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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Εργοδότης – Κύριος του Έργου (ΚτΕ) – Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρεία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» (“EOAE”) με έδρα στη Θεσσαλονίκη.
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που θα επιλεγεί από τη
διαδικασία να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και που συνάπτει με τον Εργοδότη
σύμβαση της παραγράφου 1, περιπτώσεις 5, 9.β και 10 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας, όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα. Μπορεί να μεταβάλλεται με νεότερες
αποφάσεις, ακόμη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση
ή αξίωση. Το Τεχνικό Συμβούλιο1 της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων
θεραπείας των αναδόχων των έργων και οι λοιπές αρμοδιότητές του ασκούνται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και την Διευθύνουσα Επιτροπή αυτής κατά περίπτωση.
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων της ΕΟΑΕ. Η Δ.Υ. μπορεί να
αλλάζει με αποφάσεις της Εταιρείας.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη
Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου.
Σύμβαση ή Συμφωνία - πλαίσιο: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη της ανοικτής διαδικασίας, στην απόφαση έγκρισης
του αποτελέσματος και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά που θα υπογραφούν μεταξύ των
δύο συμβαλλομένων μερών.
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν,
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.
Νόμος: Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
1.2

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η παρούσα Σ.Υ., με τα Παραρτήματά της, προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς
όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι όροι αυτοί
συμπληρώνουν τους όρους του τεύχους "Διακήρυξη" και συμπληρώνονται με τους όρους
των λοιπών Συμβατικών Τευχών, όπως ακριβώς αναφέρονται στη “Διακήρυξη”. Τα ειδικά
θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος
"Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται στο τεύχος “Τεχνικό
Αντικείμενο”.
1.3

Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών ορίζεται στην παρ. 3.6 της Διακήρυξης.
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1

Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος είναι ο εκάστοτε οριζόμενος
χώρος λειτουργίας των σταθμών διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας οδού, των Καθέτων
Αξόνων της και κάθε άλλης περιοχής σταθμών διοδίων αρμοδιότητας της “Εγνατία
Οδός ΑΕ”.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να
συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και
1

Πρβλ. Άρθρο 2, παρ.3, περ.4) του Ν.4412/2016.

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\02_SY_diodia_splaisio_5695.doc
Σελ. 4

0000/5695/Β03

συμβουλές και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που είναι χρήσιμη στην Αναθέτουσα
Αρχή για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει αυτή η συμφωνία - πλαίσιο.
Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέματα που απαιτούν άμεση
ενέργεια, θα υποβάλει στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σχετική αναφορά.
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
της συμφωνίας - πλαίσιο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής αρμόδιο όργανο αυτής.
2.1.3 Η συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, είναι αυτή που προσδιορίζεται στην παρ.
1.3.4 της Διακήρυξης και αναγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Η συνολική διάρκεια
της συμφωνίας – πλαίσιο αρχίζει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, από την επομένη της υπογραφής αυτού.
2.1.4 Τα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι προϋπολογισμοί καθώς και οι χρόνοι εκτέλεσης των
επί μέρους εργασιών της παρούσης συμφωνίας - πλαίσιο δεν είναι γνωστά εκ των
προτέρων. Θα καθορίζονται από την Δ.Υ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίαςπλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους αυτής, και θα καλείται ο Ανάδοχος να υπογράψει
κάθε επί μέρους σύμβαση για την εκτέλεση του εκάστοτε καθοριζομένου αντικειμένου
υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη.
2.1.5 Για κάθε επί μέρους σύμβαση θα συντάσσεται από τη Δ.Υ. αντικείμενο εργασιών, όπου
θα καθορίζεται επακριβώς η χωροθέτηση και ο τύπος του σταθμού/ ών διοδίων, ο
προϋπολογισμός της επιμέρους σύμβασης, η προθεσμία εκτέλεσής της και ο χρόνος
έναρξης αυτής. Τέλος θα καθορίζεται και η αμοιβή του Αναδόχου, ως άθροισμα του
γινομένου των καθοριζόμενων ποσοτήτων των ζητουμένων υπηρεσιών/ εργασιών ή και
υλικών επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του τεύχους “Τιμολόγιο της συμφωνίας πλαίσιο”, αφαιρουμένου των επιμέρους εκπτώσεων, ανά ομάδα αντίστοιχα, της
Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.
Στις τιμές μονάδος του τεύχους “Τιμολόγιο” της συμφωνίας - πλαίσιο δεν προβλέπεται
καμία αναθεώρηση.
2.1.6 Το αντικείμενο κάθε επί μέρους σύμβασης καθώς και η καθορισθείσα αμοιβή θα
αποστέλλονται στον Ανάδοχο, ο οποίος θα καλείται να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα:
α.
τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Προϊσταμένων Βάρδιας και
Εισπρακτόρων,
β.
τα αντίγραφα ποινικού μητρώου του προσωπικού του σταθμού διοδίων,
γ.
τη σύμβαση που έχει συνάψει ο Ανάδοχος με εξειδικευμένη εταιρεία
χρηματαποστολής,
δ.
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο “Μεταφορών Aξιών”, κατά την παρ. 7.3 της
παρούσας,
σύμφωνα μ΄ αυτά που αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 3.1.3 και παρ. 3.2.1 του
Κεφ. 3 “Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών
διοδίων” του τεύχους “Τεχνικό Αντικείμενο”. Αν ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα ως άνω
απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιμέρους
σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία - πλαίσιο και καταπίπτουν όλες οι
εγγυήσεις του άρθρου 5 της παρούσας.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων και εγγράφων και την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής καλείται ο
Ανάδοχος, με γραπτή πρόσκληση, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού
της επιμέρους σύμβασης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και σε καθορισμένο τόπο.
Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
συμφωνίας - πλαίσιο και η Δ.Υ. κινεί την διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου.
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2.1.7 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4.1 την παρούσας Σ.Υ., η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να παρατείνει τη συνολική προθεσμία επιμέρους σύμβασης, με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής, η οποία θα δοθεί μέσα στο χρόνο ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε περίπτωση απόφασης παράτασης της προθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία,
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση λόγω της παράτασης
αυτής, πλην της αμοιβής, η οποία αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που θα προσφέρει για το
χρονικό διάστημα της παράτασης και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 της
παρούσας Σ.Υ.
2.1.8 Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής αδυναμίας του
Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες/ εργασίες ή και υλικά που αποτελούν αντικείμενο
της συμφωνίας – πλαίσιο ή σε περιπτώσεις που υφίσταται κίνδυνος για τη συνεχή,
απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των σταθμών διοδίων ή την είσπραξη των
σχετικών διοδίων τελών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί αζημίως το δικαίωμα, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, να προβαίνει στην ανάθεση των ως
άνω συμβατικών υπηρεσιών/ εργασιών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και από
οποιοδήποτε άλλο προσφέροντα αντίστοιχες υπηρεσίες.
2.2

Εκπρόσωποι του Αναδόχου

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό της συμφωνίας – πλαίσιο θα υπογραφεί, από πλευράς
Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά την ανοικτή διαδικασία εκπρόσωπο του
Προσφέροντα, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας – πλαίσιο,
ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Ο
εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση της συμφωνίας - πλαίσιο. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων
του Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του τελευταίου στην Αναθέτουσα Αρχή,
στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του
Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η
αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Δ.Υ.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται
ομοίως στην Αναθέτουσα Αρχή. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό
εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την
γνωστοποίηση των μεταβολών.
2.2.3 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον
εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν
κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη
Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή
σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της
Σύμβασης.
2.3

