
 

1 

 

 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε.        
 
 
ΕΡΓΟ: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 
   
 
Χρηματοδότηση:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

(κωδικός ΟΠΣ 5029915) 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:     SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
      
Α.Φ.Μ. 999151503 

Δ.Ο.Υ. Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΑΔΑΜ:         
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Συμβατική δαπάνη Έργου                                                                                                 
Δαπάνη Εργασιών                                                                                                         1.383.204,00 € 
Γ.Ε. + Ε.Ο. (18%)                                                                                                              248.976,72€  
Απρόβλεπτα (15%)                                                                                                           244.827,11€                                                                           
Αναθεώρηση                          44.540,56€ 
Φ.Π.Α. (24%)                                                                                                                   461.171,61€                                                                                                 
Συνολική δαπάνη                                                    2.382.720,00 € 
 

 Στην Αθήνα σήμερα στις 26 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021 μεταξύ των κατωτέρω 
συμβαλλομένων: 

 
1.- Αφενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει την Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 [ΑΦΜ 997476340 - 
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Αθανάσιο Γιάνναρη, βάσει της υπ’ αριθ. 218/21.11.2019 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία και ως η 
«Αναθέτουσα Αρχή»), 
2.- Αφετέρου, της εταιρίας με την επωνυμία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Λάρισα, οδός Παπακυριαζή 64, Τ.Κ. 41222 [Α.Φ.Μ. 
999151503 Δ.Ο.Υ. Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος 
από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Καρκάντο Χρήστο (στο εξής 
αποκαλούμενη για συντομία και ως «Ανάδοχος»), σύμφωνα με το καταστατικό της 
εταιρείας (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 117758540000) 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της σύμβασης 
Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την υπ’ αριθ. 3828/16/12/2020 διατύπωση θετικής 
γνώμης από την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αριθ. 
265/05.11.2020 (Θέμα 7ο) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, η εταιρία 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αναλαμβάνει την 
εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με βάση τους 
όρους των οικονομικών & τεχνικών συμβατικών τευχών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 
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216/22.10.2019, θέμα 1ο απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε», βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο.  
Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον φάκελο έργου του 
διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Τεύχη 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει 
η εκτέλεση του έργου, είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, με σειρά ισχύος τους την καθοριζόμενη σε αυτό και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του όλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540)  
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.  
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους της 
υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται με βάση το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 
και αναλύεται στο άρθρο 8.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και για υπέρβαση κάθε 
τμηματικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 8.4 
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο Αντίκλητος της Αναδόχου 
Αντίκλητος της Αναδόχου, δυνάμει της υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, ορίζεται o κος Νικόλαος Κωστούδης (Α.Δ.Τ. ΑΚ 031300  κάτοικος Μελισσίων 
Αττικής, οδός Βαλτετσίου 5, ΤΚ 151 27, τηλ. 2410536979),  ο οποίος αποδέχεται το 
διορισμό του με βάση την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής 

Σύμφωνα με την με αριθ. 265/05.11.2020 (Θέμα 7ο) (ΑΔΑ: 9ΥΖΓΟΞΧΔ-Ψ70) απόφαση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου της  εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμύρια τριακόσιες 

ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (2.382.720,00 €), με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.(24%), αναλύεται δε περαιτέρω ως ακολούθως: 

 

1. Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα 1.383.204,00  € (έκπτωση 56,20 %) 

2. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%,  248.976,72 € 

3. Απρόβλεπτα, 244.827,11 € 

4. Αναθεώρηση, 44.540,56 € 

5. Άθροισμα  1.921.548,39 € 

6. Φ.Π.Α. 24% 461.171,61 € 

7. Συνολική δαπάνη του έργου με τον Φ.Π.Α. δυο εκατομμύρια τριακόσιες 

ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (2.382.720,00 €). 

 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και λοιπές οικονομικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης 
και στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις 
Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
Σύμβασης o Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. e-99226/13/01/2021 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ (96.078,00€), δηλαδή ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016. 
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 83876/14/01/2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ, βεβαιώνεται η γνησιότητα 
της παραπάνω εγγυητικής επιστολής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ. –  Πληρωμή Αναδόχου 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) (κωδικός ΟΠΣ 5029915) 
Το έργο επιβαρύνεται με τις κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Ειδικής 
Υπογραφής Υποχρεώσεων. 
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. της Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Γενικοί όροι 

