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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 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (“EOAE”) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. 
Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την διαδικασία να παρέχει 
την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας, 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 Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε 
αντίρρηση ή αξίωση.  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση Υποστήριξης ∆ικτύου της ΕΟΑΕ. Η ∆.Υ. µπορεί να 
αλλάζει µε αποφάσεις της Εταιρίας. 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 
Σύµβαση Αµοιβή του Προµηθευτή.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, και 
περιλαµβάνονται στα τεύχη της ανοικτής διαδικασίας, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο 
συµβαλλοµένων µερών. 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Προµηθευτή µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, 
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Νόµος: Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ, το Π.∆. 60/2007 και ο «Κανονισµός Προµηθειών της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

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

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στη ∆ιακήρυξη, άρθρο 8.  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του Προµηθευτή είναι, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της σύµβασης, ο 
αυτοκινητόδροµος της Εγνατίας οδού και οι παρόδιες Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης 
(ΜΕΡ), το γραφείο του και το εργαστήριο χηµικής ανάλυσης των δειγµάτων.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. Ο Προµηθευτής 
υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, ∆ιευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να 
συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και 
συµβουλές και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που είναι χρήσιµη στην Αναθέτουσα 
Αρχή για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει αυτή η σύµβαση. 
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2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον Προµηθευτή, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συµφωνητικό. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής αρµόδιο όργανο αυτής. 

 
2.1.3 Η συνολική διάρκεια της σύµβασης, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 13.3 της 

∆ιακήρυξης και αναγράφεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Η έναρξη της συνολικής και 
των τµηµατικών προθεσµιών (προθεσµίες παράδοσης/ολοκλήρωσης φάσεων /κύκλων 
της Προµήθειας) συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, 
από την εποµένη της υπογραφής αυτού. 

 
2.1.4 Το χρονοδιάγραµµα και οι φάσεις / κύκλοι των εργασιών της σύµβασης καθώς και ο 

χρόνος απόκρισης σε περίπτωση ατυχήµατος περιγράφονται στην παρ. 2.3 
“Περιγραφή εργασιών Προµηθευτή” και και στο Κεφ. 3 “Πρόγραµµα και διάρκεια 
εργασιών – τµηµατικές πληρωµές” του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας». 

 
2.1.5 Αµέσως µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού ο Προµηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλει στην ΕΟΑΕ: 
α «Έκθεση Εκτίµησης Έργου» στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η µεθοδολογία 

των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν, το προσωπικό και ο εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιηθεί και το χρονοδιάγραµµα εργασιών, σύµφωνα µ’ αυτά που αναλυτικά 
περιγράφονται στο Κεφ. 4 “Παραδοτέα” του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας». 

β. Σύµβαση που θα συνάψει µε Σύµβουλο για το σύστηµα διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων, σύµφωνα µ’ αυτά που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Β 
“Οχήµατα & Εξοπλισµός οχηµάτων Αναδόχου” του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας». 

 
2.1.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τη συνολική προθεσµία της σύµβασης, µε 

απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Σε περίπτωση απόφασης παράτασης της 
προθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Προµηθευτής δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη 
αµοιβή ή αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής. 

 
2.2 Εκπρόσωποι του Προµηθευτή 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Προµηθευτή, 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, ο Προµηθευτής πρέπει να 

ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Ο εκπρόσωπος του 
Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της 
σύµβασης. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Προµηθευτή 
γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του τελευταίου στην Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο 
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Προµηθευτή ή των 
µελών του σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του Προµηθευτή υπόκειται στην έγκριση της ∆.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 Προµηθευτής 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, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
Σύµβαση, 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. 
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2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης  

2.3.1 Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα 
πρόσωπα που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν την εκτέλεση των εργασιών και 
υπηρεσιών που θα προσφέρει, σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο τεύχος 
“Αντικείµενο Προµήθειας” και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη. 

 
2.3.2 Το ότι η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” επιβλέπει τις εργασίες της Προµήθειας δεν απαλλάσσει 

τον Προµηθευτή από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις 
και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
∆ιακήρυξης, της παρούσας Σ.Υ., του Αντικειµένου Προµήθειας και των λοιπών 
Συµβατικών Τευχών. 

 
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον Προµηθευτή 

Οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή για την υποβολή εργασιών και τεχνικών εκθέσεων κ.λ.π. 
αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”. 
 
2.5 Περαίωση υπηρεσιών -  Παραλαβές  

2.5.1 Βεβαίωση περαίωσης υπηρεσιών 
Όταν λήξει η προθεσµία των 18 µηνών για την περαίωση των εργασιών της 
Προµήθειας, ο επιβλέπων αναφέρει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.) αν οι εργασίες 
της Προµήθειας έχουν περατωθεί ικανοποιητικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Η ∆.Υ. εκδίδει τη βεβαίωση περαίωσης των 
υπηρεσιών, στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Προµηθευτή και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του 
χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η βεβαίωση περαίωσης δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή της Προµήθειας, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις 
παρακάτω παραγράφους. 