Επίβλεψη / Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Αναδόχο τα πρόσωπα
που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, σύμφωνα και με τα
αναγραφόμενα στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”, στο Κεφ. 1.2 “Επίβλεψη” του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Σ.Υ. και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.
Το ότι αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής επιβλέπουν την υλοποίηση της σύμβασης,
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις
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και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης,
της παρούσας Σ.Υ., του τεύχους “Τεχνικό Αντικείμενο” και των λοιπών Συμβατικών Τευχών.
2.4

Υποβολή μηνιαίου προγράμματος εργασίας, λοιπών αναφορών, κ.λ.π. από τον
Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού λειτουργίας του
κάθε σταθμού διοδίων, το οποίο θα κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 20ή ημέρα του
προηγούμενου μηνός, προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως από αυτή. Σε περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή δεν εκφράσει εγγράφως εντός επτά (7) ημερών τη διαφωνία της,
τεκμαίρεται η αποδοχή του υποβληθέντος προγράμματος εργασίας.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή αναφορών, εγχειριδίων, «Δελτίων
Επιθεώρησης και Τακτικής Συντήρησης Εξοπλισμού Διοδίων», κ.λπ. αναγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”, στο Πράρτημα ΙΙ της παρούσας Σ.Υ. και στα
λοιπά συμβατικά τεύχη.
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και
εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με
την υποβολή της προσφοράς του, και να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε
ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα
του προσωπικού του Αναδόχου τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της Δ.Υ.
Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς
τη διαφωνία της. Ομοίως ισχύει και για την επάρκεια και καταλληλότητα του
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα
να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού, σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στην παρ. 3.1.2 του τεύχους “Τεχνικό Αντικείμενο” και την παρούσα
Σ.Υ με τα Παραρτήματά της.

3.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης το
προσωπικό το οποίο έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την υπογραφή κάθε
επιμέρους σύμβασης και σε περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε
μέλους του προσωπικού του, να δηλώσει άμεσα το νέο μέλος προκειμένου να εγκριθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με τα κριτήρια της παρ. 2.1.6 της παρούσας.

3.3

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει το προσωπικό του Αναδόχου σε
διαδικασίες ελέγχου προσωπικότητας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 3.1.3
του τεύχους “Τεχνικό Αντικείμενο”.

3.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε οι παρεχόμενες
υπηρεσίες να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.

3.5

Το απαιτούμενο προσωπικό του Αναδόχου περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
“Τεχνικό Αντικείμενο” και στο άρθρο Α-13 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1

Αμοιβή του Αναδόχου

Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο, το ποσό ορίζεται
ίσο προς το ποσό του Προϋπολογισμού της συμφωνίας – πλαίσιο (παρ. 1.3.3 και 3.8.1 της
Διακήρυξης) και αποτελεί την ανώτατη συνολική αμοιβή αυτής.
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Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο θα είναι το άθροισμα των αμοιβών
όλων των επί μέρους συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της συμφωνίας-πλαίσιο. Η
αμοιβή αυτή δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του ιδιωτικού
συμφωνητικού της συμφωνίας - πλαίσιο. Σε περίπτωση που η ως άνω συνολική αμοιβή του
Αναδόχου από τις επί μέρους συμβάσεις υπολείπεται του ποσού του Προϋπολογισμού της
συμφωνίας – πλαίσιο, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως αξίωση για την καταβολή του
επιπλέον ποσού.
Η τελική αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες / εργασίες ή και τα υλικά της κάθε επιμέρους
σύμβασης θα είναι αυτή που θα προκύψει από την εφαρμογή των επιμέρους
προσφερθεισών εκπτώσεων επί των τιμών του Τιμολογίου της συμφωνίας πλαίσιο (ανά
ομάδα αυτού αντίστοιχα) και την ποσότητα μονάδων των υπηρεσιών/ εργασιών και υλικών
που έχουν τελικά παρασχεθεί/εκτελεσθεί και παραδοθεί/ εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο,
κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον Ανάδοχο, η οποία ελέγχεται από τον
επιβλέποντα τη σύμβαση και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα/ μη παρασχεθείσα ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται
αμοιβή στον Ανάδοχο.
4.2

Τα στοιχεία της αμοιβής του Αναδόχου

4.2.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την γενομένη κατά την υπογραφή της επί μέρους
σύμβασης ανάλυση της αμοιβής του.
Η πληρωμή θα καταβάλλεται τμηματικά (ανά μήνα) σύμφωνα με την Οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου και την επιμέρους σύμβαση που θα υπογράψει με την
Αναθέτουσα Αρχή.
Για κάθε πληρωμή του ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση Πληρωμής
που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασμό που περιλαμβάνει:
I.

ΙΙ.
ΙΙΙ.

ΙV.
V.

Την ποσότητα των μηνών λειτουργίας του σταθμού διοδίων από τον Ανάδοχο και
στην περίπτωση που η πληρωμή αφορά σε υπηρεσίες / εργασίες (που έχουν
παρασχεθεί / εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο) και υλικά (που έχουν παραδοθεί
/εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο) τεχνικής υποστήριξης των υποδομών των
σταθμών διοδίων, το είδος και την ποσότητα των εργασιών/ υλικών με τις
αναλυτικές επιμετρήσεις,
Πινάκιο αμοιβής στο οποίο θα υπολογίζεται η μηνιαία αμοιβή σύμφωνα με το
τιμολόγιο και την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Πίνακα αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις υπηρεσίες/ υλικά που
παρασχέθηκαν/ παραδόθηκαν-εγκαταστάθηκαν και τις εργασίες τεχνικής
υποστήριξης/ αναβάθμισης που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το
άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών.
Το πληρωτέο ποσό
Τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση Ένωσης, η ανωτέρω αίτηση θα συνοδεύεται από πινάκιο κατανομής της
αμοιβής υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της Ένωσης.
Η Αίτηση Πληρωμής εγκρίνεται ή διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε
περίπτωση διόρθωσης, η Αίτηση Πληρωμής κοινοποιείται στον Ανάδοχο προκειμένου
να την επανυποβάλει διορθωμένη. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωμής ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τουλάχιστον τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του
Ν.4412/2016:
i.

