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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 τη διαδικασία να παρέχει την
συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί.
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού 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 Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε
αντίρρηση ή αξίωση.
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου και
Παραχωρήσεων της ΕΟΑΕ. Η ∆.Υ. µπορεί να αλλάζει µε αποφάσεις της Εταιρείας.
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 του διαγωνισµού, 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.
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 "Πρόσκληση" και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Συµβατικών Τευχών,
όπως ακριβώς αναφέρονται στην “Πρόσκληση”. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την
διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "Πρόσκληση", ενώ το αντικείµενο της
Σύµβασης περιλαµβάνεται στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή”.
Όπου στα άρθρα της παρούσης Σ.Υ. αναφέρεται «ΟΣΜΕΟ» ή «Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.» νοείται
«Ο.Μ.Ο.Ε. (εγκεκριµένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) και, σε θέµατα
που δεν καλύπτονται από αυτές, Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (Οδηγίες Σχεδιασµού Μελετών Έργων
Οδοποιίας -Αναθεώρηση Α3 της ΕΟΑΕ)».
1.3

Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στην Πρόσκληση, άρθρο 8.
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1

Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του Προµηθευτή είναι το γραφείο του, το εργαστήριό του και οι χώροι
των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης της Προµήθειας.
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 για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως
περιγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη της σύµβασης, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο
άρθρο 13.3 της Πρόσκλησης και αναγράφεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Η έναρξη της
συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.
2.1.4 Τµηµατικές Προθεσµίες
Ο Προµηθευτής υποχρεούται:
α) να συντάξει και υποβάλει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για έγκριση το
"Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών της προµήθειας", όπως προβλέπεται από το
άρθρο 2.2 “Χρονικός Προγραµµατισµός των εργασιών της Προµήθειας” της
παρούσας Σ.Υ., το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης,
β) να κάνει έναρξη των εργασιών της προµήθειας, το αργότερο σε ένα (1) µήνα από
την υπογραφή της σύµβασης.
γ) να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα, στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση των εργασιών της Προµήθειας το αργότερο σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
2.1.5

Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσµιών

2.1.5.1 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4.2 την παρούσας Σ.Υ., η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να παρατείνει τη συνολική προθεσµία και τις τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης,
µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της “Εγνατία οδός Α.Ε.”. Σε περίπτωση
έγκρισης παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Προµηθευτής 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 4 της παρούσας
Σ.Υ.
2.1.5.2 Ο Προµηθευτής θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει
συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται:
α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν
θα εισάγει από το εξωτερικό.
β. για τις εγκρίσεις µελετών κ.λπ., καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε
φύσεως αδειών, κ.λπ. σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Προµηθευτή, εάν ισχυριστεί άγνοια
των τοπικών συνθηκών, του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της
κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών και των συνθηκών για διάνοιξη
νέων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης
εργατών κλπ.
2.1.6

Προθεσµίες απόκρισης και αποκατάστασης φθορών

2.1.6.1 Όλες οι προθεσµίες απόκρισης αποκατάστασης φθορών υπολογίζονται από την καθ’
οιονδήποτε τρόπο πιστοποιηµένη διαπίστωση της φθοράς. Όλες οι προθεσµίες
αποκατάστασης φθορών προσαυξάνονται µε τις προθεσµίες απόκρισης. Εάν για την
αποκατάσταση φθορών προβλέπεται προηγούµενη εντολή ή έγκριση της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”, οι προθεσµίες υπολογίζονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
πιστοποιηµένη χορήγηση της εντολής ή έγκρισης.
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2.1.6.2 Για χρόνο απόκρισης (επιτόπου µετάβασης) σε προβλήµατα λειτουργίας εξοπλισµού,
βλάβες, φθορές και συναγερµούς σε εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στo τεύχος “Τεχνική Περιγραφή”, ως εξής:
α. σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης κατηγορίας Α εντός 6 ωρών το
µέγιστο.
β. σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης κατηγορίας Β αυθηµερόν, έως 24
ώρες µέγιστο.
2.1.6.3 Για προσωρινή αποκατάσταση των φθορών κατηγορίας 1, εγκαταστάσεων φωτεινής
σηµατοδότησης όχι αργότερα από είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή σε ειδικές περιπτώσεις
κατά την απόλυτο κρίση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, µετά τη διαπίστωση της φθοράς.
2.1.6.4 Για οριστική αποκατάσταση των φθορών κατηγορίας 1, εγκαταστάσεων φωτεινής
σηµατοδότησης όχι αργότερα από επτά (7) ηµέρες µετά τη διαπίστωση της φθοράς.
2.1.6.5 Ειδικά για αντικατάσταση των καµένων λαµπτήρων σύµφωνα µε την παράγρ. 2.1 και
2.3 της Τεχνικής Περιγραφής, όχι αργότερα από δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες.

2.2

Χρονικός Προγραµµατισµός των εργασιών της Προµήθειας

2.2.1

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών της οµάδας Α Τιµολογίου της Προµήθειας,
στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες των παραγρ. 2.1.3
και 2.1.4 της παρούσας Σ.Υ. Eπισηµαίνεται, ότι πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν
αναµενόµενες εγκρίσεις π.χ. µελετών ή άλλες εκκρεµότητες, οι οποίες θα
προκύπτουν από έγγραφα, πού θα συνυποβληθούν µε το χρονοδιάγραµµα. Ειδικά
για τις τυχόν µελέτες που υποβάλλει ο Προµηθευτής θα πρέπει να προβλέπεται
χρονικό διάστηµα επαρκές για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
(και µε την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόµενη µελέτη).

2.2.2

Το χρονοδιάγραµµα αυτό διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
α. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών
της Προµήθειας από µέρους του Προµηθευτή δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω
προθεσµιών µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή συνεπάγεται την επιβολή των
διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του
Προµηθευτή.
β. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα εκτέλεσης των
εργασιών της Προµήθειας. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και
πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το
χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και
συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε σηµαντικές εργασίες
µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της
δικτυωτής ανάλυσης.

2.2.3

Με βάση τα παραπάνω θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά
δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον Προµηθευτή τα παρακάτω:
(α) Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε αναφορά
στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται
ποσότητες και δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο
των προβλεποµένων δαπανών για εργασίες ανά µήνα.
(β) Πίνακας απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχόλησής
του επιτόπου του χώρου εργασιών της Προµήθειας.
(γ) Πίνακα διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις του κάθε
µηχανήµατος.
(δ) Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω.
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2.2.4

Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” το εγκρίνει όπως
υποβλήθηκε ή όπως θα το συµπληρώσει και τροποποιήσει µέσα σε δέκα (10) το
πολύ ηµέρες από την υποβολή του. Καθυστέρηση για έγκριση από την “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών
συνεπάγεται την αποδοχή του χρονοδιαγράµµατος του Προµηθευτή.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής καθυστερήσει µε υπαιτιότητά του πέραν του
µηνός από την υπογραφή της σύµβασης την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, τότε
κινείται η διαδικασία της έκπτωσης σύµφωνα µε την παράγρ. 2.2.2.α της παρούσας
Σ.Υ.
Αφού εγκριθεί το αρχικό χρονοδιάγραµµα θα ορισθεί ως χρονοδιάγραµµα “στόχος”,
έναντι του οποίου θα παρουσιασθούν όλα τα επόµενα χρονοδιαγράµµατα.