 
2.5.2 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας διενεργείται από 

Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για την παραλαβή θα συνταχθεί πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα 
µέλη της επιτροπής, από τον επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και 
από τον Προµηθευτή. 

 
2.5.3 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας θα γίνει µετά την πλήρη 

περαίωση των υπηρεσιών της και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων 
του Προµηθευτή, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο 
Προµήθειας” και αφού έχει εκδοθεί η βεβαίωση περάτωσης των υπηρεσιών της 
σύµβασης. Με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας 
ελέγχονται οι υπηρεσίες / εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά.  

 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και 
εξοπλισµό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας” (παρ. 2.3 Γ & Ε) 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 Προµηθευτή τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση της ∆.Υ. Τεκµαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 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 
Προµηθευτής. 
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του Προµηθευτή 

Συµβατική αµοιβή του προµηθευτή είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς που 
προκύπτει από την εφαρµογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας και αποτελεί την ανώτατη αµοιβή της Προµήθειας. H 
αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. 
Η τελική αµοιβή του Προµηθευτή για τις υπηρεσίες της σύµβασης θα είναι αυτή που θα 
προκύψει από την εφαρµογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί του Προϋπολογισµού 
της Προµήθειας για τις υπηρεσίες που έχουν τελικά παρασχεθεί από τον Προµηθευτή, 
κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης από τον Προµηθευτή, η οποία ελέγχεται από τον 
επιβλέποντα την σύµβαση και θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Για τις υπόλοιπες, µη εκτελεσθείσες υπηρεσίες δεν καταβάλλεται αµοιβή στον Προµηθευτή. 

 
4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Προµηθευτή 

4.2.1 Η συµβατική αµοιβή του Προµηθευτή θα καταβάλλεται τµηµατικά σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στην παρ. 3.3 “Τµηµατικές Πληρωµές” του τεύχους “Αντικείµενο 
Προµήθειας”. 
Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση 
Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει: 
I. Το είδος των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον Προµηθευτή.  
II. Πινάκιο αµοιβής στο οποίο θα υπολογίζεται η τρέχουσα αµοιβή σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό και την οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή. 
III. Πίνακα αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων 
αµοιβών.  

IV. Το πληρωτέο ποσό  
V. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
Η Αίτηση Πληρωµής εγκρίνεται ή διορθώνεται από την ∆.Υ. Σε περίπτωση διόρθωσης, 
η Αίτηση Πληρωµής κοινοποιείται στον Προµηθευτή προκειµένου να την επανυποβάλει 
διορθωµένη. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους 
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό 
πρόσωπο. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ’ αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για 
την πληρωµή της απαίτησης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε 
τιµολογίου. 
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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 Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος και όλες 

οι δαπάνες που αφορούν στην υπόψη προµήθεια, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, 
όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, µετακινήσεων του προσωπικού του, δαπάνες 
ασφαλίσεων, προµηθειών υλικών, µεταφορών, δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, 
µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις, 
δοκιµών, προσπελάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, 
παράδοσης και γενικότερα διαχείρισης αποβλήτων, δειγµατοληψιών και χηµικών 
αναλύσεων, αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον Κύριο του έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, 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. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί για 
κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή, αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη 
χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στη Σύµβαση.  

 
4.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών (π.χ.  

µετατροπές/εξειδικεύσεις στα θέµατα των παραδοτέων που περιγράφονται στο τεύχος 
“Αντικείµενο Προµήθειας” ή/και να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο της σύµβασης, σε 
κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται 
µε γραπτή εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση 
αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών αυτό θα γίνεται µε τρόπο ώστε να µη 
µεταβάλλεται ο όγκος υπηρεσιών οπότε και η αµοιβή του Προµηθευτή. Σε περίπτωση 
µείωσης του αντικειµένου της σύµβασης, η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί 
αναλογικά κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει 
από τον Προϋπολογισµό και τα ποσοστά τµηµατικών αµοιβών της παρ. 3.3 
“Τµηµατικές Πληρωµές” του τεύχους “Αντικείµενο Προµήθειας”, αφαιρουµένου του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς του Προµηθευτή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης προς 
τον Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. 

 
4.2.4 H κατάργηση υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στην  Προµήθεια 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. 

 
4.3 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή 

Τα τιµολόγια του Προµηθευτή 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. 
 