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
ii. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
iii. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
iv. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους
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με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των
μελών τους.
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως:
Πρωτόκολλα Παραλαβής υλικών, δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους
ποιοτικούς ελέγχους, κ.λ.π. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας,
προστίμων κλπ [κατά τους όρους αυτής της Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης]
αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει, κατ’ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής,
ή των αρμοδίων υπηρεσιών που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την
πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται ότι:
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές προς τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων
φορέων, όπως το ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ.
(β) Η αμοιβή του Αναδόχου δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε
τιμολογίου.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση της αίτησης
πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αμοιβή
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη
του.
4.2.2 Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται το επιχειρηματικό του κέρδος και όλες οι
δαπάνες που αφορούν στην υπόψη σύμβαση, όπως έξοδα αμοιβών προσωπικού,
προμηθειών υλικών, στολών, μεταφορών, μετακινήσεων, ασφαλίσεων, τεχνικών
εγχειριδίων χρήσης, εργοδοτικών επιβαρύνσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη και μέχρι την
ολοκλήρωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συμβατικών του
υποχρεώσεων. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4.2.4 και 4.2.6 ο Ανάδοχος δεν μπορεί
για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αμοιβή, αποζημίωση ή οποιαδήποτε
άλλη χρηματική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στην επιμέρους Σύμβαση.
Προσαύξηση της αμοιβής του Αναδόχου είναι δυνατή μόνο εφόσον προβλέπεται στην
παρούσα Σ.Υ. και μόνο για τους λόγους που καθορίζονται σε αυτή.
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 του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 του
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
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λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 2
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350, παρ. 3 του
Ν.4412/2016).3
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
4.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο της
συμφωνίας - πλαίσιο ή των επί μέρους συμβάσεων, σε κάθε περίπτωση που αυτό
κριθεί αναγκαίο και ιδίως σε περίπτωση κατάργησης σταθμού διοδίων. Όσον αφορά
στο συνολικό ποσό της συμφωνίας - πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
αναθέσει επί μέρους συμβάσεις, οι οποίες να μην καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό
αυτό ποσό. Όσον αφορά στις επί μέρους συμβάσεις, η μείωση του συμβατικού τους
αντικειμένου μπορεί να γίνει κατόπιν γραπτής εντολής της Αναθέτουσας Αρχής προς
τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση μείωσης του αντικειμένου επί μέρους σύμβασης, η αμοιβή
του Αναδόχου θα μειώνεται κατά την ποσότητα του καταργούμενου αντικειμένου επί
την αντίστοιχη τιμή μονάδος του τεύχους “Τιμολόγιο της συμφωνίας - πλαίσιο”,
αφαιρουμένου της έκπτωσης της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου που
αντιστοιχεί στην ομάδα των υπηρεσιών που αφορά η καταργούμενη ποσότητα. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης προς
τον Ανάδοχο για την εν λόγω μείωση.
4.2.4 Σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
προβεί σε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου οποιασδήποτε επί μέρους σύμβασης.
Σε περίπτωση προσαύξησης η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως γινόμενο της
καθορισθείσας ποσότητας επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του τεύχους “Τιμολόγιο της
συμφωνίας - πλαίσιο” αφαιρουμένου της επιμέρους έκπτωσης της Οικονομικής
Προσφοράς του Αναδόχου που αντιστοιχεί στην ομάδα των υπηρεσιών που αφορά η
καθορισθείσα ως άνω ποσότητα.
4.2.5 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας – πλαίσιο, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ενός σταθμού διοδίων ή
αν κατασκευασθούν επιπλέον λωρίδες, να τροποποιήσει τον τύπο του σταθμού διοδίων
με ανάλογη αναδιαμόρφωση της αμοιβής του Αναδόχου για τη συγκεκριμένη επιμέρους
σύμβαση, σύμφωνα με τον νέο τύπο. Η τροποποίηση αυτή θα γίνει με γραπτή εντολή
της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο
4.2.6.
4.2.6 Στις επί μέρους συμβάσεις, η τροποποίηση (αυξομείωση) των ποσοτήτων υπηρεσιών, οι
οποίες προβλέπονται στον προϋπολογισμό κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και η
κατάργηση υπηρεσιών ή η προσθήκη νέων ή η τροποποίηση του τύπου του σταθμού
διοδίων θα γίνεται με την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, που θα αναφέρει αναλυτικά,
κατά τρόπο συγκρίσιμο, τις καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά απ΄ αυτόν και θα
υποβάλλεται προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή.

2

3

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14.03.2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350
του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)”.
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4.3

Επιμετρήσεις

4.3.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι
επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον
εκπρόσωπο του Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που
υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
4.3.2 Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη της
σύμβασης για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση
περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου
άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων
εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και
διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των
πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα
αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη διευθύνουσα
υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως
συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο».
Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον
έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις
κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να
ασκήσει το δικαίωμα της ένστασης Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη διευθύνουσα
υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ανωτέρω
κοινοποίηση των επιμετρήσεων.
4.3.3 Ένα (1) μήνα το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωσης της τελευταίας επιμέρους
σύμβασης (παρ. 19.1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας) ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις
που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των
πρωτοκόλλων. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες
τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του
Αναδόχου.
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Αναδόχου
από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα
σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη
ελεγχθεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη
φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων
όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Η
τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον Ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε
από τον Ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο
της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της και να
κοινοποιήσει στον Ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.3.2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.
4.3.4 Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά
του, που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το
σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία.
Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για οψιγενείς αιτίες μπορεί ο
Ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις.
4.4

Επιβαρύνσεις

4.4.1 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους
κλπ των υλικών της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης
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της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
4.4.2 Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου περιλαμβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά
που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση των
εργασιών της Σύμβασης, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να
χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής
από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και
είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών της
σύμβασης, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς
όφελος της σύμβασης.
4.4.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον ΚτΕ.
4.4.4 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ.
3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ.,
καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66
(ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων.
Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο,
τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν.
2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ
86Α/28.4.79).
4.5

Τιμές μονάδας νέων εργασιών/ υπηρεσιών

4.5.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες/ υπηρεσίες της σύμβασης,
όπως θα τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τιμών. Σε περίπτωση ανάγκης
τιμολόγησης υλικών ή υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες δεν υπάρχουν
συμβατικές τιμές μονάδας θα κανονίζονται νέες τιμές μονάδας με υποχρεωτική
εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α και β ως εξής:
α. ανάλογα με τις συμβατικές τιμές παρόμοιων ή ανάλογων υλικών ή υπηρεσιών
β. με πραγματικά στοιχεία κόστους π.χ. τιμολόγια υλικών, παρακολούθηση απόδοσης
προσωπικού κλπ.
4.5.2 Βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ΠΔ 609/85, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεων
Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης
ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων
Έργων (ΦΕΚ 218-Τεύχος Β).
4.6

Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.7

Αμοιβές και Κρατήσεις μετά τη λήξη της Σύμβασης

Από την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σ.Υ. ή
από την ημερομηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.7 της
παρούσας, η Σύμβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις /
αποτελέσματα, με εξαίρεση τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που
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δημιουργήθηκαν μέχρι την ως άνω ημερομηνία λήξης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν,
να δεσμεύουν και να παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1

Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας πλαίσιο, ο Ανάδοχος
υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 0,5% επί του
Προϋπολογισμού της συμφωνίας-πλαίσιο (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1 γ) του Ν.4412/2016, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής
εκτέλεσης, τότε δεν υπογράφεται το συμφωνητικό και ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα
ανάθεσης της Σύμβασης στον αμέσως επόμενο Προσφέροντα κατά σειρά μειοδοσίας,
σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.1.2

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ
όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.

5.1.3

Σε περίπτωση Τραπεζών εκτός Ελλάδος, η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης
διατύπωσης. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού
ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της
Ελλάδος.
Με την εγγυητική επιστολή, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση
(κύρια οφειλή).

5.1.4

Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο
σύνολό τους, η κάθε μία και χωρίς καμία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρμογή
όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι αυτού, η οποία προκύπτει από την εκτέλεση
της Σύμβασης. Η κατάπτωση γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ως
άνω απαιτήσεις περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις
υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή
οργανισμούς είτε ασφάλισης προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα
ασφαλιστήρια του Παραρτήματος Ι “AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ” της παρούσας Σ.Υ.

5.1.5

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Σ.Υ., καταπέσει
μέρος των Εγγυήσεων του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση
ισόποση αύξηση του ποσού αυτού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, άλλως
επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της παρ. 6.3.7 της παρούσας. Μετά την πάροδο ενός
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από τη Σύμβαση.

5.1.6

Πέραν της ως άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο, κατά την
υπογραφή κάθε επί μέρους σύμβασης θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο εγγύηση
καλής εκτέλεσης της επιμέρους σύμβασης, ίση προς το 5% επί της αξίας της
επιμέρους σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Εάν δεν προσκομισθεί η εγγύηση αυτή, θεωρείται
ότι ο Ανάδοχος αρνήθηκε την σύναψη της επί μέρους σύμβασης και η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο από την επί μέρους σύμβαση και από τη
συμφωνία – πλαίσιο, ενώ επιπροσθέτως καταπίπτουν οι μέχρι τότε κατατεθείσες
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 5.1.2 έως 5.1.5
εφαρμόζονται και για την εγγύηση της παραγράφου αυτής.
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5.1.7

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της παραγράφου 5.1.1 θα επιστραφούν στον Ανάδοχο
τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας επιμέρους σύμβασης της
συμφωνίας πλαίσιο ή της τυχόν παράτασής της (παρ. 2.1.7 της παρούσας) και την
υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και με
την επιφύλαξη επιβολής των μειώσεων του άρθρου 6, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης
της Σύμβασης ή κάθε παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή επιβολής
ποινικών ρητρών, χρηματικών κυρώσεων, αποζημιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης
οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεμεί σε βάρος του Αναδόχου.

