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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συνοδεύει την υπ.αρ. πρωτ. 809/16.09.2021 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοσελίδας για το Innovative Design Cluster», με CPV 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 72212224-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας 
ιστοσελίδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για 
το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379), όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 
136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας 
Αρωγός», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και των παραδοτέων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 Αντικείμενο Έργου 

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη δυναμικού ιστοτόπου προβολής του 
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster» και Φορέα Αρωγό 
την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (στην συνέχεια θα αναφέρεται ως ΣΣΚ/IDC). Η ανάπτυξη του ιστοτόπου θα γίνει 
σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα & προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει 
όσα αναλυτικά θα αναπτυχθούν παρακάτω στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Ο Ανάδοχος  θα αναπτύξει τον ιστότοπο του ΣΣΚ/IDC σε στενή συνεργασία και με τις οδηγίες της 
ομάδας Έργου του ΣΣΚ/IDC. Ως προς τον σχεδιασμό του, ο ιστότοπος θα πρέπει να συμβατός με 
την γενική οπτική ταυτότητα του ΣΣΚ/IDC, για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος  θα χρειαστεί να έχει 
συνεργασία με τον συνεργάτη της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ που σχεδιάζει τον λογότυπο και την οπτική του 
ταυτότητα. 

Σημειώνεται επίσης, ότι το domain name του ιστοτόπου έχει ήδη κατοχυρωθεί από την ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ και είναι: www.innovativedesigncluster.gr 

1.2 Γλώσσες δικτυακού τόπου  

Ο ιστότοπος θα παρέχει πληροφορίες σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά  

1.3 Σχεδιασμός 

Λιτός αλλά παράλληλα σύγχρονος και ελκυστικός σχεδιασμός, χωρίς πολλά εφέ και 
εξειδικευμένες δυνατότητες, ώστε να μην προκαλεί σύγχυση στο χρήστη και να δίνεται έμφαση 
στο περιεχόμενο. 

http://www.innovativedesigncluster.gr/
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Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του ιστοτόπου, η ανάπτυξη του χάρτη του ιστοτόπου (site map) 
καθώς και τα κείμενα για τις διάφορες ενότητες / ιστοσελίδες θα αποφασιστούν από κοινού με 
την ομάδα Έργου του ΣΣΚ/IDC.   

Ο Ανάδοχος στη φάση του σχεδιασμού, και αφού θα συναποφασιστεί η γενική αρχιτεκτονική του 
ιστοτόπου, θα προτείνει τρία εναλλακτικά σενάρια σχετικά με το σχεδιαστικό και το γραφιστικό 
και λειτουργικό περιβάλλον του νέου ιστοτόπου. Κατόπιν της τελική επιλογής από την ομάδα 
Έργου του ΣΣΚ/IDC, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του ιστοτόπου και όλων των επιμέρους 
ενοτήτων και εφαρμογών του.  

1.4 Περιγραφή βασικών Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών   

Για την ανάπτυξη του ιστοτόπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία δυναμικής 
ανάπτυξης δικτυακών τόπων. Η πλατφόρμα ανάπτυξης μπορεί να είναι της επιλογής του 
Αναδόχου. Η πλατφόρμα λειτουργίας της εφαρμογής θα πρέπει να είναι συμβατή χωρίς κανέναν 
περιορισμό στη λειτουργικότητά της με όλες - και τις τελευταίες - εκδόσεις των εξυπηρετητών 
ιστοσελίδων (web servers, π.χ. Windows, Apache, Linux, Sun Solaris κ.λ.π.)  

Ο ιστότοπος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων 
για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, 
excel, pdf, flash κλπ) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη παρουσίαση του υλικού.  

Ο ιστότοπος θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, 
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Θα υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των 
διαφορετικών cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει 
ταχύτατα, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση badwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω 
κινητού. 