4.4 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης 

Από την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ. ή από την 
ηµεροµηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, σύµφωνα µε την παρ. 2.1.6 της παρούσας, η 
Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε 
εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
ως άνω ηµεροµηνία λήξης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, να δεσµεύουν και να 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 
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Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της Προµήθειας, ο Προµηθευτής 
υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 5% επί του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν 
προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε δεν υπογράφεται το 
συµφωνητικό και η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της 
Σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε 
το Πρακτικό ΙΙ της Ε.∆.∆. 

 
5.1.2 Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙV του 

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

 
5.1.3 Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σ.Υ., καταπέσει 

µέρος των Εγγυήσεων του παρόντος άρθρου, ο Προµηθευτής υποχρεούται στην 
άµεση ισόποση αύξηση του ποσού αυτού, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, 
άλλως επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.3 της παρούσας. Μετά την 
πάροδο ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Προµηθευτή από τη Σύµβαση. 

 
5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας, την έκδοση του σχετικού 
πρωτοκόλλου µε την επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών, χρηµατικών κυρώσεων, 
αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής 
που εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή.  

 
5.1.5 Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παρ. 11.1 και 11.3 της 

παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί 
πρόωρα µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική 
ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, οι µέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης.  

 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

5.2.1 Η εγγύηση της παραγράφου 5.1 παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές, οι οποίες πρέπει 
απαραίτητα: 
5.2.2.1 να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
5.2.2.2 να αναγράφουν τα στοιχεία του Προµηθευτή, 
5.2.2.3 να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η 

εγγύηση,  
5.2.2.4 να αναφέρουν το ποσό,  
5.2.2.5 να αναφέρουν το χρόνο ισχύος,  
5.2.2.6 να περιλαµβάνουν ρητή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 

διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα 
σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης της ΕΟΑΕ. 

 
5.2.2 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορείου (Π.Ο.Ε.) και έχουν το δικαίωµα αυτό 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Τραπεζών εκτός 
Ελλάδος, οι εγγυητικές επιστολές θα συνοδεύονται από επίσηµη επικυρωµένη 
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µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης 
διατύπωσης. 

 
5.2.3 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 Προµηθευτή και 
κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Προµηθευτή, η οποία προκύπτει 
από την εκτέλεση της Σύµβασης είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της 
Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Συµβούλου. 
Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ως άνω απαιτήσεις 
περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του 
Προµηθευτή 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 Προµηθευτή 
για αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτή έχει αξιώσεις ή 
υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Αν ο Προµηθευτής, µε υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
όπως προβλέπονται στη Σύµβαση, την παρούσα Σ.Υ. και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, 
και µε την επιφύλαξη της παρ. 11.1 της παρούσας, στον Προµηθευτή επιβάλλονται, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

 
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής 

προθεσµίας µέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 
10% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της κατά την 
προσφορά συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.) δια του συνολικού χρόνου 
εκτέλεσης της σύµβασης (αρχική συµβατική προθεσµία), υπολογιζοµένου σε 
ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% 
αυτής ή τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, 
ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής 
υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος, κατά την παρ. 11.1 της παρούσας. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο Προµηθευτής και αν υπερβεί πέραν του ½ τµηµατικής προθεσµίας. 

 
6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που 
επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο 
καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του. 

 
6.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, µετά 

από κατάπτωση µέρους αυτών, εντός της προθεσµίας του άρθρου 5.1.3 της 
παρούσας Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναµεί µε 
ποσοστό 1,5% επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων.  
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6.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιούνται στον Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 
τις καταβάλει εντός είκοσι (20) ηµερών ή εισπράττονται µέσω του λογαριασµού που 
εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω ποινικές 
ρήτρες δεν εξοφληθούν εν όλω ή εν µέρει µε τον παραπάνω τρόπο από τον 
Προµηθευτή, το σύνολο ή το υπολειπόµενο ποσό κατά περίπτωση καταπίπτει από τις 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  

 
6.5 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα 

µέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον.  

 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

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

 
7.2 Ο Προµηθευτής θα εξασφαλίσει για την υπογραφή της Σύµβασης ασφάλιση “κατά 

παντός κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι των εργαζοµένων, καθώς 
και κύριου µηχανικού εξοπλισµού. 
Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο τεύχος 
Προκήρυξη και στο Παράρτηµα1 της παρούσας Σ.Υ. 

 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή 

8.1.1 Ο Προµηθευτής υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας”, στα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και 
επαγγελµατική κρίση. 
 

8.1.2 Αν ο Προµηθευτής 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 σύµβασης, ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτής υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για 

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

 
8.1.5 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσαρµόζει το σύνολο των ενεργειών του σύµφωνα 

µε:  
• την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 «Μέτρα, Όροι και Περιορισµοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
....» (ΦΕΚ 383 Β).  