5.1.8

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της παραγράφου 5.1.6 θα επιστραφούν στον Ανάδοχο
τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της επιμέρους σύμβασης ή της τυχόν
παράτασής της (παρ. 2.1.7 της παρούσας) και αφού έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση
περαίωσης, και υπογραφεί το πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 19.1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, και με
την επιφύλαξη επιβολής των μειώσεων του άρθρου 6, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης
της Σύμβασης ή κάθε παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή επιβολής
ποινικών ρητρών, χρηματικών κυρώσεων, αποζημιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης
οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεμεί σε βάρος του Αναδόχου.

5.1.10 Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύμβασης καθώς και τον χρόνο
εγγύησης γίνεται σχετική αναφορά στο Κεφ. Α-19 “Περάτωση εργασιών - Χρόνος
εγγύησης - Παραλαβές - Συντήρηση κατά το χρόνο εγγύησης” του Παραρτήματος ΙΙ
της παρούσας.
5.1.11 Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 και 11.3 της
παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύμβαση λυθεί
πρόωρα με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, οι μέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα, στην παρ. 2.1.5 της Διακήρυξης, στοιχεία. Το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους, χωρίς καμιά
διάκριση, την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου, η οποία προκύπτει από την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Η κατάπτωση γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ως άνω απαιτήσεις
περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου
προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή οργανισμούς είτε ασφάλισης προσωπικού.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή
εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για
αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτή έχει αξιώσεις ή υποστεί ζημία
μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
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Άρθρο 6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως
προβλέπονται στη Σύμβαση, στην παρούσα Σ.Υ. και τα Παρατήματά της και στα
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 11.1 της παρούσας,
στον Ανάδοχο επιβάλλονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι αποζημιώσεις και
ποινικές ρήτρες του άρθρου αυτού, ως ακολούθως:

6.2

Αποζημιώσεις
Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων και προθεσμιών, όπως ορίζονται
στην παρούσα Σ.Υ. θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι ακόλουθες αποζημιώσεις, κατά
περίπτωση:

6.2.1

Για καθυστέρηση του χρόνου έναρξης υλοποίησης της επί μέρους σύμβασης, για
κάθε ημέρα καθυστέρησης επιβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται ίση με τις
ημερήσιες απώλειες της Αναθέτουσας Αρχής λόγω της διέλευσης οχημάτων από
τους σταθμούς διοδίων χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Το ύψος της
αποζημίωσης προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διερχόμενων οχημάτων, ο
οποίος προκύπτει από οποιοδήποτε σύστημα καταγραφής των διερχόμενων
οχημάτων, επί της καθορισθείσας ανά κατηγορία οχήματος τιμής των διοδίων τελών.

6.2.2

Για την ελεύθερη διέλευση οχημάτων από σταθμό διοδίων, είτε σε μία είτε σε
περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, που τυχόν θα αποφασιστεί για την ασφάλεια των
χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, και η οποία θα οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή
παράλειψη του Αναδόχου, επιβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται ίση με τα
έσοδα που θα εισέπραττε η Αναθέτουσα Αρχή για το χρονικό διάστημα που
αποφασίστηκε ελεύθερη διέλευση στην εν λόγω λωρίδα ή λωρίδες κυκλοφορίας. Το
ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αμέσως
προηγούμενη παράγραφο.

6.2.3

Σε περίπτωση τυχόν γενόμενης ληστείας σε σταθμό διοδίων, η οποία έλαβε χώρα
στο διάστημα κατά το οποίο ο Ανάδοχος, από υπαιτιότητα του, δεν πραγματοποίησε
την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη χρηματαποστολή,
επιβάλλεται αποζημίωση, που ορίζεται ίση με το ύψος του χρηματικού ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά, του ποσού που είχε το χρηματοκιβώτιο κατά την τέλεση
της ληστείας και αυτού για το οποίο είναι ασφαλισμένος ο συγκεκριμένος σταθμός
διοδίων.

6.2.4

Σε περίπτωση διαπιστωμένου λάθους ή απόκρυψης χρηματικού ποσού από τα
εισπραχθέντα διόδια, επιβάλλεται αποζημίωση ίση με το ύψος που αντιστοιχεί στο
λανθασμένο ή αποκρυβέν χρηματικό ποσό.

6.3

Ποινικές Ρήτρες
Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων και προθεσμιών, όπως ορίζονται
στην παρούσα Σ.Υ., πέραν των αποζημιώσεων της παραπάνω παραγράφου 6.2, θα
επιβάλλονται στον Ανάδοχο και οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες, κατά περίπτωση:

6.3.1 Για καθυστέρηση του χρόνου έναρξης υλοποίησης, μερικώς ή ολικώς, μιας επί
μέρους σύμβασης, επιβάλλεται για τη μη λειτουργία κάθε λωρίδας εκάστου σταθμού
διοδίων η ποινική ρήτρα της παραγράφου 6.3.2. της παρούσας. Για καθυστέρηση του
χρόνου έναρξης πέραν των δεκαπέντε ημερών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος,
τόσο από την επί μέρους σύμβαση όσο και από τη συμφωνία - πλαίσιο.
6.3.2 Για τη μη λειτουργία λωρίδας, η οποία είναι κατ’ ελάχιστον προβλεπόμενη από τα
Συμβατικά Τεύχη και εφόσον η μη λειτουργία αυτής οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 100 € ανά ώρα μη λειτουργίας και ανά
λωρίδα.
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6.3.3 Για τη μη λειτουργία σταθμού διοδίων σε πλήρη δυναμικότητα, όταν υπάρχει
αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, και εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 200 € ανά κλειστή λωρίδα και ανά ώρα.
H υποχρέωση του Αναδόχου για λειτουργία σταθμού διοδίων σε πλήρη δυναμικότητα
υφίσταται όταν υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος και προκειμένου το μήκος
ουράς αναμονής οχημάτων ανά λωρίδα να μην υπερβαίνει το μέγιστο αποδεκτό
μήκος των 400 m και των 100 m σε περιοχή σήραγγας.
6.3.4 Για τη μη πραγματοποίηση των εβδομαδιαίων χρηματαποστολών, όπως ακριβώς
αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 1.000€,
για κάθε μη προσήκουσα γενόμενη χρηματαποστολή.
6.3.5 Για τη μη προμήθεια των προβλεπόμενων στα Συμβατικά Τεύχη αναλώσιμων υλικών,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 500€ για την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και 200 €
για κάθε επόμενη.
6.3.6 Σε περίπτωση διαπιστωμένου λάθους ή απόκρυψης χρηματικού ποσού από τα
εισπραχθέντα διόδια, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 100% της αποζημίωσης
του άρθρου 6.2.4 της παρούσας Σ.Υ.
6.3.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, μετά
από κατάπτωση μέρους αυτών, εντός της προθεσμίας της παρ. 5.1.5 της παρούσας
Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό 1,5%
επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων.
6.4

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 6.2, οι ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.3 της
παρούσας και οι ποινικές ρήτρες των παραγράφων 2.3 και 2.4 του Παραρτήματος ΙΙ
της παρούσας επιβάλλονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και κοινοποιούνται
στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει εντός δέκα (10) ημερών ή
εισπράττονται μέσω του λογαριασμού που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω αποζημιώσεις και ποινικές ρήτρες δεν εξοφληθούν
εν όλω ή εν μέρει με τον παραπάνω τρόπο από τον Ανάδοχο, το σύνολο ή το
υπολειπόμενο ποσό κατά περίπτωση καταπίπτει από τις εγγυητικές επιστολές.