2.2.5

Ο Προµηθευτής κατά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι
και τη δέκατη (10η) ηµέρα από την υποβολή για έγκριση του οριστικού
χρονοδιαγράµµατος εργασιών της Προµήθειας θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των
τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η
διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν
επιφέρει καθυστέρηση.

2.2.6

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος
στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (παράταση,
τροποποίηση
του
αντικειµένου)
θα
συντάσσεται
νέο
προσαρµοσµένο
χρονοδιάγραµµα, για το οποίο ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω
παραγράφους.

2.3

Εκπρόσωποι του Προµηθευτή

2.3.1

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Προµηθευτή, από τον ήδη
εξουσιοδοτηµένο, εκπρόσωπο του Προσφέροντα, ο οποίος µονογράφει επίσης και
κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.

2.3.2

Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, ο Προµηθευτής πρέπει
να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο
εκπρόσωπο. 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.

2.3.3

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 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.
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2.4

Επίβλεψη

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα πρόσωπα
που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν τα υλικά και την εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών
της Προµήθειας, σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή” και στα
λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
2.4.1

Ο Προµηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που εκπροσωπείται
από το προσωπικό Επίβλεψης της Προµήθειας. Ο Προµηθευτής οφείλει να επιτρέπει
ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους, για την
επίβλεψη της Προµήθειας, υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, στους χώρους των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για
όποιον άλλο, στον οποίο η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα δώσει σχετική έγκριση. Ο
Προµηθευτής έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών της Προµήθειας και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό
της Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.

2.4.2

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 Πρόσκλησης, της παρούσας Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών
Συµβατικών Τευχών.

2.5

Υποβολή αναφορών, εγχειριδίων κ.λπ από τον Προµηθευτή

Οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή για την υποβολή αναφορών, εγχειριδίων, «∆ελτίων
Αναφορών Επιθεωρήσεων», «∆ελτίων Αναφορών Βλαβών», ανακεφαλαιωτικών αναφορών
επιθεωρήσεων και βλαβών, κ.λπ. αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή”,
στην παρούσα Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.
2.6

Ενηµέρωση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα, τόσο για την ύπαρξη ενδεχόµενης
φθοράς – βλάβης, όσο και για την αποκατάσταση τους. Σε τυχόν περίπτωση µη άµεσης
ενηµέρωσης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για αποκατάσταση της βλάβης, θα θεωρείται ότι η
εγκατάσταση συνεχίζει να παρουσιάζει ανωµαλία και θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες,
στο άρθρο 6 της παρούσας, ποινικές ρήτρες.
2.7

Περάτωση εργασιών - Χρόνος εγγύησης - Παραλαβές – Συντήρηση κατά το
χρόνο εγγύησης

2.7.1 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Όταν λήξει η προθεσµία των 18 µηνών για την περαίωση των εργασιών της Προµήθειας, ο
επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία αν οι εργασίες της Προµήθειας έχουν
περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση.
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει τη
βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν
αναπληρώνει την παραλαβή της Προµήθειας, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στις παρακάτω παραγράφους.
2.7.2

Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του συνόλου της
Προµήθειας αποτελεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται
από το άρθρο 3 του Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 223 Α΄/31.12.85), σύµφωνα µε την
υπ.αρ.433/19.9.00 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1176 Β΄/22.09.00).
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Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας διενεργείται από
Επιτροπές που θα συσταθούν µε απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ. Για τις παραλαβές
συντάσσονται πρωτόκολλα που υπογράφονται από όλα τα µέλη των επιτροπών, από
τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά τους και από τον
Προµηθευτή.
2.7.3

Η προσωρινή παραλαβή της Προµήθειας θα γίνει µετά την πλήρη περάτωση της
Προµήθειας και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή
και αφού έχει εκδοθεί η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.
Πλην των άλλων, προϋπόθεση για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής
αποτελεί η υποβολή, εκτός της τελικής επιµέτρησης, του µητρώου των εργασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 8.5 της παρούσας Σ.Υ.
Με την Προσωρινή Παραλαβή της Προµήθειας ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και
ποιοτικά.

2.7.4

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών της Προµήθειας αρχίζει ο
χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο της Προµήθειας
για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της
“Eγνατία Οδός Α.Ε” ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση. Ο χρόνος εγγύησης
ορίζεται σε τρεις (3) µήνες για το σύνολο των εργασιών. Μετά την πάροδο του χρόνου
εγγύησης ενεργείται η οριστική παραλαβή.

2.7.5

Συντήρηση κατά το χρόνο εγγύησης

2.7.5.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να συντηρεί τις εγκαταστάσεις της Προµήθειας µέσα στο
χρόνο εγγύησης και να εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες
επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών,
ελαττωµάτων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα
εµφανισθούν µέσα στο χρόνο εγγύησης, ώστε οι εγκαταστάσεις τις Προµήθειας να
λειτουργούν σε άριστη κατάσταση.
2.7.5.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα τις εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης της Προµήθειας κατά το
χρόνο εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις
θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Προµηθευτής.
2.7.5.3 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες
επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 2.7, που
αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της
βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, τότε η
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των
εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον
Προµηθευτή.
2.7.6

Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας θα γίνει µετά την προσωρινή και
την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης από τον Προµηθευτή και πρέπει
να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης.
Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον
Προµηθευτή σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν
έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή
και οριστική παραλαβή.
Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. Μετά
την οριστική παραλαβή της Προµήθειας ο Προµηθευτής ευθύνεται κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία
της παραγραφής των απαιτήσεων του Προµηθευτή από τη σύµβαση. Αν η παραλαβή
συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες
των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το
ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
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Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που
ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την
εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Σχετικά µε την εκλογή του
προσωπικού ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς τα παρακάτω:

3.1.1 Ο Προµηθευτής εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου των εργασιών της
Προµήθειας και του αντικαταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο παρόν
άρθρο της Σ.Υ.) υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του µε επιτελείο από
ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και
εκτέλεση των εργασιών της Προµήθειας. Στο παραπάνω προσωπικό θα
περιλαµβάνονται απαραίτητα, για τις επιτόπου εργασίες στους χώρους των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας, κατ' ελάχιστον πεπειραµένοι και ειδικευµένοι τεχνίτες
και βοηθοί µε ικανοποιητική προϋπηρεσία σε εργασίες όµοιες ακριβώς προς τις υπόψη
εργασίες της Προµήθειας. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να υποβάλει κατάσταση τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το
οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την τακτική συντήρηση, την έκτακτη συντήρηση αποκατάσταση ζηµιών και την βελτίωση των εγκαταστάσεων, στο οποίο θα µπορεί να
απευθύνεται η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την παροχή οδηγιών.
3.1.2 Ο χρόνος απασχόλησης του παραπάνω προσωπικού (βάρδια) καθορίζεται στην
διάρκεια του επίσηµου ωραρίου των καταστηµάτων ηλεκτρολογικού υλικού κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ηµέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και των αργιών, η
βάρδια θα ισχύει για το ωράριο 8.00 – 13.00.
3.1.3 Επίσης, ο Προµηθευτής θα συνεργαστεί µε Κυκλοφοριολόγο Μηχανικό, υπεύθυνο για
τη σχεδίαση του συστήµατος επιλογής των κόµβων για την ένταξή τους σε διάφορες
Ζώνες (περιοχές) αλληλοεξαρτώµενης κυκλοφοριακής συµπεριφοράς, για την
οµαδοποίηση των κόµβων µε κυκλοφοριακή συνάφεια.
3.1.4 Ο Προµηθευτής θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την
ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να εφοδιαστεί
µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Προµηθευτή και
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία.
3.1.5 Ο Προµηθευτής θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και
βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια,
και θα ελέγχεται η διανοµή τους.
3.2

∆ιεύθυνση των εργασιών από τον Προµηθευτή
Η διεύθυνση των εργασιών από την πλευρά του Προµηθευτή στους τόπους
κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι
αποδεκτοί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Η επί τόπου των χώρων των εγκαταστάσεων
της Προµήθειας παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του Προµηθευτή
είναι υποχρεωτική.
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του Προµηθευτή, απαιτείται
προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων.

3.2.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης Προµήθειας ο Προµηθευτής θα δηλώσει στην
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του,
καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης το
βραδύτερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης της
Προµήθειας τον Προϊστάµενο των εργασιών της Προµήθειας, ο οποίος:
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(α) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος µηχανικός ΕΜΠ, ή
άλλης ισότιµης Σχολής, ή πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θα διορίζεται
από τον Προµηθευτή ύστερα από έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
(β) δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης για την υπ' όψη Προµήθεια αλλά η
παρουσία του είναι απαραίτητη καθ’ όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και η απουσία
του από τα γραφεία ή το χώρο που εκτελούνται οι εργασίες της Προµήθειας θα είναι
αιτιολογηµένη. Όταν απουσιάζει θα υπάρχει στο χώρο που εκτελούνται οι εργασίες της
Προµήθειας ο αντικαταστάτης του, που θα είναι ειδικευµένος τεχνίτης από το υπόλοιπο
προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη
της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί
τον Προµηθευτή σε όλα τα θέµατα των εργασιών της Προµήθειας, περιλαµβανοµένης
της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” επί τόπου των χώρων που εκτελούνται οι εργασίες της Προµήθειας και της
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται στον τόπο
των εργασιών της Προµήθειας (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ).
(δ) θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την
λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των
εργαζοµένων στις εργασίες της Προµήθειας, καθώς και κάθε τρίτου. Τα καθήκοντά του
ως Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) ορίζονται από τον Ν.1568/85 και Π∆ 17/96. Η πρόθεση
ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ πρέπει να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά τόπους Κέντρα
Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή εφόσον δεν υπάρχει ΚΕ.Π.Ε.Κ.
στην Επιθεώρηση Εργασίας µαζί µε τα προσόντα που απαιτούνται, ώστε να υπάρχει
και η σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή αντίστοιχα της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης
θα καλύπτει το θεσµό του Συντονιστή Ασφάλειας µε προσόντα όµοια µε αυτά του
Τεχνικού Ασφάλειας και καθήκοντα σύµφωνα µε το Π∆ 305/96.
3.2.2 Ο Προϊστάµενος των εργασιών της Προµήθειας πρέπει να υποβάλει στην “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις
ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του.
3.2.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Προµηθευτής θα
υποβάλει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, όλες τις
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα
προσόντα και την πείρα του. Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της
να µη δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την
οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος των εργασιών της Προµήθειας
οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη
περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας µε µέριµνα και έξοδα του
Προµηθευτή.
3.3

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα,
οπότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε
άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”.

3.4

Επίσης, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µπορεί να διατάσσει την στελέχωση των συνεργείων του
Προµηθευτή µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

3.5

Ρητά καθορίζεται, ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Προµηθευτή σε καµιά
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του,
ο δε Προµηθευτής παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος
απέναντι στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1

Επιµετρήσεις

4.1.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας λαµβάνονται όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι
επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Προµηθευτή και υπόκεινται
στον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον
εκπρόσωπο του Προµηθευτή, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
4.1.2 Στο τέλος κάθε µήνα ο Προµηθευτής συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη της
Προµήθειας 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 Προµηθευτή στη διευθύνουσα
υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως
συντάχθηκαν από τον Προµηθευτή».
Η διευθύνουσα υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον
έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις
κοινοποιεί στον Προµηθευτή. Αν ο Προµηθευτής 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.
4.1.3 ∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περαίωσης της Προµήθειας ο
Προµηθευτής 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 Προµηθευτή.
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Προµηθευτή
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 Προµηθευτή πριν από τον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον Προµηθευτή µε την ένδειξη «όπως
συντάχθηκε από τον Προµηθευτή». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να
προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή
της και να κοινοποιήσει στον Προµηθευτή την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη
επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.1.2 έχει εφαρµογή για την τελική
επιµέτρηση.
4.1.4 Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Προµηθευτής 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
Προµηθευτής να εγείρει σχετικές απαιτήσεις.
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4.2

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. ∆εν
προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου και του Προϋπολογισµού της
Προµήθειας. Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Η τελική αµοιβή του Προµηθευτή για τα υλικά, τις εργασίες και τις υπηρεσίες της σύµβασης
θα είναι αυτή που θα προκύψει από την εφαρµογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί
των τιµών µονάδας του Προϋπολογισµού της Προµήθειας και την ποσότητα των υλικών και
υπηρεσιών που έχουν τελικά παρασχεθεί από τον Προµηθευτή, κατόπιν υποβολής σχετικής
επιµέτρησης από τον Προµηθευτή, η οποία ελέγχεται από τον επιβλέποντα τη σύµβαση και
θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την υπόλοιπη, µη
εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων δεν καταβάλλεται αµοιβή στον Προµηθευτή.
4.3