• την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ....» (ΦΕΚ 791 Β) 

• την Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ) ....» (ΦΕΚ 287 Β). 
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8.1.6 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη κατά τη µεταφορά των επικίνδυνων 
αποβλήτων το Νόµο 1741/87 µε θέµα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη 
∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων...» (ADR) (ΦΕΚ 225 Α) και την 
υπ' αριθµ. 71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε 
θέµα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 ... ADR» (ΦΕΚ 821 Β), όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και το Π.∆. 104/99 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων 
εµπορευµάτων» (ΦΕΚ 113 Α), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 19403/1388/08/2008 
(ΦΕΚ 781 Β). 

 
8.1.7 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη και 
τα λοιπά συµβατικά τεύχη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα 
Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της 
Προµήθειας. 

 
8.1.8 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

 
8.1.9 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και 

συµβάσειςστα πλαίσια υλοποίησης της Σύµβασης. 
 
8.1.10 Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι µεταξύ αυτού και των εταιρειών και εγκαταστάσεων 

παράδοσης των επικίνδυνων αποβλήτων (αποδεκτών) θα υπάρχουν συµβάσεις σε 
ισχύ. Επιπρόσθετα, εγγυάται ότι οι αποδέκτες θα διαθέτουν τις απαραίτητες σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες. 

 
8.1.11 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει κατά τη µεταφορά των αποβλήτων τα 

σχετικά έντυπα αναγνώρισης (κεφάλαιο 9 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06), 
καθώς και οδηγίες για αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή 
και ανάλογα µε την επικινδυνότητα (αριθµό ΙΙΝ) των µεταφερόµενων αποβλήτων. 

 
8.1.12 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αντίγραφο του 

αντίστοιχου εντύπου αναγνώρισης που συµπληρώνεται από τον αποδέκτη µετά την 
παραλαβή των αποβλήτων και να φυλάσσει αντίγραφα των εντύπων αυτών για δύο 
τουλάχιστον έτη. 

 
8.1.13 Ο Προµηθευτής υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές, να 

πιστοποιήσει τα στοιχεία, που αφορούν την ακριβή σύσταση και ποσότητα των 
αποβλήτων. Οι αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα, εάν το κρίνουν σκόπιµο, να 
διενεργήσουν δειγµατοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των οποίων θα 
βαρύνει τον Προµηθευτή. 

 
8.1.14 Ο Προµηθευτής υποχρεούται κατά την οδική µεταφορά των αποβλήτων, να ακολουθεί 

τα βέλτιστα δυνατά δροµολόγια, π.χ. να αποφεύγονται οι µεταφορές σε ώρες 
κυκλοφοριακής αιχµής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µέσω πυκνοκατοικηµένων 
περιοχών. 
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8.1.15 Ο Προµηθευτής υποχρεούται η παράδοση των αποβλήτων στους προβλεπόµενους 
αποδέκτες να γίνεται στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα, µε αποφυγή κατά το δυνατόν  
ενδιάµεσων στάσεων και ενδιάµεσης αποθήκευσής τους.  

 
8.1.16 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να χρησιµοποιεί κατάλληλα για τις εργασίες της 

Σύµβασης οχήµατα µεταφοράς. 
 
8.2 Ευθύνη του Προµηθευτή 

8.2.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Προµηθευτής δεσµεύεται ότι: 
• έχει διερευνήσει και λάβει γνώση  

− των δυσχερειών στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας και των 
συνθηκών εκτέλεσής της από κάθε πλευρά,  

− των τρόπων προσπέλασης και των προβληµάτων εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας  

− των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο 
• έχει µελετήσει, τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε την παρούσα Σ.Υ., 

τη βάση της προσφοράς του 
ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης και να 
εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες 
που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του 
ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων 
και των δυσχερειών κάθε είδους. 

 
8.2.2 Ο Προµηθευτής 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 στις εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής, αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο τελευταίος 
υποχρεούται σε πλήρη ανόρθωση της ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
8.2.3 Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει 

αποκλειστικά τον Προµηθευτή. 
 
8.2.4 Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή 

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.  

 
8.2.5 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση του προσωπικού του µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 

 
8.2.6 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το ∆.Σ, το Γενικό ∆ιευθυντή, µαζί µε 
τα ανώτερα στελέχη και τους συµβούλους και τους υπαλλήλους της.  

 
8.2.7 Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Προµηθευτής θα έχει την αποκλειστική µέριµνα και 

ευθύνη για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών διεξαγωγής της κυκλοφορίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της λοιπής κείµενης 
Νοµοθεσίας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δρόµο υπό σύγχρονη κυκλοφορία θα 
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εφαρµόζεται η εργοταξιακή σήµανση που προβλέπεται στο τεύχος προδιαγραφών του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03) ή σε οποιοδήποτε νεότερο εγκεκριµένο τεύχος 
προδιαγραφών. Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση τυχόν 
απαιτούµενων µελετών εργοταξιακής σήµανσης-ασφάλισης και για την εφαρµογή των 
διαδικασιών έγκρισης των µελετών και έκδοσης των αστυνοµικών αποφάσεων. Η 
υλοποίηση των εγκεκριµένων µελετών εργοταξιακής σήµανσης-ασφάλισης θα γίνεται 
αποκλειστικά µε µέσα και πόρους του Προµηθευτή. 