Η Ανάδοχος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 της Ε.Σ.Υ. οφείλει να προσκομίσει τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια.  
Η Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη και να τηρήσει απαρέγκλιτα τις προβλέψεις 
του άρθρου 4 και γενικότερα όλες τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος 
υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης 
της επίβλεψης του έργου, στο αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, χωρίς καμία αμοιβή, 
επιβαρυνόμενος με κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η 
ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό τού έργου (άρθρο 10 
Ε.Σ.Υ). Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψής, άμεσα 
με την έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία (άρθρο 39 Ε.Σ.Υ). 
Η Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη και να τηρήσει την πολεοδομική νομοθεσία 
σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. 
Η υπογραφή της σύμβασης από την Ανάδοχο είναι σύμφωνη με την ελεύθερα 
διαμορφωμένη προσφορά της, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα 
λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση ως προς το σύνολο της προσφερθείσης τιμής για 
το κατ’ αποκοπή τίμημα του έργου. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε έξι αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα 
κατατέθηκαν στο Αρχείο της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και δύο έλαβε η 
δεύτερη από τους συμβαλλόμενους. 
 
 
Άρθρο 9ο Υποχρεώσεις της Αναδόχου 
9.1. Η Ανάδοχος υπόσχεται και υποχρεούται να εκτελέσει το έργο ο ίδιος ή να το αναθέσει 

σε υπεργολάβο, σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας μας, τις οποίες 
έλαβε υπ  όψιν η ανάδοχος πριν την υποβολή της προσφοράς.  
Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους 
συνεργάτες / υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. 
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9.2. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

9.3. Η Ανάδοχος είναι υπόλογος στις Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές για τη μη τήρηση των 
Νόμων και υποχρεωτικών διατάξεων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε παράλειψη. Οι τιμές που έχει καταθέσει η Ανάδοχος με την προσφορά 
της, ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

9.4. Η Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο εποπτικό προσωπικό για κάθε 
συνεργείο που μαζί με τα αντίστοιχα όργανα της Εταιρείας, θα ρυθμίζουν τα σχετικά 
με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

9.5. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε προηγουμένως τον τόπο του Έργου και 
κατατοπίστηκε πλήρως σε όλα τα ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο, 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και συμφωνεί 
με αυτή. 

9.6. Η Ανάδοχος είναι ο μόνη υπεύθυνη για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στο έργο 
και οφείλει, να ασφαλίσει αυτό από οποιαδήποτε αιτία. 

9.7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 
 
 
Άρθρο 10ο Ευθύνη - Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 
10.1   Κάθε μέρος από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει και να εξασφαλίσει να τηρηθούν εμπιστευτικοί οι όροι αυτής της σύμβασης 
και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή 
συμφωνία του άλλου μέρους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.  

10.2    Ο παρών όρος δεν εμποδίζει την Ανάδοχο να επικαλεστεί την εμπειρία της από την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών.  

10.3   Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας, η Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που ο ίδια ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε 
να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι τυχόν υπεργολάβοι της και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση 
αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η Εταιρεία δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

          Το καθήκον εχεμύθειας για αμφότερα τα μέρη διατηρείται και μετά την λήξη ή 
καταγγελία της Σύμβασης για όσο χρόνο τα σχετικά στοιχεία παραμένουν 
εμπιστευτικά και μη κοινοποιήσιμα.  

10.4   Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για 
οποιαδήποτε αποθετική ή έμμεση ζημία. Η Ανάδοχος ευθύνεται μόνο για την 
αποκατάσταση τυχόν θετικής ζημίας της Εταιρείας κατά την παροχή των υπηρεσιών 
της παρούσας, αθροιστικά μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο οικονομικό 
αντικείμενο της παρούσας (όρος 2.1).  

 
 
Άρθρο 11Ο Εκχωρήσεις  
Η Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των εκ της σύμβασης 
υποχρεώσεων. Σε περίπτωση έγγραφης έγκρισης από την Εταιρεία υποκατάστασης η 
Ανάδοχος θα ευθύνεται εις ολόκληρον με αυτόν που τον υποκατέστησε έναντι της 
Εταιρείας, για τις πράξεις και τις παραλείψεις, ως και του προσωπικού αυτού, σαν να ήταν 
πράξεις της ίδιας της Αναδόχου της αρχικής σύμβασης ανάθεσης του έργου του 
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καθαρισμού. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της Εταιρείας οποιαδήποτε 
εκχώρηση παρά της Αναδόχου οποιασδήποτε απαίτησης αυτής, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση αυτής. Ο παρών όρος κατέχει βαρύνουσα σημασία για την εκτέλεση της 
παρούσης και οποιαδήποτε παράβασή του εκ μέρους της Αναδόχου συνεπάγεται αυτόματα 
τον αποκλεισμό της από το συγκεκριμένο έργο. 
 