Πιστοποιήσεις - Πληρωµές

4.3.1 Η πληρωµή στον Προµηθευτή της αµοιβής του θα γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του
χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Οι πιστοποιήσεις (λογαριασµοί) για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν θα συντάσσονται µε
µέριµνα και ευθύνη του Προµηθευτή, θα είναι ανακεφαλαιωτικοί και θα υποβάλλονται στην
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. Όλες οι
πληρωµές, που γίνονται κατά τη διάρκεια της Προµήθειας αποτελούν καταβολές έναντι
του ανταλλάγµατος της Προµήθειας, που θα εκκαθαριστεί µετά την Οριστική Παραλαβή
της Προµήθειας.
4.3.2. Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως:
βεβαιώσεις προόδου, Πρωτόκολλα Παραλαβής υλικών, δικαιολογητικά / πιστοποιητικά
που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και τα δικαιολογητικά τυχόν κρατήσεων,
φορολογικής ενηµερότητας, ασφαλιστικής ενηµερότητας, τιµολόγιο Προµηθευτή,
εξοφλητική απόδειξη Προµηθευτή, κλπ., που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας
Σ.Υ., των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη
Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ [κατά
τους όρους αυτής της Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης (ΤΣΥ κλπ)] αυτές θα
αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.
4.3.3 Μετά την Προσωρινή Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας, συντάσσεται
«προτελικός λογαριασµός», ο οποίος εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
περιλαµβάνει επιπλέον το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου της
Προµήθειας (Άρθρο 2.7 της Σ.Υ.).
4.3.4 Μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας συντάσσεται «τελικός
λογαριασµός», ο οποίος εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών περιλαµβάνει επιπλέον
το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου της Προµήθειας (Άρθρο 2.7 της
Σ.Υ.).
4.3.5 Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση
Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει:
I.
Το είδος και η ποσότητα των υλικών που έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί και
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 τα υλικά που
παραδόθηκαν και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή
και το άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών.
IV. Το πληρωτέο ποσό
V. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
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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 ∆.Υ, 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.
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.
4.3.6 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,
ασφαλίσεων, προµηθειών υλικών, µεταφορών, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ.
τεχνικών εγχειριδίων χρήσης, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,
µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις
ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών
σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των
εργασιών της Προµήθειας και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, οι δαπάνες
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.
4.4

Επιβαρύνσεις

4.4.1 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις
στις εργασίες που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου και στην παρούσα
Σ.Υ. (άρθρο 8.20 κ.λ.π).
Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών της
Προµήθειας, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς
όφελος της Προµήθειας.
4.4.2 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Προµηθευτή
επιβαρύνει τον ΚτΕ.
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4.5

Τιµές µονάδας νέων εργασιών

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες της Προµήθειας, 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.
4.6

Τροποποίηση του Συµβατικού Αντικειµένου

4.6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο της
σύµβασης, σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι επί µέρους ποσότητες
των συµβατικών κονδυλίων είναι δυνατόν να αυξοµειώνονται µε απόφαση των
αρµοδίων οργάνων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στα πλαίσια του συµβατικού οικονοµικού
αντικειµένου. Στην περίπτωση αυτή παραµένουν σταθερές οι συµβατικές τιµές µονάδας
του τιµολογίου καθώς και η προσφερθείσα ενιαία έκπτωση επί των τιµών. Σε
περίπτωση µείωσης του αντικειµένου της σύµβασης, η αµοιβή του Προµηθευτή θα
µειώνεται κατά την ποσότητα του καταργούµενου αντικειµένου επί την αντίστοιχη τιµή
µονάδος του τεύχους “Προϋπολογισµός 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.
4.6.2 H τροποποίηση των ποσοτήτων υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στον
προϋπολογισµό της Προµήθειας 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.
4.7

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.
4.8

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 το άρθρο 2.1.5.1 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.
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1
5.1.1

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
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 (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση
που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε
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δεν υπογράφεται το συµφωνητικό και ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, ενώ
επιπροσθέτως καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. 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.
5.1.2

Η εγγύηση της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές, οι
οποίες πρέπει απαραίτητα:
5.1.2.1 να περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό
εγγύησης,
5.1.2.2 να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,
5.1.2.3 να αναγράφουν τα στοιχεία του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
5.1.2.4 να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η
εγγύηση,
5.1.2.5 να αναφέρουν το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
5.1.2.6 να αναφέρουν το χρόνο ισχύος,
5.1.2.7 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.

5.1.3

Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα Ι του
τεύχους της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η
εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

5.1.4

Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται 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, η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύονται από επίσηµη επικυρωµένη
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).

5.1.5

Η εγγύηση καταπίπτει πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτει στο
σύνολό της την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων
της Σύµβασης από τον Προµηθευτή 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
Προµηθευτή προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς είτε
ασφάλισης προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας Σ.Υ.

5.1.6

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,
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άλλως επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της παραγράφου 6.2.3 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.
5.1.7

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την Οριστική
Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου,
µε την πληρωµή του τελικού λογαριασµού από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Η Οριστική
παραλαβή της Προµήθειας θα γίνει µετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους .
Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή καθώς και τον χρόνο εγγύησης γίνεται
σχετική αναφορά στην παρ. 2.7 της παρούσας.

5.1.8

∆ιευκρινίζεται, ότι από το λαβείν του Προµηθευτή ή εν ελλείψει τοιούτου από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει
οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Προµηθευτή για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες
του άρθρου 6 της παρούσας και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις σύµφωνα µε την
ανωτέρω παράγρ. 5.1.5 ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της
Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή.

5.1.9

Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13.1 και 13.3 της
παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί
πρόωρα µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσει, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η µέχρι τότε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης.

5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγύηση της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτει στο σύνολό της, χωρίς καµιά
διάκριση, την πιστή εφαρµογή από τον Προµηθευτή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Προµηθευτή, η οποία προκύπτει από την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την
απαίτηση µέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή
εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου της εγγύησης 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 – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1

Γενικά

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 παραγράφου 13.1 της παρούσας, στον Προµηθευτή επιβάλλονται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, ποινικές ρήτρες του άρθρου αυτού, ως ακολούθως:
6.2

Ποινικές Ρήτρες Τµηµατικών προθεσµιών

6.2.1

Για υπέρβαση κάθε µιας Τµηµατικής Προθεσµίας επιβάλλεται στον Προµηθευτή
ποινική ρήτρα ως εξής:
(α) Για τις πρώτες δέκα (10) ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση µε
δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της Προµήθειας, για κάθε ηµέρα
υπέρβασης.
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(β) Για τις επόµενες είκοσι (20) ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση µε
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της Προµήθειας για κάθε
ηµέρα υπέρβασης.
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της
σύµβασης χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) προς τη συνολική διάρκεια
της προµήθειας των υπηρεσιών.
Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών
δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
6.2.2

Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Προµηθευτή στους λοιπούς όρους των
Συµβατικών Τευχών.