 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στους χρήστες της 
οδού, τα µέσα µεταφοράς και την οδό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι 
δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο 
σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα, που 
απασχολούνται στις εργασίες της Προµήθειας. 

 
8.2.8 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη, τουλάχιστον µια εργάσιµη µέρα πριν την 

πραγµατοποίηση της µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, να ενηµερώνει τις ∆/νσεις 
ΠΕ.ΧΩ. των οικείων Περιφερειών, για την πρόθεση του να µεταφέρει τα απόβλητα από 
και προς αυτές, αποστέλλοντας το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης, κατάλληλα 
συµπληρωµένο. 

 
8.2.9 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής ή 

µεταφοράς συµβεί κάποιο ατύχηµα: 
• Να ενεργήσει σύµφωνα µε το σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης 

ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχηµα που εκτελεί 
µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.  

• Να ενηµερώσει εγγράφως άµεσα την ΕΟΑΕ και τις αρµόδιες υπηρεσίες στα 
διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχηµα.   

 
8.2.10 Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης ο 

Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των ζηµιών προς τρίτους και την 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 

 
8.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος 

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη 
Σύµβαση, ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτής 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 σύµβασης. 
 
8.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 

8.4.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της ∆.Υ.  

 Η παράβαση από τον Προµηθευτή 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. 
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8.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική 
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 
8.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή 

8.5.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή 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 
σύµβασης.  
 

8.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής 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. 

 
8.6 Εµπιστευτικότητα 

8.6.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Προµηθευτής και οι προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη 
γνωστοποιήσουν σε τρίτους (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. 

 
8.6.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 

ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτής - να 
µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική 
της έγκριση. 

 
8.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή 

8.7.1 Όλα τα παραδοτέα και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα 
παραδοθούν ή συνταχθούν από τον Προµηθευτή (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 Προµηθευτή και δεν 
συνδέονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης. 
 

8.7.2 Σε περίπτωση που τα συµβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Προµηθευτή 
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 Προµηθευτή (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Προµηθευτή, 
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 
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• 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 Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π.  

8.9.1 Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κλπ των υλικών της προµήθειας, 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 προµήθειας. 
 

8.9.2 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στον Εργοδότη η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού της 
προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

 
8.9.3 Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 

µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 
πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω και αν τυχόν 
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 
(ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. 
Επίσης ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, 
τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 
2366/53 (Φ.Ε.Κ. 83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (Φ.Ε.Κ. 
86 Α/28-4-79). 

 
8.10 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή 

8.10.1 Ο Προµηθευτής (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 ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 

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. 

8.10.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες 
ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.11 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το προσωπικό του 

8.11.1 Ο Προµηθευτής (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 του, το 
οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της 
σύµβασης. 

8.11.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχηµάτων, το 
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
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λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική 
υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

8.11.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως συνεργάτες ή προστηθέντες του 
Προµηθευτή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

8.11.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την εκπλήρωση των ανωτέρω 
υποχρεώσεων, ο δε Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά 
στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, ο Προµηθευτής 
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. 

8.11.5 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και 
µέχρι τη λήξη ή λύση αυτής. 

 
8.12 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή 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. 
 
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις πληρωµές 
που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1  Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής 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. 
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10.2  Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Προµηθευτή  

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 στο άρθρο 8 της 
∆ιακήρυξης. 

 
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 ∆ιαφορές / διαφωνίες σχετικά µε το προσωπικό / εξοπλισµό του Προµηθευτή 

∆ιαφορές σχετικά µε το προσωπικό / εξοπλισµό του Προµηθευτή όπως: 

• παροχή ανεπαρκών ή ατελών υπηρεσιών ή ανεπαρκούς εξοπλισµού, 
• 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 
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 της ως άνω 
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 
περιστατικών.  

10.4.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου 
αυτόν. 

10.4.4 Ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτής, 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 Προµηθευτή 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 Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 11.1 της παρούσας. 
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Άρθρο 11 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή) 

11.1.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Σύµβουλος 
παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις της Σύµβασης, ο 
Σύµβουλος θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν: 
(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη ή  
(β) δεν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών ή δεν πραγµατοποιεί πρόοδο, θέτοντας 

µε τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύµβασης ή 
(γ) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει 

µε τη Σύµβαση ή 
(δ) δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές 

της Αναθέτουσας Αρχής,  
Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους ανωτέρω λόγους, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή, 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 Προµηθευτή, 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 Προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να συνεχίσει να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη. 