 
Άρθρο 12Ο Κήρυξη Εκπτώτου της Αναδόχου  
Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την παρούσα Σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου:  
α.     Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγων έκπτωσης η Εταιρεία κοινοποιεί στην Ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί η Ανάδοχος θέτοντας εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
Σύμβασης προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, 
παρήλθε χωρίς η Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της Εταιρείας.  

β.       Όταν οι υπηρεσίες που θα παράσχει δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Ν. 
4440/2016 και τις προδιαγραφές που επιτάσσει, σε περίπτωση δε που συμβεί αυτό 
κηρύσσεται έκπτωτη και υποχρεούται στην ολική επιστροφή του χρηματικού τιμήματος 
που του έχει καταβληθεί. 

 
Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη από τη Σύμβαση όταν:  
i.     Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστήθηκαν 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση ή δεν υπήρξε άμεση, καθημερινή 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και η μη συνεργασία των εργαζομένων 
της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”,  

ii.       Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
          Η Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

          Η κήρυξη ως έκπτωτου της Αναδόχου, επιβάλλεται, με απόφαση της Εταιρείας, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 

  Επιπλέον, στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

 
 
Άρθρο 13ο Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια  
Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”. 
 
 
Άρθρο 14ο Καταπολέμηση Δωροδοκίας και Διαφθοράς  

14.1 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και υπόσχονται ο ένας προς τον άλλο ότι κατά την 
διάρκεια ισχύος της παρούσας τόσο οι συμβαλλόμενοι όσο και το προσωπικό τους 
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θα συμμορφώνονται αυστηρά με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και θα εξασφαλίσουν ότι οι 
ασκούντες την διοίκηση, υπάλληλοι, σύμβουλοι, θυγατρικές και συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις και πρόσωπα θα συμμορφώνονται με τις εν λόγω διατάξεις και ότι 
εφαρμόζουν (ή θα υιοθετήσουν) γενικώς αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ώστε να 
εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτές.  

14.2 Σε περίπτωση κατά την οποία ένας από τους συμβαλλομένους παραβιάσει 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις, η παρούσα σύμβαση θα καταγγελθεί 
από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση και το 
συμβαλλόμενο μέρος που θα έχει παραβεί τις πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να 
αποζημιώσει το άλλος μέρος για κάθε απώλεια και ζημία του, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και δικαστικών εξόδων, που θα προκύψουν ή θα 
προκληθούν από την παραβίαση αυτή. 

 
Άρθρο 15ο Προσωπικά Δεδομένα 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του 
Ν. 4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με 
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δε σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο ή 
από δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της 
δραστηριότητας της. 
 
 
Άρθρο 16ο Ανωτέρα Βία 

Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της σύμβασης ή την 
αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στην 
περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, 
όπως ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, 
εμπορικοί αποκλεισμοί, ή πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές 
αρμοδιότητες. Το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω 
ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος εντός δέκα (10) ημερών από 
την επέλευση των γεγονότων αυτών και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να εκτελέσει 
το δυνατόν συντομότερα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Εάν το μέρος που 
επηρεάζεται από τα γεγονότα ανωτέρας βίας εμποδίζεται και μετά την πάροδο είκοσι (20) 
ημερών από την επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας να εκτελέσει, κάθε μέρος θα έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και αζημίως.   

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια της 
ανωτέρας βίας υπό στενή ή ευρεία έννοια οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19, τις οποίες ο ανάδοχος δηλώνει ρητά και 
ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει και τις έλαβε υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του 
και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρείται ο COVID -19 ανωτέρα βία. 
 
 
 
Άρθρο 17ο Γενικές ρυθμίσεις 
17.1  Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων να 

ασκήσουν νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους ή η από μέρους τους επίδειξη ανοχής, 
δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα μέσα 
που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση ή το νόμο, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται 
να τα ασκούν σωρευτικά. 
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17.2  Οι όροι της παρούσας, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και 
συναποδέχθηκαν όλους ως κύριους και ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και 
εγγράφως από κοινού από τους συμβαλλομένους και ο έγγραφος τύπος είναι 
συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. 

17.3   Η ακυρότητα ή η ακυρωσία κάποιου όρου της παρούσας, δεν θα επιδρά με κανένα 
τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων της. 

 
Άρθρο 18ο Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών.  
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, , όπως 
ισχύουν. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε έξι αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα 
κατατέθηκαν στο Αρχείο της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και δύο έλαβε η 
δεύτερη από τους συμβαλλόμενους. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

           Για την εταιρία                                                    Για τον Ανάδοχο 
 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε»                  «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
    Ο  Διευθύνων Σύμβουλος                       Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
      Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης                                     Καρκαντος Χρήστος 
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