6.2.3

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, µετά
από κατάπτωση µέρους αυτών, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 5.1.6 της
παρούσας Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναµεί µε
ποσοστό 1,5% επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων.

6.3

Ποινικές Ρήτρες Υπέρβασης Προθεσµιών απόκρισης και αποκατάστασης
φθορών

6.3.1

Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσµιών απόκρισης και αποκατάστασης φθορών
επιβάλλονται από τη ∆/νουσα Υπηρεσία ανεξαρτήτως άλλων ρητρών ή περικοπών
και παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό µετά την επίδοση της απόφασης
επιβολής τους.

6.3.2 Για υπέρβαση της προθεσµίας της παραγρ. 2.1.6.2 της παρούσας, ποινική ρήτρα ίση
προς 50 € ανά εξάωρο για τα τέσσερα πρώτα εξάωρα για την περ. α΄ ή ανά ηµέρα για
τις πρώτες τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης για την περίπτωση β΄.
6.3.3 Για υπέρβαση της προθεσµίας της παραγρ. 2.1.6.3 της παρούσας, ποινική ρήτρα ίση
προς 100 € ανά ηµέρα για τις πρώτες τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης.
6.3.4

Για υπέρβαση της προθεσµίας της παραγρ. 2.1.6.4 της παρούσας, ποινική ρήτρα ίση
προς 50 € ανά ηµέρα για τις πρώτες επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης.

6.3.5 Για πληµµελή εκτέλεση της προθεσµίας της παραγρ. 2.1.6.5 της παρούσας, ποινική
ρήτρα ίση προς 3 € ανά λαµπτήρα και ηµέρα.
6.4

Ποινικές Ρήτρες µη συµµόρφωσης

6.4.1

Για παράλειψη της εκτέλεσης της τακτικής επιθεώρησης µιας εγκατάστασης ΦΣ ή
ΜΚ∆ ή πληµµελή εκτέλεσή της (παράληψη τοποθέτησης σήµανσης για την ένδειξη
φθοράς, µη έλεγχος της λειτουργίας, παράλειψη αποφόρτισης και παράδοσης στην
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” των ψηφιακών αρχείων ΦΣ ενός µηνός, παράλειψη
συµπλήρωσης και παράδοσης στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” των «∆ελτίων Αναφορών
Επιθεωρήσεων», «∆ελτίων Αναφορών Βλαβών», ανακεφαλαιωτικών αναφορών
επιθεωρήσεων και βλαβών, κλπ), ποινική ρήτρα ίση προς 220 €.

6.4.2

Οι ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης επιβάλλονται από τη ∆/νουσα Υπηρεσία
ανεξαρτήτως των περικοπών και παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό µετά
την επίδοση της απόφασης επιβολής τους.

6.5

Άλλες ποινικές ρήτρες

6.5.1

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Προµηθευτή η τελική
επιµέτρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 της παρούσας, επιβάλλεται σε βάρος του, για
κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο
χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Προµηθευτή
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µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης.
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου
επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που
µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη
σχετική δαπάνη σε βάρος του Προµηθευτή. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε
αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Προµηθευτή.
6.5.2

Η µη ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 1.3 του παραρτήµατος Ι της
παρούσας από τον Προµηθευτή, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση να είναι σύµφωνη
µε τους όρους αυτού του παραρτήµατος και να γίνει δεκτή από τον Κτε, συνεπάγεται
αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων (3.000) € αφ’ ετέρου τη διαδικασία
σύναψης από τον Κτε στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Προµηθευτή
ασφαλιστηρίου συµβολαίου που να καλύπτει τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή
ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παράγρ. 1.2.1 του
παραρτήµατος Ι της παρούσας.

6.6

Οι ποινικές ρήτρες των παραγρ. 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 επιβάλλονται µε απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας 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.
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του
Προµηθευτή. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των τµηµατικών
προθεσµιών δεν ανακαλείται.

6.7

Ειδικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων του
Προµηθευτή

6.7.1

Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση των συµβατικών
υποχρεώσεων του Προµηθευτή, 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 Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί, τότε η Αναθέτουσα
Αρχή, πέρα των συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 και 13.1
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 Προµηθευτή.

6.7.2

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν καταβάλει σε τρίτους το οφειλόµενο σε αυτούς
ποσό για τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες που παρείχαν προς τον Προµηθευτή και
αποσκοπούσαν στην υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των εν λόγω προµηθειών ή υπηρεσιών,
δικαιούται να καταβάλει αυτή το οφειλόµενο ποσό προς τους τρίτους, µε χρέωση και
για λογαριασµό του Προµηθευτή, µετά από σχετική προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε
τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει από τον Προµηθευτή
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 Προµηθευτή των οφειλόµενων ποσών. Τα ως
άνω οφειλόµενα χρηµατικά ποσά (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας)
µπορούν να εκπέσουν µε σχετική µείωση από τις εγγυητικές επιστολές.

6.7.3 Αν ο Προµηθευτής καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που
χρησιµοποιεί στις εργασίες της Προµήθειας, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή
όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον Προµηθευτή να εξοφλήσει τους δικαιούχους
K:\Promithies\Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτ.Σηµατοδότησης 2014\Tefhi\SY_5335.doc
Σελ. 19

0000/5335/Β03

µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο Προµηθευτής δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους,
τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και
πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις της Προµήθειας, για
λογαριασµό του Προµηθευτή και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου
αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών (3) το πολύ µηνών πριν από την
όχληση των ενδιαφεροµένων.
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 ασφαλίσεις Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων και µηχανικού εξοπλισµού. Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι
των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι 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 “Τεχνική Περιγραφή”, στα λοιπά συµβατικά τεύχη, καθώς
και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και
επαγγελµατική κρίση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι
παρακάτω:
(1) Η εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών και
βελτίωσης των εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
καθώς και οι µελέτες, που ενδεχοµένως θα εκπονηθούν από τον Προµηθευτή,
εφόσον του ανατεθούν από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, καθώς και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη.
(2) Η συντήρηση κατά τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης µε µέριµνα και δαπάνες
του των εργασιών που θα εκτελέσει. Η εκπόνηση των µελετών και διαδικασιών
για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Προµήθειας.
(3) Η χρηµατοδότηση της Προµήθειας, 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.
(4) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Προµηθευτής θα πρέπει
να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της Σύµβασης για βλάβες ή
ελλείψεις των υλικών που προσφέρει.
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.
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8.2

Ειδικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή και ευθύνες

8.2.1

Μελέτη των συνθηκών των εργασιών της Προµήθειας

8.2.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι:
• έχει διερευνήσει και λάβει γνώση
− των δυσχερειών στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας και των
συνθηκών εκτέλεσής της από κάθε πλευρά,
− των πηγών υλικών στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας, στην
Ελλάδα και ∆ιεθνώς, καθώς και της ∆ιεθνούς και Ελληνικής αγοράς εργασίας,
υλικών, µηχανικού εξοπλισµού,
− των τυχόν διατιθέµενων στοιχείων και πληροφοριών από Οργανισµούς (π.χ.
∆ΕΗ, ΟΤΕ, Τοπικές Αρχές κλπ),
− των τρόπων προσπέλασης και των προβληµάτων εξασφάλισης της
κυκλοφορίας
− των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή
την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
• 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.
8.2.1.2 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες, που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που
θα εκτελούνται στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας από τον Εργοδότη
ή από άλλους πιθανούς αναδόχους, ώστε να τις πάρει ο Προµηθευτής υπόψη κατά τη
µόρφωση της προσφοράς του. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να µην παρεµποδίζει
την εκτέλεση εργασιών από την “Εγνατία Οδός ΑΕ", ή από άλλους αναδόχους που
χρησιµοποιούνται από την “Εγνατία Οδός ΑΕ" σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται
στη σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός
χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.), ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών,
ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους
εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην
περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής των εγκαταστάσεων της Προµήθειας, όπου ο
Προµηθευτής. Επισηµαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα µπορούν να γίνονται από
τα συνεργεία των ΟΚΩ ή από εργολάβους των ΟΚΩ της περιοχής των
εγκαταστάσεων της Σύµβασης Προµήθειας.
8.2.1.3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Προµηθευτής αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας των εγκαταστάσεων της Προµήθειας, των
γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, κυρίως
όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην προµήθεια κάθε είδους
υλικών, συσκευών, οργάνων, κλπ, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης
προϊόντων εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών,
του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους
φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών,
στη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των
υλικών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Προµηθευτής αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν
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από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα
ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες,
την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
8.2.1.4 Παράλειψη του Προµηθευτή προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που
αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την
πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση.
8.2.2

Υποχρέωση του Προµηθευτή να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται
Ο Προµηθευτής οφείλει, πριν την αποκατάσταση των φθορών, να επαληθεύσει όλα
τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες.
Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή", για τις οποίες δεν
προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής στον Προµηθευτή.

8.2.3

Χρήση υλικών, µεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας

8.2.3.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα
απαιτούµενα για την Προµήθεια καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα
απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
βαρύνουν τον Προµηθευτή. Επίσης, ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή
µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
8.2.3.2 Αν ο Προµηθευτής παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο
τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική
συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δικαιούται µε µονοµερή ενέργεια της να του παρακρατήσει
από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή
εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο
οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.
β. Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.
8.2.4

Υποχρεώσεις του Προµηθευτή για την περίπτωση ατυχήµατος
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του
Προµηθευτή, των τυχόν υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο
Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

8.2.5

∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του Προµηθευτή

8.2.5.1 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Προµηθευτή για την ικανοποίηση
των όρων της παραγράφου 8.2 της παρούσας Σ.Υ., η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το
δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Προµηθευτή, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος
και για λογαριασµό του.
Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό, όταν ο Προµηθευτής
αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8.2 της
παρούσας Σ.Υ.
8.2.5.2 Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών / ενεργειών από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, η µη ικανοποίηση των όρων του
άρθρου 8.2 της παρούσας Σ.Υ. συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Προµηθευτή
και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή
προστίµου(ων).
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8.2.6

Περιοχές µακράν της θέσης των εγκαταστάσεων της Προµήθειας και οδοί µεταφοράς

8.2.6.1 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου 8.2 ισχύουν για όλους τους
χώρους / περιοχές στις οποίες ο Προµηθευτής θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα.
Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων της
Προµήθειας κλπ.
8.2.6.2 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου 8.2 ισχύουν κατ' αναλογία και
για τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Προµηθευτής για οδικές µεταφορές, κλπ.
8.2.7

Λοιπές υποχρεώσεις Προµηθευτή

8.2.7.1 Στις υποχρεώσεις του Προµηθευτή που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι
δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην Προσφορά
του, περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά
συµβατικά τεύχη τα παρακάτω:
α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η
σύνταξη (από τον Προµηθευτή) των επιµετρητικών σχεδίων και των
επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο.
∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση
να εξασφαλίσει στον Προµηθευτή καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης
προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον
δαπάνες, για τις οποίες η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δεν θα του αναγνωρίσει καµιά
αποζηµίωση.
β. Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους
αναγκαίους χώρους για την απόθεση προϊόντων, υπολειµµάτων κάθε είδους
εργασιών, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το
χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης
έκτασης (σε συσχετισµό µε την παρούσα Προµήθεια). ∆ιευκρινίζεται, ότι η
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του
προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα,
ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο, ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα
γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη δηµιουργούν προβλήµατα στο
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των
Περιβαλλοντικών όρων της Προµήθειας.
γ. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα
µε το άρθρο 8.4 της παρούσας Σ.Υ.
δ. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των
ανταλλακτικών και υλικών που χρειάζονται και δεν υπάρχουν διαθέσιµα αµέσως
στο εµπόριο, ώστε η τυχόν καθυστέρηση άφιξης των υλικών να µην επιδράσει
στην έγκαιρη αποκατάσταση των ενδεχόµενων βλαβών και ζηµιών εντός των
οριζόµενων χρόνων αποκατάστασης. ∆ιευκρινίζεται, ότι τα υλικά που γενικά θα
χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια µ' αυτά που υπάρχουν ενσωµατωµένα στις
εγκ/σεις και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις Πρότυπες Προδιαγραφές του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα υπόκεινται δε στην έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ενώ οι
εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις οδηγίες
της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
8.2.7.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την εκτέλεση των εργασιών της
Προµήθειας, καθώς και να τα µεταφέρει στους τόπους των εγκαταστάσεων της
Προµήθειας από τις πηγές λήψης τους.
8.2.7.3 Ο Προµηθευτής οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του
δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία.
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8.2.7.4 Ο Προµηθευτής οφείλει να αποκαθιστά τις φθορές κατά τρόπο συµβατό µε τις οδηγίες
της στοιχειώδους συντήρησης και τις υποδείξεις της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
8.2.7.5 Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στις εγκαταστάσεις της Προµήθειας και στις
µόνιµες εγκαταστάσεις του Προµηθευτή στον τόπο της Προµήθειας έχει ισχύ η παρ.
2.7.5.1 της παρούσας Σ.Υ. για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το Παράρτηµα
Ι της παρούσας.
8.2.7.6 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Προµηθευτή, ή σε τρίτους, ή σε
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του
Προµηθευτή, ή στις οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Προµηθευτή, ή στην εκτέλεση
της Προµήθειας καθ’ ευατής, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι
και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.
8.2.7.7 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών, ο Προµηθευτής παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις
υπόψη εργασίες.
8.2.7.8 Απαγορεύεται αυστηρά στον Προµηθευτή να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη
έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά
µε την Προµήθεια.
8.2.8