11.1.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή µε την πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε απόφαση της 
Π.Α., να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο από τη σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή 
και υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 11.1.3, οφείλεται στον Προµηθευτή µόνο η 
αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ενώ κάθε άλλη αξίωσή 
του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, ή για αποθετικές ζηµίες, ρητά 
αποκλείεται. 

11.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους 
αποζηµιώσεως από τον Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που 
προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση του Προµηθευτή 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 
τις ποινικές ρήτρες άρθρου 6 της παρούσας Σ.Υ. και επιβάλλονται ή οφείλονται 
αθροιστικά προς αυτές. 

11.1.6 Η διαδικασία της έκπτωσης του Προµηθευτή κινείται ιδίως σε περίπτωση που: 
α) Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των 

εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, πέραν του ενός µηνός, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.3 της παρούσας Σ.Υ. 
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β) Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια συνολική ή τµηµατική προθεσµία, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6.1.iii της παρούσας Σ.Υ. 

γ) Ο Προµηθευτής 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. 

δ) Ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.5 της παρούσας Σ.Υ. 

 
11.2 ∆ιάλυση – Αναστολή της σύµβασης 

11.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται έως τη λήξη της Σύµβασης και σε οποιαδήποτε φάση 
ή στάδιο εκτέλεσής της να διαλύσει αζηµίως τη σύµβαση και ο Προµηθευτής θα 
δικαιούται µόνο την οφειλόµενη αµοιβή για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει έως τη 
διάλυση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί, ρητά 
αποκλείεται. 

11.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Προµηθευτή, στην οποία θα 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία 
έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Προµηθευτής έχει 
δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση µόνο για θετικές ζηµίες που προκαλούνται από την 
άσκηση του ως άνω δικαιώµατος της Αναθέτουσας Αρχής. Το ύψος της αποζηµίωσης 
θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από συζήτηση και ανάλυση σχετικής 
τεκµηριωµένης πρότασης του Προµηθευτή επί του κόστους που επισύρει η 
διατήρησή του σε κατάσταση αναµονής. 

11.2.3 Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής της προηγουµένης παραγράφου, ο 
Προµηθευτής 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 Προµηθευτή εγγράφως. 

11.2.4 Αµέσως µετά την παραλαβή της ειδοποίησης της προηγούµενης παραγράφου για την 
άρση της αναστολής, ο Προµηθευτής 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. Ο χρόνος αναστολής 
δεν προσµετράται στις διάφορες προθεσµίες (τµηµατικές ή συνολική) περαίωσης των 
εργασιών. 

 
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 Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή 
και έγκριση της Π.Α. της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
11.4 Λήξη της Σύµβασης  

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την οριστική παραλαβή της 
προµήθειας, σύµφωνα µε την παρ. 2.5 της παρούσας Σ.Υ. Ακολουθεί η εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προµηθευτή σύµφωνα µε την παράγραφο 
5.1.4 της παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 12 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

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. 

 
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 ∆ίκαιο.  
 
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές (συµπεριλαµβανοµένων των 
παραδοτέων), µεταξύ του Προµηθευτή (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 Προµηθευτή 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
1.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

 
1.1.2  Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών.  

 
1.1.3   Ο Προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
1.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

102 του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις 
ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια της 
Προµήθειας. 

 
1.1.5  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.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
118/1985 (ΦΕΚ Α’35/1985). 

 
1.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Προµηθευτή που απορρέουν από τη 
σχετική σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες από τις σχετικές 
ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο 
Προµηθευτής παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

 
1.1.7   Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 

παρόντος Παραρτήµατος και της υπολοίπου ΣΥ και  
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι 
οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους 
του παρόντος Παραρτήµατος και των λοιπών όρων της ΣΥ. 

 
1.1.8  Η εκ µέρους του Προµηθευτή 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. 

 
1.1.9  Ο Προµηθευτής 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. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από 
τον Νόµο 489/76 (ΦΕΚ 331 Α΄/76) και το Π.∆. 237/86(ΦΕΚ 110 Α΄/86), ευθύνη των 
ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 
1.1.10  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 την παρούσα Προµήθεια και θα 
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µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερείς Προµήθειες ή παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο 
δε Προµηθευτής 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 στην Ελλάδα. 

 
1.1.11  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
1.1.12 (1) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των χώρων όπου 

εκτελούνται οι εργασίες/ υπηρεσίες της Προµήθειας, αποθηκών του κλπ. από 
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα  
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Προµηθευτής 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και 

ελέγχων 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα 
του Προµηθευτή 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 ΣΥ. περί “ Ασφαλίσεων” και 
ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι 
όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα της ΣΥ. 
∆ιαφορετικά, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να 
συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της 
στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Προµηθευτή. Στην περίπτωση 
αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 

 
1.1.13 Επισύρεται η προσοχή του Προµηθευτή στα παρακάτω: 

(1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και 
κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας 
τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 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. 