6.5

Ειδικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου
Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, τον ειδοποιεί εγγράφως, τάσσοντας εύλογη προθεσμία
επαναφοράς. Ο τελευταίος υποχρεούται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, κατά τρόπο που να ικανοποιεί απόλυτα την
Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, πέρα
των συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 6.2, 6.3 και 11.1 της παρούσας Σ.Υ.,
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει η ίδια ή να εξασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι θα
παρασχεθούν οι συμβατικές υπηρεσίες, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

6.5.1

6.5.2

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλει σε τρίτους το οφειλόμενο σε αυτούς
ποσό για τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες/ εργασίες που παρείχαν προς τον Αναδόχο
και αποσκοπούσαν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των εν λόγω προμηθειών ή υπηρεσιών/
εργασιών, δικαιούται να καταβάλει αυτή το οφειλόμενο ποσό προς τους τρίτους, με
χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά από σχετική προηγούμενη
ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει από
τον Ανάδοχο την είσπραξη των χρηματικών ποσών που κατέβαλε, προσαυξημένα με
τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται
από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών. Τα
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ως άνω οφειλόμενα χρηματικά ποσά (συμπεριλαμβανομένων των τόκων
υπερημερίας) μπορούν να εκπέσουν με σχετική μείωση από τις εγγυητικές επιστολές.
6.5.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα την επιλεγείσα εταιρεία
χρηματαποστολής, εάν κατά την διάρκεια της Σύμβασης, είτε διαπιστωθεί ότι αυτή
δεν εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη, είτε η
Αναθέτουσα Αρχή δεν συμφωνήσει με πιθανές τροποποιήσεις των ασφαλιστικών
καλύψεων. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει, ότι οι παραλαβές
των εισπράξεων από τους σταθμούς διοδίων θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους
των Συμβατικών Τευχών. Η αντικατάσταση της εταιρείας χρηματαποστολής δεν
δικαιολογεί καμία αξίωση χρηματικής καταβολής ή αποζημίωσης από πλευράς του
Αναδόχου.

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.1

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε αμέλεια, πλημμέλεια, λάθος ή παράλειψη κατά
την εκτέλεση της Σύμβασης.

7.2

Για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει
και να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη και δαπάνη και καθ' όλο το χρονικό
διάστημα της συμφωνίας – πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων αυτής, ασφάλιση
“κατά παντός κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, και έναντι των εργαζομένων,
καθώς και κύριου μηχανικού εξοπλισμού, για τις πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, του
προσωπικού του, καθώς και κάθε προστηθέντος του.

7.3

Επιπλέον, για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας – πλαίσιο, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο «Μεταφορών
Αξιών» για τη μεταφορά, φύλαξης και καταμέτρηση χρημάτων του άρθρου 6 του
Παραρτήματος της παρούσας Σ.Υ., σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της εταιρίας
χρηματαποστολής του άρθρου 8.5.1 της παρούσας και να εξασφαλίζει, με δική του
αποκλειστικά ευθύνη και δαπάνη και καθ' όλο το χρονικό διάστημα της επί μέρους
σύμβασης και της τυχόν παρατάσεως της, την τήρηση των όρων και των
προϋποθέσεων του άρθρου 6 του Παραρτήματος της παρούσας.

7.4

Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο
Παράρτημα της παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
8.1

Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”, στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στις
επί μέρους συμβάσεις, καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές, με
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
ώστε να εξασφαλίζεται:
α) η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτηση των χρηστών του
αυτοκινητοδρόμου,
β) η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση,
καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”.
γ) η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του σε έκτακτες ή / και επείγουσες
καταστάσεις,
δ) η ασφάλεια των χρηστών και των ατόμων που βρίσκονται ή εργάζονται στους
σταθμούς διοδίων, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης,
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ε) η πραγματοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και
αποκατάστασης των βλαβών και βελτίωσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμών κ.λπ.
όπως περιγράφονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” (Μέρος Β), καθώς και η
εκπόνηση των μελετών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη ή ενδεχομένως θα
του ανατεθούν από τον ΚτΕ σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη,
στ) Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών των Σ.Δ. κατά τη
διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης με μέριμνα και δαπάνες του.
ζ) Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της, για τα ενδιάμεσα
διαστήματα, εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους της “Εγνατία Οδός
Α.Ε.”, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών, για τις οποίες δεν προβλέπονται
τμηματικές πληρωμές, κλπ.
η) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
Παράρτημα 1 – “AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ” της παρούσας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της Σύμβασης για βλάβες ή ελλείψεις
των υλικών που προσφέρει.
8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ
αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τη
Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, τότε οφείλει να
απευθυνθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες.
8.1.3 Με τη λήξη της Συμφωνίας – Πλαίσιο ή επί μέρους σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που
έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο
ανήκει σε αυτή.
8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθετουσα Αρχή για
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να απασχολείται
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
8.2

Ευθύνη του Αναδόχου

8.2.1 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
Σύμβασης για κάθε λάθος, έλλειψη ή βλάβη που θα προκληθεί εξ αιτίας των υπηρεσιών
που προσφέρει. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στον υπάρχοντα εξοπλισμό της
Αναθέτουσας Αρχής, στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία αυτού από αποδεδειγμένη
υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη ανόρθωση της ζημίας
της Αναθέτουσας Αρχής.
8.2.2 Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούμενο προσωπικό, βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
8.2.3 Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο
προσωπικό, βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου τελευταία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρηματική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε αποζημίωση σε
περίπτωση ατυχήματος που θα συμβεί στο προσωπικό αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο.
8.2.4 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να
συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, αστυνομικές και
λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και των αρμοδίων κρατικών
Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση
του προσωπικού του με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να
προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους.
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8.2.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του,
απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το Δ.Σ, το Γενικό Διευθυντή, μαζί με
τα ανώτερα στελέχη και τους συμβούλους και τους υπαλλήλους της.
8.3

Ο Ανάδοχος ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εκτέλεση των υπηρεσιών του με βάση τη
Σύμβαση, ο Ανάδοχος θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος», κατά την έννοια του άρθρου
681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του
και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του συνόλου του
προσωπικού του, καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο.
8.4

Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

8.4.1 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση στις
περιπτώσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας
Αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της Δ.Υ.
Η παράβαση από τον Ανάδοχο του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωμα της
Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύμβαση και, πέραν των λοιπών
συνεπειών που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 να αξιώσει και την καταβολή
αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί από την αιτία αυτή.
8.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Αναδόχου απαιτείται η σχετική νομική
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.
8.5

Υπεργολαβίες του Αναδόχου

8.5.1 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε μέρος
ή και το σύνολο των υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός και αν η
ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
συμφωνίας – πλαίσιο. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι υπηρεσίες που
αφορούν στη μεταφορά, φύλαξη και καταμέτρηση χρημάτων, για τις οποίες ο Ανάδοχος
θα υπογράψει σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία χρηματαποστολής, σύμφωνα μ΄ αυτά
που αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 3.2 του Κεφ. 3 “Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών
για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών διοδίων” του τεύχους “Τεχνικό Αντικείμενο"
καθώς και οι υπηρεσίες που αφορούν στη συντήρηση του Σ.Σ.Δ.
8.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ανεξαρτήτως του αν οι
προσφερόμενες κατά τη Σύμβαση υπηρεσίες παρέχονται από τον ίδιο (το προσωπικό
του) ή από τους αντισυμβαλλομένους ή άλλους προστηθέντες του. Ειδικότερα, η
σύναψη σύμβασης του Αναδόχου με τρίτο κατά την παράγραφο 8.5.1, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να ερμηνευτεί ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
τις συμβατικές του ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον ο
αντισυμβαλλόμενος του Αναδόχου προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν
αμέσως ή εμμέσως τις διατάξεις της Σύμβασης και ιδίως αυτές που καθορίζουν τις
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
8.6

Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
και οι προστηθέντες του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους
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(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα,
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός εάν η
γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νομικής υποχρέωσής του.
8.7

Κυριότητα Εγγράφων και δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή

8.7.1 Όλα τα έγγραφα και κάθε άλλο δεδομένο σε ηλεκτρονική μορφή που θα συνταχθούν
από τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης,
θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση
των νομίμων εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο που προβλέπεται στη Σύμβαση, ή
αλλιώς, κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Από τον
παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν στην τεχνική, εμπορική,
οικονομική και διοικητική λειτουργία του Αναδόχου και δεν συνδέονται με το
αντικείμενο της Σύμβασης.
8.7.2 Σε περίπτωση που τα συμβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Αναδόχου να
παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, αυτός υποχρεούται να τα
συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους, καθώς και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
8.8

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 της Αναθέτουσας Αρχής 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 κλασικές μεθόδους ή με άλλα
προγράμματα.
8.9

Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.9.1 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 της Αναθέτουσας Αρχής όποτε του ζητηθεί.
8.9.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, όμως η Αναθέτουσα
Αρχή έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το «Τεχνικό Αντικείμενο» της παρούσας
Σύμβασης.
8.10 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
8.10.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας 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 λοιπών φορολογικών του υποχρεώσεων.
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8.10.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες
ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Πληρωμή φόρων, τελών, δασμών κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς
φόρους κλπ των υλικών της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν.2166/93, δικαιώματα για
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης
8.11 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το προσωπικό του
8.11.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα μέλη της)
υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη
για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, κλπ.), για το προσωπικό που
απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, το οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση
των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της σύμβασης.
8.11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχημάτων, το εργατοτεχνικό
και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα,
εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική υποχρεωτική ασφάλιση,
σύμφωνα με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως προμηθευτές, συνεργάτες ή
προστηθέντες του Αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
8.11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 8.11.1 και
8.11.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα
σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, ο
Ανάδοχος οφείλει ιδίως να προσκομίζει, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας
Αρχής, Πρόγραμμα Ωρών Εργασίας με μικτές αποδοχές, Αποσπάσματα Ατομικού
Λογαριασμού Ασφάλισης ή ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη),
θεωρημένα από τα αρμόδια Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων που
απασχόλησε για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα εκτέλεσης των υπηρεσιών της Σύμβασης.
8.11.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας –
πλαίσιο και των επιμέρους συμβάσεων αυτής και μέχρι τη λήξη ή λύση τους.
8.12 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου
ανακοινώσεις σχετικά με τη Σύμβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή.
8.13 Αλληλογραφία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα
πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email), τα δε
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η σύναψη επιμέρους (εκτελεστικών) συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο,
θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε
περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, ο συμβαλλόμενος στη
συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούται αποζημίωσης. Επίσης, ο συμβαλλόμενος στη συμφωνίαπλαίσιο δεν δικαιούται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη παροχής /προμήθειας του συνόλου
των τπηρεσιών / ποσοτήτων που καθορίζονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
9.1

Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις
πληροφορίες που αφορούν στη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει.
9.2

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Ανάδοχο τις πληρωμές που
του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.2 της
παρούσας Σ.Υ.
Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις
αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα
ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ.
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην παρ. 3.6 της
Διακήρυξης.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
των προσφερόντων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει
μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι Προσφέροντες για τη
διαμόρφωση της προσφοράς τους.
10.3 Διαφορές / διαφωνίες σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου
Διαφορές σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου όπως:


απόκλιση του πραγματικού αριθμού του προσωπικού από το προβλεπόμενο στη
Σύμβαση,

παροχή ανεπαρκών ή ατελών υπηρεσιών,

ανεπαρκής επαγγελματισμός από κάποιο(-α) μέλος(-η) του προσωπικού,
θα επιλύονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση όσα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, στο
άρθρο 3 της παρούσας Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 10.1 της Σ.Υ.
10.4 Ανωτέρα βία
10.4.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της
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ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο
στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθμίζονται
ειδικότερα από τη Σύμβαση.
10.4.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του
συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
περιστατικών.

της ως άνω
ετέρου των
η καταβολή
γεγονότων ή

10.4.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος βαρύνει εξ ολοκλήρου
αυτόν.
10.4.4 Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
10.5 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης υποχρεούται να
διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο παροχή
των προβλεπόμενων συμβατικών υπηρεσιών. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές
που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν σε καμία
περίπτωση την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση, εκτός εάν αυτό
ρητώς προβλέπεται από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν
υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, τότε η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από την επί μέρους σύμβαση και
από τη συμφωνία – πλαίσιο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11.1 της
παρούσας.
Άρθρο 11 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Λύση Σύμβασης λόγω παράβασης συμβατικών όρων (Έκπτωση Αναδόχου)
11.1.1 Σε κάθε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Ανάδοχος:
(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη ή
(β) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει
με τη Σύμβαση ή
(γ) δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές
της Αναθέτουσας Αρχής,
θα προσκαλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο, με αποδεικτικό, να συμμορφωθεί αμέσως
προς τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία θα έχει
υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Στην
πρόσκληση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται συγκεκριμένη διατύπωση των
παραβάσεων του Αναδόχου, τα απαραίτητα μέτρα επανόρθωσης και ο χρόνος
επανόρθωσης.
Ανεξάρτητα από την ως άνω πρόσκληση και το χρόνο επανόρθωσης που τάσσει για
την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή ενεργειών, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συνεχίσει να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων του που
απορρέουν από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη.
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11.1.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ως άνω πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής μέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η έγγραφη αιτιολόγηση της μη συμμόρφωσης
του Αναδόχου με την πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με απόφαση της
Π.Α., να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο από την επί μέρους σύμβαση ή και από τη
συμφωνία – πλαίσιο.
11.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους
αποζημιώσεως από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν
άμεσα ή έμμεσα από τη μη συμμόρφωση του Αναδόχου και την παράβαση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
11.1.4 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα.
Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο, οφείλονται αθροιστικά.
11.1.5 Οι κυρώσεις των παραγράφων 11.1.2 και 11.1.4 και οι αποζημιώσεις της
παραγράφου 11.1.3 επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις επιβληθείσες για τον ίδιο λόγο
αποζημιώσεις της παραγράφου 6.2 και τις ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.3 της
παρούσας Σ.Υ. και επιβάλλονται ή οφείλονται αθροιστικά προς αυτές.
11.1.6 Η διαδικασία της έκπτωσης του Αναδόχου κινείται ιδίως σε περίπτωση που:
α)

Ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.1.6 τα
απαιτούμενα από την παράγραφο αυτή δικαιολογητικά.

β)

Ο Ανάδοχος, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία της γραπτής πρόσκλησης της
παραγράφου 2.1.6, δεν προσέλθει για την υπογραφή της επιμέρους σύμβασης.

γ)

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή επιμέρους σύμβασης δεν προσκόμισε την
εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 5.1.6.

δ)

Ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των
εγγυήσεων, μετά από κατάπτωση μέρους αυτών, πέραν του ενός μηνός,
σύμφωνα με την παρ. 5.1.5 της παρούσας Σ.Υ.

ε)

Ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια το χρόνο έναρξης υλοποίησης επί μέρους
σύμβασης, πέραν των δεκαπέντε ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6.3.1 της
παρούσας Σ.Υ.