Ειδικές απαιτήσεις

8.2.8.1 Επισηµαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης
εγκαταστάσεων στον αυτοκινητόδροµο θα γίνονται πάντοτε µε κριτήριο εξασφάλισης
κυκλοφορίας 2 λωρίδων (µία ανά κατεύθυνση) και σε µήκος το πολύ 2 χιλιόµετρα.
Προς τούτο ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.7 της παρούσας Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
8.2.8.2 ∆ιευκρινίζεται, ότι στην οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή περιλαµβάνονται
ανηγµένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές
µεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν προς αποφυγή
διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισµών της
κυκλοφορίας στις οδούς.
8.2.9

Απαιτούµενες ενέργειες από τον Προµηθευτή και προθεσµίες
Οι παρακάτω υποχρεώσεις του Προµηθευτή δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, και
οι δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην Προσφορά
του.

8.2.9.1 Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της
σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται:
α) Να παραδώσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µία σειρά κλειδιών από τις συσκευές
(ρυθµιστές) και τα κιβώτια µικτονόµησης 1Α µαζί µε κλειδοθήκη. Όλα τα κλειδιά
θα είναι κατάλληλα σηµασµένα, ενώ η κλειδοθήκη θα φέρει έντυπο κατάλογο
αντιστοίχισης σήµανσης κλειδιού και συσκευής ρυθµιστού.
β) Να συντάξει και να υποβάλει σε δύο (2) αντίγραφα γενικό µητρώο για τις
εγκαταστάσεις ΦΣ, στο οποίο για κάθε σηµατοδοτούµενο κόµβο θα φαίνονται ο
αριθµός και ο τύπος του ρυθµιστή κυκλοφορίας, οι δοµικές µονάδες (πλακέτες)
και τα υλικά που είναι ενσωµατωµένα σε αυτόν, ο αριθµός των κυκλοφοριακών
κινήσεων, το πρόγραµµα του κόµβου σε έντυπη µορφή ως έχει σήµερα στο
ρυθµιστή, η µήτρα αντιµαχόµενων και ενδιαµέσων χρόνων, το σχέδιο των
µικτονοµήσεων των καλωδίων ζεύξεως (ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. και 21Χ1,5 τ.χ.) και των
καλωδίων συντονισµού και ανίχνευσης, η ηµερολογιακή (ηµέρες, ώρες) εναλλαγή
των προγραµµάτων κάθε ρυθµιστή, κλπ.
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γ)

Να υποβάλει τα εγκεκριµένα ηλεκτρονικά προγράµµατα κάθε ρυθµιστή, σε
κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή ώστε να είναι επεξεργάσιµο από τα λογισµικά της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” (π.χ. SMT-2001, PPS98, κλπ.).
δ) Να υποβάλει έξι (6) πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης όλων
των τύπων ρυθµιστών κυκλοφορίας ΦΣ.
ε) Να υποβάλει έξι (6) πλήρεις σειρές εγχειριδίων επεξήγησης µηνυµάτων
(messages), προειδοποιήσεων (warnings), σφαλµάτων (alarms) του
προγράµµατος τηλε-επιτήρησης των ρυθµιστών ΦΣ τύπου SCAE

8.2.9.2 Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της
σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται:
α.

Να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει η ΕΟΑΕ, έως έξι (6) άτοµα
και για δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, στα συστήµατα λειτουργίας των
εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης και του λογισµικού τηλε-επιτήρησης
των ρυθµιστών, σε χώρο που θα ορίσει η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” από κοινού µε τον
Προµηθευτή, µε ζωντανή επίδειξη των συστηµάτων.

β.

Να επισηµάνει εγγράφως προς την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους οργανισµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ ή/ και άλλους Ο.Κ.Ω. τα προβλήµατα που
ανακύπτουν στην εκτέλεση των εργασιών της Προµήθειας (από την ύπαρξη
σχετικών δικτύων και εγκαταστάσεων) και αντίστροφα και να καθορίσει από την
αρχή, σε συνεργασία µε την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και τους Οργανισµούς, τις
εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της
Προµήθειας, όπως επίσης και να καθορίσει σε Χρονοδιάγραµµα τον τρόπο
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων, τη µέθοδο εκτέλεσης των εργασιών,
τον καταµερισµό των εργασιών µε τα αντίστοιχα ειδικευµένα συνεργεία των
Ο.Κ.Ω. κλπ.

8.3

Μελέτες

8.3.1

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις παρακάτω µελέτες και να λάβει
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών και τη σύνταξη
των επιµετρήσεων:
α. Μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και µελέτες σήµανσης-ασφάλισης, όπου
απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 8.7
της παρούσας Σ.Υ.
β. Ενηµέρωση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σχετικά µε τις µεταβολές των στοιχείων του
Μητρώου Στοιχειώδους Συντήρησης σε περιπτώσεις µεταβολών στα στοιχεία του
αυτοκινητόδροµου (π.χ. εγκατάσταση σηµατοδότη κ.λπ.).

8.3.1.1 Για τις µελέτες της παραγράφου 8.3.1, δεν θα καταβληθεί στον Προµηθευτή αµοιβή,
δεδοµένου ότι η σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγµένα, κατά τη
µόρφωση της προσφοράς του.
8.3.2

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για
την ποιότητα και αντοχή των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης εγκαταστάσεων,
µόνος υπεύθυνος είναι ο Προµηθευτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Προµηθευτή από την
ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές
του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

8.3.3

Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Μελετών

8.3.3.1 Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων Μελετών θα γίνονται µετά από έλεγχο και µε την
προϋπόθεση ορθότητας και επαρκούς πληρότητας. Σε περίπτωση ελλιπούς ή
λανθασµένης µελέτης αυτή θα επιστρέφεται για επανασύνταξη.
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8.3.3.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό έλεγχο
µερικών ή και του συνόλου των µελετών του Προµηθευτή µε ή χωρίς τη σύµπραξη
Συµβούλων.
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των
σχετικών υπολογισµών, ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους µε την
εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων.
8.3.3.3 Όλες οι υποβολές των παραπάνω µελετών θα γίνονται στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε 7
αντίτυπα, εκ των οποίων η µία σειρά σχεδίων θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε
διαφάνειες. Σχετικά θα ακολουθείται η σχετική προδιαγραφή του Π.∆. 696/74, όπως
τροποποιήθηκε από το Π.∆.515/ 89 (για την τευχοποίηση, συσκευασία κλπ.).
8.3.4

Οι Εργασίες θα έπονται της Έγκρισης των Μελετών

8.3.4.1 Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική
µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής.
Έτσι, ο Προµηθευτής οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του
δραστηριότητες του, ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό µε ελαστικά
περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των µελετών και τις εγκρίσεις.
8.3.4.2 Η έγκριση των µελετών (υπολογισµών, σχεδίων κ.λ.π.) από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
δεν απαλλάσσει τον Προµηθευτή από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη
Σύµβαση, ούτε αποτελεί µε οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της
ακρίβειας της Μελέτης.
8.3.4.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής
επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παραπάνω
παραγράφου δεν θα εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα
ακολουθούν.
8.3.5

Γλώσσα
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική
γλώσσα.