 
 
1.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

1.2.1  Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από 
τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ 
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δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Προµηθευτή 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 Προµηθευτή 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, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  
-  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή προς τον Προµηθευτή, αν υπάρχει. 
-  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
-  ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις 

νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
-  για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  
-  για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Προµηθευτή 

των οφειλόµενων ποσών. 
 
1.2.2  Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 
στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Προµηθευτή, µετά την 
προηγούµενη ειδοποίηση του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων 
που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παρ. 1.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία 
καταβολής των ασφαλίστρων. 

 
1.2.3  Ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
-  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον 

Προµηθευτή 
-  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
1.2.4  Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Προµηθευτής συνήψε 

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

 
 
1.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

1.3.1   Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η 
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει 
πριν από την υπογραφή της σύµβασης. 
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1.3.2   Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω 
παραγράφων 1.5.1 και 1.5.2.  

 
1.3.3   Ο έλεγχος από τον Κ.Τ.Ε. θα αφορά: 

-  στη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
-  στη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις 

απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος και τους υπόλοιπους όρους της ΣΥ. 

Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις 
έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συµβάσεις, που είναι σύµφωνες µε τους όρους του 
παρόντος Παραρτήµατος, να γίνουν δεκτές από τον ΚτΕ, θεωρείται ουσιαστικός 
λόγος µη υπογραφής της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του υποψηφίου αναδόχου. 

 
1.3.4 Σε περίπτωση αδυναµίας του Προµηθευτή να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση 

που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος της Σ.Υ. πριν την 
υπογραφή της σύµβασης Προµήθειας, 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 σύµβασης. 

 
 
1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.4.1  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι 
του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). 

 
1.4.2  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν 
νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και 
πάσης φύσεως συνεργάτες του Προµηθευτή. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
 
1.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.1.4.1 και 1.4.2, ο δε 

Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

 
1.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

της σύµβασης. 
 
 
1.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” 

1.5.1   Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

1.5.1.1 Αντικείµενο ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Προµηθευτή 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 καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και 
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή.  
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1.5.1.2  ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας. 

 
1.5.1.3  Όρια Αποζηµίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών 
της Προµήθειας, θα είναι τα ακόλουθα: 

α.  Για υλικές ζηµιές (άµεσες ή έµµεσες) 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 Προµήθειας θα είναι κατ’ ελάχιστον  1.500.000 € 

 
(2) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Προµηθευτή για 

την περίπτωση ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται 
στις εργασίες της Προµήθειας. 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. 

 
1.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “Κατά Παντός Κινδύνου” 

1.5.2.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο 
Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “Βαρέως Τύπου“) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο 
οποίος θα χρησιµοποιηθεί στις εργασίες. 

 
1.5.2.2  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και 

την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων και εν γένει εξοπλισµού. Η 
συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 

 
1.5.2.3  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. 

 
1.5.2.4 Ο Προµηθευτής 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. 

 
1.5.2.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και 

τους αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από τις περιοχές των 
εργασιών της Προµήθειας. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική 
περίοδο από την άφιξη στις περιοχές των εργασιών της Προµήθειας µέχρι την 
αποµάκρυνσή τους από αυτές. 
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1.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

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

 
1.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 

είναι ο Προµηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

 
1.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα 

καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη 
ρύθµιση. 

 
 
1.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 1.5 θα περιλαµβάνονται 
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

1.7.1 “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Προµηθευτής και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας 
µε αυτόν στα πλαίσια των συγκεκριµένων εργασιών της Προµήθειας, καθώς επίσης 
και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και οι τυχόν Υπεργολάβοι, Μελετητές, 
συνεργαζόµενοι στις εργασίες της Προµήθειας. 

 
1.7.2    Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

Σύµβουλοι του ΚτΕ (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “∆ιασταυρούµενη 
ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόµενων φορέων. 

 
1.7.3   Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: 
-  του Προµηθευτή 
-  και /ή των Μελετητών, Συµβούλων και συνεργατών του στις εργασίες τηε 

Προµήθειας 
-  και / ή του ΚτΕ 
-  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ 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. 
 

1.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να 
καταβάλει στον Προµηθευτή τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να 
έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.”. 
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Εφόσον η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους 
εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Προµηθευτή) η απαίτηση του Προµηθευτή κατά 
της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, µετά 
από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Προµηθευτή στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  κατ’ 
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 

1.7.5  Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.”, 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. 

