
  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σελίδα 1 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 72.633 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, αφενός μεταξύ 

1. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έχει νομίμως συσταθεί ως Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιδιωτικού 
Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, έχει την έδρα του επί της οδού Λεβίδου 13 - Κηφισιά 14562, 
εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κ. Φαλή Βογιατζάκη σύμφωνα με το από 23/7/2019 Πρακτικό του Δ.Σ. (Αρ. 
Συνεδρ 747  Θέμα 2o και στο εξής θα αποκαλείται το «ΜΓΦΙ», ή «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου  

2. Της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

Λ.Δ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα Πάροδος Θηβαϊδος 
21, 14564 Κηφισιά, ΑΦΜ 094061957 που ανήκει στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον 
Σταύρο Δαμιανίδη, κάτοχος του υπ' αριθ ΑΚ 031295/24.03.11 ΑΔΤ και ΑΦΜ 049544770 της ΔΟΥ Κηφισιάς, και 
τον Χρήστο Ζαχαριά, κάτοχος του υπ’ αριθ ΑΑ 079464 / 20-7-05 ΑΔΤ και ΑΦΜ, 000399575 της ΔΟΥ Κηφισιάς 

και LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα Πάροδος Θηβαϊδος 21, 14564 Κηφισιά, ΑΦΜ 
095435889 που ανήκει στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Δημήτριο Κιριμλίδη, κάτοχος 
του υπ' αριθ ΑΚ 082920 / 28-7-2011 ΑΔΤ και ΑΦΜ 008748786 της ΔΟΥ Κηφισιάς,  

καλούμενης εφεξής ως "Ανάδοχος". 

 

Λαμβάνοντας από κοινού υπόψη: 

1. το Π. Δ/γμα της 19.9.2002 (ΦΕΚ 1220 Β) «Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των διατάξεων του 
οργανισμού του ιδρύματος “Μουσείον Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας” που κυρώθηκε με το αριθμ. 
2/10.12.1964 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ 1Α) και τροποποιήθηκε με το αριθμ. 430/13.5.1977 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 132 Α)», 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. του ν. 4608/2019 - ΦΕΚ 66/Α/25-4-2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» 

4. του ν. 4609/2019 - ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

5. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ  ΓΑΙΑ 
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6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

13. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. Τον Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α’/19-02-2013) “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, 

15. το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/09-11-2015) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

16. την Απόφαση με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-06-17, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων [ΦΕΚ 2367/Β΄/12-07-2017], 

17. την υπ' αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17–10–2017 (4003/Β’/17–11–2017) απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που αφορά την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την 
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, όπως ισχύει (ΦΕΚ 4108/Β’/23–11–2017), 

18. την Απόφαση με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-4-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από 
αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει», 

19. το άρθρο 11 του Ν.4355/2015 με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του Ν.3028/2002 περί 
Προστασίας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

20. την με αριθμ. πρωτ. 107846/13-10-2020 (ΑΔΑ Ω0ΞΗ46ΜΤΛΡ-Ψ46) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

21. την με α.π. 50781/21-05-2020 (ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4398/25-05-2020) γνώμη της ΕΥΚΕ/ΕΑΣ για το σχέδιο της 
Πρόσκλησης.14.6iv.33.33.2, 

22. την με α.π. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4366/22-05-2020 γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας 
Περιβάλλοντος για το σχέδιο της Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2, 

23. η με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, 
κωδικός πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6DVM46MTLP-I94) όπως ισχύει, 
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24. το με ID 107595 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου της «ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020, 

25. την Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Α. Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10087/19-11-2020 και θέμα: 
Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

26. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του αιτήματος  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 20REQ007861032), 

27. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 20REQ007861331), 

28. την από 22/12/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ (Συνεδρίαση αριθμ. 778 Θέμα 2ο) 
σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών και την έγκριση της οικείας Διακήρυξης,  

29. τους όρους που περιέχονται στην από 12-01-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC007998756, 

30. τη με αριθ. Πρωτ. ΜΓΦΙ  904/27-01-2021 (12:50) προσφορά της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Λ.Δ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο του οικείου διαγωνισμού, 

31. την Απόφαση Κατακύρωσης  του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» (Αριθ. Συνεδρίασης ΔΣ ΜΓΦΙ 788, 
θέμα 2ο της 02/03/ 2021), 

32. την προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"  της διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης με 
αρ. πρωτ. 3154 από τις 26/03/2021, 

33. Την από 2.4.2021 απόφαση του ΜΓΦΙ (Συνεδρίαση αριθμ. 791, Θέμα 2ο), συγκρότησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). 

 

Συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

‘Αρθρο 1. Αντικείμενο του έργου  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου για το υποέργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με Α/Α 2  της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:           

1. Έκδοση αρχικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ προ της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων. 

2. Παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ και υποβολή έκθεσης στην οποία θα 
ενσωματώνονται θέματα επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών 
απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά 
τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  

3. Υποστήριξη ορθής υλοποίησης: Βοήθεια στην ορθή υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης τήρησης των απαιτήσεων των αναγκαίων προδιαγραφών και 
χρονοδιαγραμμάτων.   
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4. Υποστήριξη του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου σε ενεργειακά θέματα και πιο 
συγκεκριμένα στην σύνταξη κατάλληλων δεικτών και την παρακολούθηση προόδου. 

5. Έκδοση τελικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ μετά το πέρας της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με: 

1. Το παρόν συμφωνητικό  

2. Τη διακήρυξη 

3. Την προσφορά της Αναδόχου Ένωσης 

με φθίνουσα σειρά ισχύος. 

 

Άρθρο 2.  Ομάδα Έργου 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από την Ομάδα Έργου όπως αυτή περιγράφεται στην προσφορά του Αναδόχου που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου, στην 
προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη του ΜΓΦΙ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. 

Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου του αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται 
στην προσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση 
του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη (πέραν αυτόν που 
αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται 
στην πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με το ΜΓΦΙ και, 
συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του Ιδρύματος απέναντί τους. 
 

 

Άρθρο 3. Παραδοτέα 

Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ, 
το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εμπεριέχει προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων . 

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ στην οποία θα 
ενσωματώνονται θέματα επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων 
για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης. 
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Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά δεικτών παρακολούθησης ενεργειακών δεδομένων, οι οποίοι θα 
βασίζονται και σε καταμετρήσεις από το σύστημα BMS που θα εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να καταδείξουν την 
κατανάλωση ενέργειας σε διακριτά κέντρα κόστους. 

Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου του Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, οι οποίες θα αποτυπώνουν 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του. Οι 
εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε : 

• εκθέσεις γνωμοδότησης επί διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – άλλων δικονομικών 
μέσων υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και υλοποίησης της Σύμβασης 
του Υποέργου 1 της Πράξης  

• εκθέσεις ελέγχου μετά από συνεδριάσεις των καθ’ ύλην αρμοδίων Επιτροπών  του Υποέργου 1 , εφόσον 
ζητηθούν αρμοδίως, δια της Αναθέτουσας Αρχής. 

Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική έκθεση αναφοράς προόδου μετά το πέρας των εργασιών ενεργειακής 
αναβάθμισης, όπου θα επαληθεύεται η ορθή τήρηση των προδιαγραφών . 

Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ 
μετά το πέρας των παρεμβάσεων του Υποέργου 1.  

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Η διαδικασία της παραλαβής και παρακολούθησης των παραδοτέων της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 6.3 και 6.4  της οικείας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4.  Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
υπηρεσίας 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Για την υποβολή 
των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως ακολούθως: 

 

Παραδοτέο 1: 3 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 2: 2 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 3: 4 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 4:  ανά 6 μήνες, μετά την δημοπράτηση του Υποέργου  1 

Παραδοτέο 5:  έως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

Παραδοτέο 6:  έως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

 

 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των 
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεσή της, θεωρώντας το τίμημα 
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επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιονδήποτε εξοπλισμό 
χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα σύμβαση, στα αναφερόμενα και στους όρους στην διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC007998756 και στην 
υποβληθείσα προσφορά του με αριθ. Πρωτ. ΜΓΦΙ  904/27-01-2021.  

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από το Νόμο και 
σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να 
έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Εργοδότη. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και ευθύνες, που απορρέουν από 
την παρούσα. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να 
λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει 
την ασφάλεια στη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν το ΜΓΦΙ.   

 

Άρθρο 6.  Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και 
θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. Υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα 
ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να 
υλοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που συνιστούν φυσικό αντικείμενο της παρούσας. 

 

Άρθρο 7. Προϋπολογισμός 

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία ευρώ (72.633,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε 
ευρώ (58.575,00 €) και βαρύνει την Πράξη: ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΣΕ27510108) 

Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται κάθε είδος δαπάνης του αναδόχου για τις αναφερόμενες υπηρεσίες του έργου. 

 

Άρθρο 8.  Όροι πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την ολοκλήρωση των παραδοτέων και μετά την έκδοση πρακτικού 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με την 
παραλαβή των παραδοτέων ως εξής: 
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  Κατανομή (Ευρω χωρις ΦΠΑ) 

Παραδοτέο Ποσοστό 
επί του 
συμβατικού 
τιμήματος 

Λ.Δ.Κ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

LDK 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ το οποίο θα 
αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εμπεριέχει προτάσεις 
για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

10% 1357.50 4500.00 

Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων . 