στ)

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες είναι κατ' επανάληψη μη
προσήκουσες ή πλημμελείς και ειδικότερα, εφόσον οι Αναφορές μη
Συμμόρφωσης του Αναδόχου που αφορούν στις παραγράφους 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4
και 6.3.2 της παρούσας Σ.Υ. ξεπεράσουν τις τρεις (3), για έκαστη των εν λόγω
παραβάσεων, στα πλαίσια της ίδιας επί μέρους σύμβασης.

ζ)

Ο Ανάδοχος προβεί σε μερική ή ολική εκχώρηση σε τρίτους συμβατικών
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.4 της
παρούσας Σ.Υ., ή αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους συμβατικά δικαιώματα ή
υποχρεώσεις του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.5 της παρούσας Σ.Υ.

η)

Ο Ανάδοχος παρέχει τις συμβατικές του υπηρεσίες κατά παράβαση των
προβλεπομένων στην παράγραφο 8.2, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η
υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του.

θ)

Ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, κατά παράβαση της
παραγράφου 10.5 της παρούσας Σ.Υ.

11.2 Διάλυση – Αναστολή της σύμβασης
11.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει αζημίως επί μέρους σύμβαση ή και τη
συμφωνία – πλαίσιο. Σε περίπτωση διάλυσης επί μέρους σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
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δικαιούται μόνο την οφειλόμενη αμοιβή για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει έως τη
διάλυση.
11.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών επί
μέρους σύμβασης ή και τη συμφωνία – πλαίσιο, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον
Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούμενη διάρκεια
αυτής. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση μόνο για θετικές ζημίες
που προκαλούνται από την άσκηση του ως άνω δικαιώματος της Αναθέτουσας
Αρχής.
11.2.3 Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής της προηγουμένης παραγράφου, ο
Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή, οφείλει όμως να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αμέσως
μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
11.2.4 Αμέσως μετά την παραλαβή της ειδοποίησης της προηγούμενης παραγράφου για την
άρση της αναστολής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναρχίσει την ανασταλείσα
εκτέλεση των υπηρεσιών του, χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς να δικαιούται να
αξιώσει οιασδήποτε φύσεως πρόσθετες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις, πέραν αυτών
που προβλέπονται στην παράγραφο 11.2.2 της παρούσας Σ.Υ.
11.3

Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν τη Σύμβαση,
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική
διαχείριση.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω
γεγονότων σε ένα μόνο εκ των μελών αυτής, μπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως
συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω μέλους, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και
έγκριση της Π.Α. της Αναθέτουσας Αρχής.
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της
Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του
Αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των
υπηρεσιών του Αναδόχου και της τελευταίας επιμέρους σύμβασης, που εκδίδεται από την
Δ.Υ., στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο και ότι
έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της
σύμβασης. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η παραλαβή του συνόλου της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Π.Α., εντός τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης, σύμφωνα και με τα
αναγραφόμενα στο άρθρο Α-19 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων για τις υπηρεσίες / εργασίες υποστήριξης των υποδομών των σταθμών
διοδίων της "Εγνατία Οδός Α.Ε").
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις παραγράφους
5.1.7 και 5.1.8 της παρούσας Σ.Υ.
Άρθρο 12 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
12.1

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και θα αφορά στην
ερμηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των μερών και η οποία δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή
συμβιβαστικά, θα επιλύεται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
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12.2

Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο
όσο και η όλη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση
της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεχίσουν με καλή
πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους με βάση
τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας
δικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
13.1 Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

13.2.2

Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, μεταξύ του Αναδόχου
(συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής 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.

13.2.3

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ’ αριθμ. 955/19/09.10.18
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθυντής Λειτουργίας Διοδίων

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

_________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την
ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.

1.2

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

1.3

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

1.4

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102
του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις
του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.

1.5

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή,
θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται
από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985 (ΦΕΚ Α’35/1985).

1.6

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη σχετική
σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές
συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Ανάδοχος
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
Στην προκειμένη περίπτωση, «Έργο» νοούνται οι υπηρεσίες/ εργασίες όπως
προσδιορίζονται και περιγράφονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” και στις οδηγίες
στοιχειώδους συντήρησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.

1.7

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του
παρόντος Παραρτήματος και των λοιπών όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων
(Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της και
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής.
Η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της
αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια
στους όρους του παρόντος Παραρτήματος και των λοιπών όρων της Σ.Υ.

1.8

Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής
περιόδου.

1.9

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις,
που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα
ασφάλισης), που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα και στους λοιπούς όρους της
Σ.Υ. με τα παραρτήματά της.

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\02_SY_diodia_splaisio_5695.doc
Σελ. 28

0000/5695/Β03

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον
Νόμο 489 /76 (ΦΕΚ 331 Α΄/76) και το Π.Δ. 237 /86 (ΦΕΚ 110 Α΄/86), ευθύνη των
ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
1.10 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν Έργο (Συμφωνία – Πλαίσιο) και θα
μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερείς Προμήθειες ή παρεμφερή Έργα χωρίς να
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών
εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων
στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα
πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της
ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερείς Προμήθειες ή
παρεμφερή Έργα, που έχει ασφαλίσει.
1.11 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
1.12 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από
τα Τεχνικά στοιχεία της Συμφωνίας - Πλαίσιο και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει
θέσει η Αναθέτουσα Αρχή υπόψη των διαγωνιζομένων, όπως επίσης και τις εν
συνεχεία έρευνες και μελέτες/ υπηρεσίες που εκτέλεσε/ συνέταξε / προσέφερε ως
Ανάδοχος.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των χώρων
λειτουργίας των σταθμών διοδίων από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του
το ζητούν.
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στους
σταθμούς διοδίων από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και τους ασφαλιστές
του.
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία, που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών της παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό της Αναθέτουσας Αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται
δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν
γνώση του παρόντος Παραρτήματος της Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων” και ότι με το
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα της Σ.Υ.
Διαφορετικά, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το
υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.
1.13 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1) Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ημεδαπές ή αλλοδαπές) υπόκεινται
υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο,
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που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ.
2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή
παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για τη θεμελίωση της αντικειμενικής
ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.
2.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

2.1

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της
ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που έχει συνομολογήσει κριθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου
την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί
με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης (συμβάσεων) θα καταβληθούν από τον
Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο
υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει
συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα:
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη
πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει,
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της.
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των
οφειλόμενων ποσών.

2.2

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη
ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους
ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη
ειδοποίησή του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είσπραξη των ποσών των
ασφαλίστρων, που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται
σύμφωνα με την παρ. 2.1 του παρόντος παραρτήματος. Οι τόκοι υπερημερίας θα
προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.

2.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που
δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ.,
σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα
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-

να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο
ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

2.4

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά)
οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή
καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα
Αρχή, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και
θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή θα το εκπέσει από τις
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις, που έχει στα χέρια της.

2.5

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των υπηρεσιών/ εργασιών από υπαιτιότητα
του Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων και τα έξοδα της
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

3.1

Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει πριν από την
υπογραφή της σύμβασης.

3.2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται
παραγράφων 4.1 και 4.2.

3.3
3.4

οι

ασφαλιστικές

συμβάσεις

των

παρακάτω

Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά:
στη φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών
στη συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του
παρόντος Παρατήματος και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ.

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση, που να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος της Σ.Υ. πριν την υπογραφή
του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας - πλαίσιο, θα πρέπει να προσκομίσει πριν
την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου
να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης, που θα
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της ιδιωτικού συμφωνητικού της
συμφωνίας -πλαίσιο.