 
1.7.6   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 Προµηθευτή, όσο και 
προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 
1.7.7  Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 1.5 θα καλύπτεται και η 

ευθύνη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού 
των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
O Προµηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες/ υπηρεσίες της Προµήθειας µε 
ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές 
διατάξεις και οδηγίες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές 
σχετικές διατάξεις: 
 
- Το Π.∆. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 “Περί 

ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “ 

- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) “Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών” 

-  H Υ.Α. 11-/1984 ΚΜ & Λ Εργασιών από άρθρο 48 µέχρι τέλους 

- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980) “Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς 
εκτός κατοικηµένων περιοχών”. 

- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

- Η Υ.Α. Β05/30058 (ΦΕΚ121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός 
κατοικηµένων περιοχών” 

- Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.” 

- Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων” 

- Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας” 

- Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα” 

- Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 

- Το Π.∆. 77/1993 (ΦΕΚ 34/A’/18.3.1993) Για την προστασία των εργαζοµένων από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Π.∆/τος 307/86, (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  

-  Το Π.∆ 377/1993 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. 

-  Η ΚΥΑ 4373/1205/11-3-93 (Φ.Ε.Κ.187/Β/23-3-93) "Συµµόρφωση της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για 
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής 
προστασίας" 

- Η ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (Φ.Ε.Κ. 756/Β/28-9-93) "Κανονισµός παραγωγής και 
διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών" 

- Το Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 
χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656 /ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το 
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
90/270/ΕΟΚ”. 
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- Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή / και 
υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92 / 58 / ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

- Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 
91/ 383 / ΕΟΚ. 

- Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

- Το Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13.05.1999) Tροποποίηση του Π.∆. 395/94 "Eλάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από 
τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" 
(220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου. 

- Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  

- Το Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α’/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.  

- Το Π.∆. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους. 

- Η ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε.  

- Η Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών, όπως εγκρίθηκε µε τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ946Β’/9.7.03) Απόφαση 
Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε). 

- “Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις” ΕΛΟΤ ΗD (Αντικαθιστά τον Κανονισµό 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από Μάρτιο 2006).  

 
Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της 
Νοµοθεσίας: 
 
1. Ο Προµηθευτής οφείλει να χορηγεί στα στελέχη του , στο εργατικό προσωπικό, στο 

προσωπικό επίβλεψης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (συµπεριλαµβανοµένων των 
Συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 
βρίσκεται στους χώρους των εργασιών της Προµήθειας, τα απαιτούµενα κατά 
περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα µπορεί να είναι Κράνη, Γυαλιά, 
Μπότες, Ωτασπίδες, Γάντια, Μάσκες διαφόρων τύπων, Ζώνες συγκράτησης, 
αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA, κ.λπ. 
 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων 
τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους όπου 
εκτελούνται οι εργασίες της Προµήθειας. Επίσης ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής 
πρώτων βοηθειών. 
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2. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση 

πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης 
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης 

φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα 
γ. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε 

εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
υλών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας και γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

δ. Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται 
κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής. 

 
3. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 
α. Εκπαίδευση προσωπικού 
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών 

και τους τρόπους προστασίας από αυτούς 
δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι 

πάσης φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς 
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας 

για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους 
στ. Καταλληλότητα εξοπλισµού 
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας. 

 
4. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Προµηθευτής παραµένει 

µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους 
των εργασιών της Προµήθειας και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν 
υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των 
ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Τα 
καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) µπορούν να εκτελούνται και από τον ίδιο τον 
Προµηθευτή εφόσον η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους (Π∆ 
17/96 αρθ.4 παρ.2.γ). Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται 
από την Ελληνική Νοµοθεσία και, σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων. 

 
5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) για το σύνολο των εργασιών της Προµήθειας που 
αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και 
βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή µελέτης και εκτέλεσης, όταν 
απαιτείται. 

 
6. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 1568/85, το Π.∆. 294/88 και το Π.∆. 17/96, 

απαιτείται η ενασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας µε ωράριο που θα είναι ανάλογο µε τον 
αριθµό των εργαζοµένων (Π.∆. 294/88), η παρουσία των οποίων βεβαιώνεται από το 
αρµόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ., ή Επιθεώρηση Εργασίας (Τεχνική Υπηρεσία) των κατά τόπους 
Νοµαρχιών. 

Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς 
και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81) 
• Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.1568/85) 
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7. Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του 

Προµηθευτή, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών αυτοαπασχολουµένων 
και εργαζοµένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
8. Ασφάλεια επικοινωνίας στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας  

Στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, ο Προµηθευτής θα 
εξασφαλίσει συνεχή δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
(ζηµιάς, ατυχήµατος, κλπ) και για λόγους συνεννόησης µε τα κεντρικά γραφεία του 
Προµηθευτή και τους επιβλέποντες της ΕΟΑΕ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα 
γνωστοποιούνται στην ΕΟΑΕ πριν από την έναρξη των εργασιών.  

 
 