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία 
(ΤΥ) του ΜΓΦΙ, στην οποία θα ενσωματώνονται θέματα επίτευξης 
ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών 
απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης. 

20% 5715.00 6000.00 

Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά δεικτών παρακολούθησης 
ενεργειακών δεδομένων, οι οποίο θα βασίζονται και σε καταμετρήσεις 
από το σύστημα BMS που θα εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να 
καταδείξουν την κατανάλωση ενέργειας σε διακριτά κέντρα κόστους. 

10% 982.50 4875.00 

Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης  
Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου του 
Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν 
προβλεπόμενες καθυστερήσεις του . Οι εκθέσεις αυτές θα 
περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε: 
• εκθέσεις γνωμοδότησης επι διευκρινιστικών ερωτήσεων - 

ενστάσεων- προσφυγών – άλλων δικονομικών μέσων 
υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία και υλοποίησης της Σύμβασης του Υποέργου 1 της 
Πράξης  

• εκθέσεις ελέγχου μετά από συνεδριάσεις των καθ’ ύλην 
αρμοδίων Επιτροπών  του Υποέργου 1 , εφόσον ζητηθούν 
αρμοδίως, δια της Αναθέτουσας Αρχής 

3 x 15% 18176.93 8181.82 

Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική έκθεση αναφοράς 
προόδου μετά το πέρας των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, όπου 
θα επαληθεύεται η ορθή τήρηση των προδιαγραφών . 

10% 4039.32 1818.18 

Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ μετά το πέρας των 
παρεμβάσεων του Υποέργου 1 

5% 178.75 2750.00 
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Η ως άνω κατανομή μεταξύ των εταιρειών της Ένωσης βασίζεται σε συνδυασμό της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς του Αναδόχου.  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου που αφορά η πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των παραδοτέων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 
3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του 
ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου, κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες 
κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 9.  Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) που 
συγκροτήθηκε με την συνεδρίαση 791, Θέμα 2ο, 2.4.2021, απόφαση του ΔΣ του ΜΓΦΙ. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκειά της, έχει 
την ευθύνη για την παραλαβή των παραδοτέων, ενώ έχει δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις επί των παραδοτέων. Η 
Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής μετά από κάθε τμηματική παράδοση. Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά 
την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου η Επιτροπή εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής 
του έργου. 

Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον 
τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που πιθανόν ανακύψουν κατά την εξέλιξη του Έργου, 
εφόσον ζητηθούν τέτοιες τροποποιήσεις από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει 
και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που 
της αιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή, εκδίδει πρακτικό με τη 
γνωμοδότηση της εις διπλούν και το διαβιβάζει στο ΜΓΦΙ. 
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Άρθρο 10. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη αναδόχου 
εκπτώτου 

Μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

α. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του έργου, αυτός υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως: 

• Για υπέρβαση άνω των οκτώ (8) ημερών της προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου του Έργου και μέχρι 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί να επιβάλλει ισόποση ποινική ρήτρα έως το 10% του 
συμβατικού τιμήματος. 

• Για υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής παραδοτέων του Έργου μεγαλύτερη των τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, μπορεί να απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον Ανάδοχο να 
εκπληρώσει όλες τις καθυστερημένες συμβατικές του υποχρεώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τον κηρύσσει έκπτωτο με άμεση κατάπτωση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

β. Η ποινική ρήτρα μπορεί να εισπραχθεί είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή / και με 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 
όπως περιγράφηκε ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από 
γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 
του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους 
Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, και με 
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

β. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Καθυστέρηση παράδοσης έργου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Αναδόχου: Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 
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Άρθρο 11 . Εγγυήσεις 

Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. GRB076130 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης για ποσό ύψους 3000 Ευρώ,  μεγαλύτερο του 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και μπορεί να ζητηθεί η μερική ή ολική κατάπτωση αυτής από την 
Αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε. ή λόγω καταγγελίας 
της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων 
της παρούσας σύμβασης, ήτοι μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) μερών της παρούσας. 

 

Άρθρο 12. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
ΕΠΠΕ. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% της διάρκειας αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 13 Καταγγελία Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει εγγράφως καθ' οιονδήποτε χρόνο την 
παρούσα Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του Υποχρεώσεις, 
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική 
έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΠΠΕ. Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε 
αυτόν κυρώσεις, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος 
από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της 
καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το 
Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της αναθέτουσας αρχής, ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην αναθέτουσα 
αρχή την αμοιβή που θα του έχει τυχόν καταβληθεί πλέον το ποσό από την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της ή/ και σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας να αποκατασταθεί, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις τελικές 
υποδείξεις, οι οποίες δε θα αφορούν στο επιστημονικό ελεγκτικό έργο των ελεγκτών του Αναδόχου, της Επιτροπής 
του άρθρου 4 της παρούσας εντός ταχθέντος χρονικού διαστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, 
υλικής ή ηθικής ζημίας της. 

Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε μονομερή λύση της παρούσας σύμβασης με έγγραφη καταγγελία, 
οποτεδήποτε, πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας του έργου, νομίμως κοινοποιούμενη προς τον Ανάδοχο προ 
δεκαπέντε (15) ημερών. Τα αποτελέσματα δε αυτής της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο του ως άνω 
χρονικού διαστήματος. Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, η δε συμβατική 
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο περιορίζεται στην καταβολή μόνο του μέρους της αμοιβής, 
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που αντιστοιχεί στις μέχρι την ημέρα κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας παρασχεθείσες 
από αυτόν υπηρεσίες και εκτελεσθείσες εργασίες, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής της υποχρέωσης 
καταβολής του υπολοίπου της αμοιβής του Αναδόχου, το οποίο δεν κατέστη έως τότε απαιτητό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση, χωρίς την τήρηση 
προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, αυτός κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών 
του. 

Στην περίπτωση που συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται 
με την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση λύσης/λήξης της σύμβασης, λόγω καταγγελίας ή άλλως ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε 
αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό 
διάστημα 

 

 

Άρθρο 14.  Κυριότητα /Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ Εχεμύθεια 

Το σύνολο του υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο 
ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά περίπτωση και μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 
τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και την αποφυγή παραποίησης στοιχείων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του κεντρικού 
συστήματος υποστήριξης. Ακόμη, το σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων και προσωπικών δεδομένων. 

Σε ότι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια 
της αναθέτουσας αρχής, εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 
σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζήτηση της στρεφόμενη 
κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της. 
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Άρθρο 15.  Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

Οι Πληροφορίες, οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Ανάδοχο και τους εργαζόμενους 
αυτού και ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά ή ευαίσθητα) θα περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στην έκταση και τον σκοπό που επιβάλλει το αντικείμενο της, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην παρούσα Σύμβαση και τη σχετική Διακήρυξη, και οφείλει να παράσχει ο Ανάδοχος. 

Κάθε μορφή επεξεργασίας θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, τις τυχόν Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής (Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των Πληροφοριών που ενδέχεται να 
περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της 
Αναθέτουσας Αρχής, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 
την ασφάλεια των Πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των 
ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία 
ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται δυνάμει της παρούσας ότι δεν θα διαβιβάσει ή/και κοινολογήσει τις Πληροφορίες της 
Αναθέτουσας Αρχής (που ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) που τεθούν υπόψη του κατά 
της εκτέλεση των καθηκόντων του σε κανέναν τρίτο και δεν θα διασυνδέσει τις Πληροφορίες αυτές και γενικότερα 
όλα τα ανάλογων μορφών αρχεία και πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, με αρχεία άλλων εταιριών. Οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον Ανάδοχο και τυχόν ανάθεσης εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου 
της παρούσας σε υπεργολάβο τρίτο, όπως αναλυτικά ρυθμίζεται αυτό σε άλλα άρθρα της παρούσας Σύμβασης και 
της σχετικής Διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υπογράψει με τον Ανάδοχο «Συμφωνητικό για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπου θα εξειδικεύονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι ευθύνες των συμβαλλόμενων 
μερών καθώς και οι ευθύνες και οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης και της σχετικής Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 16. Εκχώρηση 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή υποχρέωση 
απορρέει από αυτή. 

Άρθρο 17.  Ανωτέρα Βία 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, 
αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως 
και επαρκώς. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός που εμπίπτει στην 
προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος τους 
Αναδόχου διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

21SYMV008441140 2021-04-09



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σελίδα 13 

Άρθρο 18.  Λοιποί Όροι 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη. Αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης 
αποτελεί: το Παράρτημα 1 (Διακήρυξη) και το Παράρτημα 2 (Προσφορά του Αναδόχου). 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στη με ΑΔΑΜ 21PROC007998756 2021-01-12 Διακήρυξη, στην με αριθ. Πρωτ. ΜΓΦΙ  904/27-01-2021 
(12:50) προσφορά της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Λ.Δ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και στη με ΑΔΑΜ 21AWRD008255344 2021-03-09 
απόφαση κατακύρωσης. 

 

 

Άρθρο 19. Επίλυση Διαφορών 

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης επιλύεται 
από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ψηφιακά νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ 21PROC007998756 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθ. 
Πρωτ. ΜΓΦΙ  904/27-01-2021) 
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