Κάθε ιστοσελίδα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να είναι προσβάσιμη και από φορητούς 
υπολογιστές (tablets, notebooks, και smart phones). Η διάσταση των ιστοσελίδων πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να εμφανίζονται άριστα σε μεγιστοποιημένο παράθυρο browser σε οθόνη Η/Υ με 
ανάλυση 1024x768 χωρίς να εμφανίζονται μπάρες οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbars).  

Δυνατότητα μη περιορισμού συνολικού μεγέθους της ιστοσελίδας (ανεξάρτητων σελίδων), τυπικό 
όριο <400GΒ.  

Ο ιστότοπος θα διαθέτει: υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών Newsletters σε συνεργασία με 
υφιστάμενο σύστημα, με σχετική ένδειξη εγγραφή αποδεκτών, φόρμα αναζήτησης που θα 
βασίζεται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εργαλείο «Calendar of Events» για την ανεύρεση 
εκδηλώσεων βάσει ημερολογίου, εργαλείο για RSS και ενσωμάτωση του κώδικα google analytics 

Θα υπάρχει πρόβλεψη των απαιτούμενων ευκολιών χρήσης στον ιστότοπο, όπως λ.χ. κουμπιά για 
άμεση εκτύπωση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποθήκευση ως αρχείο pdf της 
εκάστοτε ιστοσελίδας, διαμοιρασμό στους λογαριασμούς των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που 
διαθέτει το Innovative Design Cluster (Facebook, Twitter, Instagram, Linkendin). 

1.5 Καταχώρηση περιεχομένου (data entry) και Εκπαίδευση Ομάδας Έργου  

Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την καταχώρηση του αρχικού περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, 
βίντεο κοκ.) στις αντίστοιχες ιστοσελίδες σε συνεργασία με την ομάδα Έργου του ΣΣΚ/IDC. Το 
περιεχόμενο θα ετοιμαστεί από την ομάδα Έργου ΣΣΚ/IDC και θα παραδοθεί σταδιακά στον 
Ανάδοχο.  

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Μanagement System / CMS) θα πρέπει να 
παρέχει στους διαχειριστές του πλήρη αυτονομία στο ανέβασμα και τη διαχείρισή του. Η 
διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου (μενού πλοήγησης σελίδων, τίτλος, μηνύματα, 
λογότυπα, γενικότερη εμφάνιση κλπ) θα γίνεται από τον/τους διαχειριστή/ες του ιστότοπου που 
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θα είναι καθορισμένοι και θα έχουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Ο Ανάδοχος  θα δώσει 
πλήρη δικαιώματα διαχείρισης (web administrator) σε μέλη της ομάδας Έργου που θα του 
υποδειχθούν (έως 2 άτομα), και τα οποία θα εκπαιδευτούν από τον Ανάδοχο ως προς τον τρόπο 
καταχώρισης νέου υλικού και δημιουργίας νέων ιστοσελίδων.  

Ο Ανάδοχος  θα εκπαιδεύσει του web administrator της ομάδας έργου έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να καταχωρίζουν παντός είδους υλικό, να δημιουργούν νέες σελίδες, άρθρα, και ό,τι άλλο 
είναι αναγκαίο προκειμένου ο ιστότοπος του ΣΣΚ/IDC να είναι πλήρως ενημερωμένος.  

Σχετικά με την εκπαίδευση των διαχειριστών, αυτή θα πραγματοποιηθεί είτε στους χώρους της 
ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, είτε εξ ’αποστάσεως μέσω σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας. 

1.6 Επεκτασιμότητα, φιλοξενία (hosting), και τεχνική υποστήριξη   

Θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης και προσθήκης 
πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. επιπλέον ιστοσελίδες, προσθαφαίρεση κατηγοριών, άρθρων, κλπ. με 
τεχνική υποστήριξη για αναβαθμίσεις και ανανεώσεις από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης, έτσι ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια ο ιστότοπος του ΣΣΚ/IDC.   

Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει να εξασφαλίσει την φιλοξενία του ιστοτόπου σε cloud server έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του. Ο Ανάδοχος , μέσω της επιλογής του παρόχου 
φιλοξενίας, θα πρέπει να εξασφαλίσει, οι προδιαγραφές φιλοξενίας να είναι αυτές ενός 
σύγχρονου cloud server, να υποδεικνύονται εγγυήσεις και πρωτόκολλα ασφάλειας λειτουργίας, 
αυτοματοποιημένο backup και δυνατότητα δημιουργίας e-mail λογαριασμών.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος  θα πρέπει να δώσει λεπτομερή περιγραφή στην ομάδα Έργου του 
ΣΣΚ/IDC για τα δεδομένα της φιλοξενίας.  

1.9 Δια-λειτουργικότητα και δια-συνδεσιμότητα  

Η δια λειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και 
χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε:  

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης 
της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων).  

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών 
(τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την 
μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).  

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και 
στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την προστασία των υπηρεσιών δια λειτουργικότητας).  

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και 
των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για 
την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των δια λειτουργικών υπηρεσιών).  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η διάρκειας υλοποίησης και παροχής των περιγραφόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημέρα 
της υπογραφής της Σύβασης έως και την λήξη του Έργου «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας 
για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ήτοι την 30η 
Δεκεμβρίου 2022. 

Ο Ανάδοχος , έχει υποχρέωση να προχωράει σταδιακά στην υλοποίηση των υπηρεσιών αναλόγως 
των αναγκών προβολής και δημοσιότητας του Έργου, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπηρεσιών 
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Υπηρεσίες / παραδοτέα Μ
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Μ
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M
7 

M
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M
9 

M
10 

M
11 

M
12 

M
13 

M
14 

M
15 

1 Ανάπτυξη στατικής 
σελίδας «under 
construction» 

               

2 Συνεργασία για site 
map με ομάδα 
έργου και 
σχεδιασμός  

               

3 Αγορά χώρου 
φιλοξενίας  
(hosting)  

               

4 Ανάπτυξη τελικής 
λύσης και 
δημοσιοποίηση  

               

5 Εκπαίδευση 
διαχειριστών 

               

6 Τεχνική υποστήριξη                 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσού τριών 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00 €) με ΦΠΑ. Το τελικό ποσό της Σύμβασης θα 
προκύψει από την συμφέρουσα προσφορά του αναδόχου πλέον ΦΠΑ και θα συμπεριλαμβάνει 
όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις.  

Τρόπος πληρωμής  

Η αποπληρωμή Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
ως ακολούθως: 

 Αποπληρωμή των υπηρεσιών που ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Μήνα 1 (Μ1) της Σύμβασης 
(υπηρεσίες 1, 2 του Πίνακα Χρονοδιαγράμματος): 500,00 € πλέον ΦΠΑ 

 Αγορά χώρου φιλοξενίας, ανάπτυξη τελικής λύσης και δημοσιοποίηση του ιστοτόπου 
(υπηρεσίες 3, 4 του Πίνακα Χρονοδιαγράμματος): 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ 

 Εκπαίδευση διαχειριστών και τεχνική υποστήριξη έως το τέλος της Σύμβασης (υπηρεσία 5 
και του Πίνακα Χρονοδιαγράμματος): 700,00 € πλέον ΦΠΑ  

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μετά από παραδόσεις ή/και εκθέσεις πεπραγμένων του 
Αναδόχου που θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΚΕΥ της Εταιρείας και αφού συντάσσεται τα 
σχετικά Πρακτικά Παραλαβής της ανωτέρω Επιτροπής και θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά 
από τον Ανάδοχο, βάση των όρων της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος  επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, εισφορές που αφορούν 
τα εκδοθέντα παραστατικά. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανάλογων 
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προς την ζητούμενη υπηρεσία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική 
εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. Συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής απαιτείται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας ήτοι στη 
παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων (συνάφεια ΚΑΔ) 