4

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.1

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

4.1.1 Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους
για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε
πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται εξαιτίας της εκτέλεσης των
εργασιών της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο και των
επιμέρους συμβάσεων αυτής.
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4.1.2 Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της
συμφωνίας - πλαίσιο και λήγει με την Παραλαβή της Συμφωνίας – Πλαίσιο.
4.1.3 Όρια Αποζημίωσης
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών της
Συμφωνίας - Πλλαίσιο, θα είναι τα ακόλουθα:
α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε
πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων

300.000 € /περιστατικό

β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο

300.000 € /περιστατικό

γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από
ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παθόντων

900.000 € /περιστατικό

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε
όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των
εργασιών της Συμφωνίας - Πλαίσιο θα είναι κατ’ ελάχιστον

4.500.000 €.

(2) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την
περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολείται στο
Έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 90.000 € /
άτομο, 300.000 €. / ομαδικό ατύχημα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης.
4.2

Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού “Κατά Παντός Κινδύνου”

4.2.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και
Συνήθης “Βαρέως Τύπου“) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στις
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών διοδίων.
4.2.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου
τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει ήδη
ασφαλισμένο μέρος ή το σύνολο του Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού του, θα
επισυνάπτει το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4.2.3 Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή
ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και
τυχαία περιστατικά.
4.2.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την
περίπτωση ανωτέρας βίας.
4.2.5 Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή των Σταθμών
Διοδίων. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την
άφιξη στην περιοχή των Σταθμών Διοδίων μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό.
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5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών και εργασιών συντήρησης της σύμβασης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5.2

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι
ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για
έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

5.3

Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί
εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.

6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος παραρτήματος
θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

6.1

“Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης
φύσεως προσωπικό, που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με
αυτόν στα πλαίσια της συγκεκριμένης Συμφωνία - Πλαίσιο, καθώς επίσης και η
Αναθέτουσα Αρχή και οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι μελετητές ή συνεργαζόμενοι στη
συμφωνία - πλαίσιο.

6.2

Η Αναθέτουσα Αρχή, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι
Σύμβουλοι της Αναθέτουσας Αρχής (και /ή των Υπηρεσιών της) και το προσωπικό
τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος “Διασταυρούμενη ευθύνη
αλλήλων” (cross liability) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο καλύπτει την αστική
ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. Τυχόν υλικές ζημίες, που προκαλούνται στις προς
συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής από ευθύνη του
Αναδόχου ή υπεργολάβων του, αποζημιώνονται σύμφωνα με την παράγρ. 4.1.3α του
παρόντος Παραρτήματος, που αφορά στην αποζημίωση υλικών ζημιών σε πράγματα
τρίτων.

6.3

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται
τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών/συνεργατών και Συμβούλων του
- και / ή της Αναθέτουσας Αρχής
- και / ή των Εκπροσωπουσών την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή των
Συμβούλων τους
- Και / ή μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία,
που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών
που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

6.4

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου
της σύμβασης, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη
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σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και η
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική
αποζημίωση στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό
αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή κατ’ ουδένα
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
6.5

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Αναθέτουσας
Αρχής, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε
περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των
παραπάνω προσώπων.

6.6

Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

6.7

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος
Παραρτήματος θα καλύπτεται και η ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και/ ή των
Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).

7.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε ζημία καθώς και την υποχρέωση της
ασφαλιστικής κάλυψης των διακινούμενων εισπράξεων η οποία θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά απώλεια ή καταστροφή ή ζημία των μεταφερόμενων εισπράξεων, από
οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο, πλην των κινδύνων που δεν είναι
ασφαλιστέοι από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, για το χρονικό διάστημα από την στιγμή
που παρέλαβε μέχρι την στιγμή που παρέδωσε τις εισπράξεις στο υποδεικνυόμενο
τραπεζικό κατάστημα.
Η ευθύνη του Αναδόχου αλλά και η υποχρέωση ασφάλισης αρχίζει από την ώρα της
σφράγισης και ενυπόγραφης παράδοσης των σάκων από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Αναθέτουσας Αρχής στον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας χρηματαποστολής.
Για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά από το ταμείο του Σταθμού Διοδίων
προς τον χώρο καταμέτρησης η αποζημίωση θα καθορίζεται στο ποσό που πιστοποιήθηκε
«κατά δήλωση» της Αναθέτουσας Αρχής, ανεξαρτήτως αιτίας, συνδρομής ή μη πταίσματος
του υπαλλήλου της χρηματαποστολής, ακόμη και αν η απώλεια οφείλεται σε γεγονός
ανωτέρας βίας.
Για απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά από τον χώρο καταμέτρησης προς την Τράπεζα
που συνεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή, η αποζημίωση θα καθορίζεται με το ποσό που
πιστοποιήθηκε «όπως καταμετρήθηκε» από τους υπαλλήλους της χρηματαποστολής,
ανεξαρτήτως αιτίας, συνδρομής ή μη πταίσματος υπαλλήλου, ακόμη και αν η απώλεια
οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
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Η εταιρεία χρηματαποστολής, με ευθύνη του Αναδόχου, θα πρέπει να διατηρεί ασφαλιστική
κάλυψη σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής του, καθ` όλη τη χρονική
διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο «Μεταφορών Αξιών» εκδοθέν
από την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία, σχετικό με την εν λόγω κάλυψη της
χρηματαποστολής, θα επισυνάπτεται σε κάθε επιμέρους σύμβαση, αποτελώντας
αναπόσπαστο τμήμα της. Η εταιρεία χρηματαποστολής, με ευθύνη του Αναδόχου, έχει την
υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ το ασφαλιστήριο της πλήρους συμβατικής κάλυψης, σε όλη
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να ενημερώνει εγγράφως και έγκαιρα την Αναθέτουσα
Αρχή, για οποιαδήποτε τροποποίηση του ασφαλιστηρίου αυτού. Η τροποποίηση του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν η Αναθέτουσα
Αρχή, αιτιολογημένα δεν εγκρίνει την εν λόγω τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα
να αντικαταστήσει την εταιρεία χρηματαποστολής. Η αντικατάσταση της εταιρείας
χρηματαποστολής δεν δικαιολογεί απαίτηση πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης από
πλευράς του Αναδόχου.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των μεταφερόμενων εισπράξεων ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει, από την ημέρα επέλευσης της ζημιάς και το αργότερο εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του φακέλου από την ασφαλιστική
εταιρεία, ολόκληρο το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στις σχετικές αποδείξεις, οι οποίες
δεν αμφισβητούνται ως προς το ακριβές ύψος του παραληφθέντος προς μεταφορά ποσού
ούτε και των λοιπών αναγραφόμενων σε αυτές στοιχείων. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση
καταβολής, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος.
Η εταιρία χρηματαποστολής έχει την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές ζημιές ή
σωματικές βλάβες προκληθούν σε τρίτους ή στο προσωπικό της κατά την εκτέλεση της
σύμβασης εφόσον οι ζημίες και οι βλάβες αυτές οφείλονται σε αποκλειστική της υπαιτιότητα.
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ανά σταθμό διοδίων)
- Μεταφορά Αξιών της ΕΟΑΕ από τον σταθμό διοδίων,
βάσει προγράμματος, δύο φορές την εβδομάδα, προς
παράδοση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
χρηματαποστολής. Στην παρούσα χρέωση
περιλαμβάνονται:

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ

350,000 €

α) η παράδοση μικρών υποδιαιρέσεων κερμάτων και
χαρτονομισμάτων (ψιλά), στο σταθμό διοδίων

50,000 €

β) η Φύλαξη Αξιών της ΕΟΑΕ στα θησαυροφυλάκια της
εταιρείας χρηματαποστολής.

350,000 €

- Μεταφορά Αξιών της ΕΟΑΕ από τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας χρηματαποστολής, την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την παραλαβή τους, προς παράδοση στην
Τράπεζα της ΕΟΑΕ.

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. Διοδίων_2018\Tefhi\02_SY_diodia_splaisio_5695.doc
Σελ. 35

350,000 €

0000/5695/Β03

