υλοποίηση του 
αντικειμένου της εργασίας, όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης 

σύμβασης. 
Υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η εργασία, ο Δ.Λ.Τ. Θήρας υποχρεούται σε 
εξόφληση του παραστατικού του αντισυμβαλλομένου, το αργότερο εντός μηνός 

από την έκδοσή του.  
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρεία ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν 
του ανωτέρω ποσού της αμοιβής της, και ότι ο Δ.Λ.Τ. Θήρας δεν θα κάνει δεκτή 

οιαδήποτε αναθεώρηση της αμοιβής λόγω αύξησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
γενικά. 

 
Άρθρο 5.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Προς εξασφάλιση του εργοδότη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αναγνωρισμένης γι' αυτό το 

σκοπό Τράπεζας. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 5% επί της συνολικής αξίας 
της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 

Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως 
διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του εργοδότη και εντός 
τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον εργοδότη το 

ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. 

 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της παρούσας 
σύμβασης και εφ' όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του εργοδότη. 

 
Άρθρο 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  

περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, ως 
ακολούθως: 

Για υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής, ποινική 
ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αμοιβής 
σύμφωνα με την παρ.2 του Ν.4412/2016.  

Για υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας πέραν του 20%, ποινική ρήτρα ανά 
ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως 

ανωτέρω.  
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση της εγκεκριμένης 
προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, 
μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης 

από την Προϊσταμένη αρχή. 
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Άρθρο 7 .  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν.4412/2016. Οι αξιώσεις του 

εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας 
από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 

σύμβασης. 
 
Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “ Προδιαγραφές σύνταξης της εργασίας ” και τις 

ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση. 

8.1.2 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. 
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 
 

8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, 
απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον 

προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο 
προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια 

του εργοδότη. 
 
8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

 Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά 
από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
 

8.5   Εμπιστευτικότητα 
 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
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8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.6 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 
τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες 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. 
8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους 

και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 

8.7  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 

τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / 
καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 

υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 
προγράμματα. 

 
8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
8.8.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του 
ζητηθεί.  

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

επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό 
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
 

8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
    8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) 

υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  
την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) 

και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 
την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν 
αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον 
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Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις 
αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

          Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την 
κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, 

που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
8.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 

ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 
8.12  Αλληλογραφία του Συμβούλου 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 courier και να είναι 
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 

 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

 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. Εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης ο 
Εργοδότης ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τον κατάλογο των έργων που θα 
κληθεί να υποστηρίξει. 

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό 
αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στην παρ. 4.2. 
 

Άρθρο 10   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οποιαδήποτε διαφορά, μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας και της Εταιρείας, σχετική με 
την ερμηνεία και εκτέλεση του παρόντος συμφωνητικού θα καταβληθεί 

προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να επιλυθεί καταρχήν κατά φιλικό ή 
εξωδικαστικό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της 

Νάξου. 
 
Άρθρο 11    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το Δ.Λ.Τ. Θήρας θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία εάν κρίνει ότι αυτή 
παραβιάζει, αθετεί, δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό, αναφέροντας και 
τις αιτίες που τον οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Εάν η Εταιρεία δεν 

απαντήσει εγγράφως στην ειδοποίηση αυτή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης ειδοποίησης, το Δ.Λ.Τ. Θήρας δικαιούται 
να λύσει μονομερώς και αζημίως το παρόν συμφωνητικό, να ζητήσει την 
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αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται και να αξιώσει εντόκως 
κάθε ποσό που εισέπραξε η Εταιρεία αχρεωστήτως.  

Προϋπόθεση για την καταγγελία της σύμβασης βάσει του παρόντος άρθρου είναι 
η προηγούμενη προσήκουσα και συμβατική εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Δ.Λ.Τ. Θήρας. 
Σε περίπτωση διακοπής εκπόνησης της εργασίας για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται η Εταιρεία, το Δ.Λ.Τ. Θήρας θα την ειδοποιεί εγγράφως. 

Η Εταιρεία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επί της αμοιβής για το ήδη εκτελεσθέν 
μέρος του έργου. Συγκεκριμένα : 
Η μεν Εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τα στοιχεία εκείνα του ήδη 

πραγματοποιηθέντος έργου που έχει εκπονήσει και τα οποία το Δ.Λ.Τ. Θήρας 
κρίνει ως χρήσιμα και αποδεκτά, 

Το δε Δ.Λ.Τ. Θήρας, συμψηφίζοντας ταυτόχρονα τα ποσά που τυχόν έχουν ήδη 
καταβληθεί, υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία μέρος της αμοιβής που 
αντιστοιχεί στον τμήμα του έργου που έχει ήδη εκπονηθεί μέχρι την ως άνω 

ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 
Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στην 

διάθεσή της στο Δ.Λ.Τ. Θήρας , καθώς επίσης τα ποσά εκείνα που τυχόν έχουν 
καταβληθεί σε αυτήν και τα οποία αντιστοιχούν σε έργο ή σε υπηρεσίες που δεν 
έχουν παρασχεθεί, μέχρι την ως άνω ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του 

Δ.Λ.Τ. Θήρας.  
 
Άρθρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1  Νομοθεσία  
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 

προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  
Σε περίπτωση που η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τα τεύχη δημοπράτησης 
διαθέτουν παραλήψεις ή έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του Ν.4412/2016, 

τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου αυτού. 
12.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

12.2.2 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. 

 
 Θήρα, 04/10/2016  Θήρα, 04/10/2016 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε  
 
 

  
 

 
Αργυρός Αντώνης 

Προϊστάμενος Δ.Λ.Τ.Θήρας 

Ηλίας Πελέκης  

Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Θήρας 