 να έχουν τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού, ανάπτυξης, 
κατασκευής και υποστήριξης δυναμικής ιστοσελίδας-ιστοτόπου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί της απευθείας ανάθεσης, 
όπως ισχύει και ιδιαίτερα το αρ. 118 του Ν4412/16 και περιγράφεται με κωδικό CPV: 72212224-
5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων. Κριτήριο της ανωτέρω 
ανάθεσης αποτελεί αποκλειστικά η πιο συμφέρουσα προσφορά. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος  θα ενεργήσει στη βάση της εξειδικευμένης γνώσης του αντικειμένου, με τα μέσα 
που διαθέτει ή όσα θα απαιτηθούν, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του αντικειμένου των 
ζητούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής 
πρακτικής και δεοντολογίας.  

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα δίνει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις 
απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος  κατά τη διάρκεια της 
παροχής των υπηρεσιών του. Ο Ανάδοχος  δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή να 
χρησιμοποιήσει γενικότερα κάθε υλικό σχετικό με το έργο, σε προβολή κάθε είδους, χωρίς την 
έγγραφη άδεια της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, πλην του υλικού το οποίο ήδη βρίσκεται στην κατοχή του 
Αναδόχου, το οποίο προτίθεται ο Ανάδοχος  να προσφέρει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
που του ανατίθεται και το οποίο θα πρέπει να δηλώσει κατά την αρχή της Σύμβασης του στην 
ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ότι είναι κάτοχος και έχει το δικαίωμα χρήσης, προβολής και δημόσιας 
ανακοίνωσης γενικότερα.  

Η Σύμβαση του Αναδόχου θα διέπεται από τις διατάξεις περί κανονισμού προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να ενεργεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και των αρμόδιων στελεχών της Δ/νσης Διεύθυνσης Διαχείρισης και 
Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την ορθή με βάση την σχετική Νομοθεσία 
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και την έγκαιρη απόδοση των παραδοτέων 
της.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για κάθε εργασία και 
αντικείμενο, που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης, για λογαριασμό 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.  

Κάθε παραδοτέο και κάθε αντικείμενο που υλοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης από 
τον Ανάδοχο, ανήκει αποκλειστικά στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και καμία αξίωση δεν θα εγείρει ο Ανάδοχος  
έναντι της (πέραν της αμοιβής του), για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.  

Η παρούσα συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαθιστά ή υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης 
εργασίας.  

Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εκχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.  

Τροποποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί δύναται να λάβει χώρα μόνο με νεότερη γραπτή 
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής, υπερημερίας ή πλημμελούς εκπληρώσεως των  
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συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει αφενός μεν τα γενικά δικαιώματα 
των διατάξεων 382 επ. Α.Κ., καθώς και τα δικαιώματα των ειδικών διατάξεων των άρθρων 681 επ. 
Α.Κ. [διατηρώντας ιδίως τα κάτωθι δικαιώματα:  

α) Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής του συμβούλου να αποπερατώσει το 
συμβουλευτικό έργο ή στην περίπτωση δημιουργίας έργου διαφορετικού του συμφωνηθέντος, 
θα ευθύνεται ο Ανάδοχος  για μη εκπλήρωση σύμφωνα με τα άρθρα 382 επ. ΑΚ.,  

β) Σε περίπτωση υπερημερίας του συμβούλου, ήτοι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης του 
συμβούλου να υποβάλει τα παραδοτέα της σύμβασης στο συμφωνηθέντα χρόνο, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
θα έχει τα γενικά δικαιώματα της 382 επ., δικαιούμενη ταυτοχρόνως κατ’ άρθρο 686 ΑΚ να προβεί 
σε υπαναχώρηση από την σύμβαση χωρίς να αναμένει το χρόνο παραδόσεως του 
συμβουλευτικού έργου, εάν ο σύμβουλος δεν κάνει εγκαίρως έναρξη της εκτελέσεως του ή 
επιβραδύνει την εκτέλεση του.  

 

Η συντάξασσα 

 

Σταυρούδη Άννα 

Ομάδα Έργου Innovative Design Cluster, Διεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 