8.4

Προστασία του Περιβάλλοντος

8.4.1

Γενικά

8.4.1.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα Προµήθεια:
α) Οι Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και οι συστάσεις των
εγκεκριµένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και
προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο κλπ.
γ) Tα αναφερόµενα στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών
κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
8.4.1.2 Επειδή η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των Οδηγιών
Στοιχειώδους Συντήρησης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και τους λοιπούς όρους
συµβατικών τευχών, ο Προµηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα
στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές
µεθόδους, χρήσεις υλικών, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της
Προµήθειας, και στοιχεία των µόνιµων εγκαταστάσεων για τα οποία υπάρχει επιλογή
βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν.
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8.4.2

Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών

8.4.2.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες οι εργασίες στους τόπους των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας θα πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.
β. Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά
το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση
στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον.
Ειδικότερα κατά την εκτέλεση των εργασιών στους τόπους των εγκαταστάσεων της
Προµήθειας θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Μετά το
πέρας των εργασιών θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση.
8.4.2.2 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι
παρακάτω όροι:
α. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο
των εγκαταστάσεων της Προµήθειας από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς.
β. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική
έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.
γ. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών.
8.4.2.3 Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο,
απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.).
8.4.2.4 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:
α. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη
κατάλληλων µέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής
(όπως εγκαταστάσεις φίλτρων, κλπ ). Σχετικά γίνεται αναφορά και στο άρθρο 8.8
της παρούσας Σ.Υ.
β. Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του
Προµηθευτή, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές .
γ. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους
Περιβαλλοντικούς Όρους, και τη σχετική νοµοθεσία.
δ. Σήµανση /επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 8.7 της παρούσας Σ.Υ.
8.4.3

Οι περιορισµοί και οι διαδικασίες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους
Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Προµηθευτή και οι τυχόν
απαιτούµενες άδειες θα εκδοθούν από αυτόν χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

8.4.4

Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 13.1.6.δ της παρούσας
Σ.Υ. στην περίπτωση παράληψης της τήρησης των κανόνων προστασίας του
περιβάλλοντος.

8.5

Ηµερολόγιο εργασιών/ συµβάντων της Προµήθειας - Μητρώο εγκαταστάσεων
φωτεινής σηµατοδότησης - Στατιστικά στοιχεία --Εγχειρίδιο επιθεώρησης και
συντήρησης

8.5.1

Ο Προµηθευτής θα συµπληρώνει τα ειδικά έντυπα που απαιτούνται, σύµφωνα µε την
τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και θα τα αποστέλλει όπως
περιγράφεται στα παραπάνω τεύχη.

8.5.2

Ο Προµηθευτής θα τηρεί ηµερολόγιο εργασιών/ συµβάντων της Προµήθειας
σύµφωνα µε την παρακάτω παράγρ. 8.5.2.1 και θα έχει ένα αντίγραφο των
κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του.

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτ.Σηµατοδότησης 2014\Tefhi\SY_5335.doc
Σελ. 27

0000/5335/Β03

8.5.2.1 α. Κατά την περίοδο των εργασιών της Προµήθειας ο Προµηθευτής τηρεί
ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Στο ηµερολόγιο
αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά
κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις
εκτελούµενες εργασίες και υπηρεσίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και
παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο
σχετικό µε τη Σύµβαση Προµήθειας σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
β. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον
εκπρόσωπο του Προµηθευτή. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη
διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά
στοιχεία για την παροχή εικόνας προόδου των εργασιών της Προµήθειας.
γ. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη
συγκεκριµένη Προµήθεια ή να ζητήσει από τον Προµηθευτή την τήρηση και άλλων
στατιστικών στοιχείων. Μπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του
ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή
άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.
8.5.3

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της Προµήθειας θα καταρτισθούν µε µέριµνα,
δαπάνη και ευθύνη του Προµηθευτή, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες
αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων, αρχείων ποιοτικού ελέγχου (Α.Ε.)
και βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών.

8.5.4

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την ΕΟΑΕ για οποιαδήποτε αλλαγή
επέλθει στο Μητρώο Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης λόγω των εργασιών
συντήρησης που εκτελεί.

8.5.5

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά
ανηγµένο τρόπο στην προσφορά του Προµηθευτή.

8.6

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

8.6.1

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Προµηθευτή σε σχέση µε την ασφάλεια των
εργασιών της Προµήθειας, των χώρων όπου εκτελούνται οι εργασίες και όλων των
εγκαταστάσεων και κατασκευών.

8.6.1.1

Ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε
προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση
των εξουσιοδοτηµένων από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ατόµων.
Ο Προµηθευτής θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης
εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων
µέτρων, επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και
τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να
συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και
δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη όλων των
υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη συντήρησή τους.
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων
των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που
απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα
απαιτηθεί από την επίβλεψη.
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8.6.1.2

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την
πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο
συµβάν, ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.
Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να
δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Προµηθευτής φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της
συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Προµηθευτή.

8.6.1.3

Ο Προµηθευτής οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της
Προµήθειας να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την
προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από τις εργασίες.

8.6.2

Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών

8.6.2.1

Ο Προµηθευτής έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις
προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει
κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε
σηµαντικές οχλήσεις από τις εργασίες σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και
Παράρτηµα Ι της παρούσας Σ.Υ.) τον κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε
οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων
τους.

8.6.2.2

Η πιο πάνω υποχρέωση του Προµηθευτή εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. χώροι εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας,
χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται κλπ.

8.6.2.3

Οι όροι της παραγρ. 8.6.1.2 ισχύουν και για τις περιπτώσεις των παραγράφων
8.6.3.1 και 8.6.3.2 της παρούσας.

8.6.3

Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

8.6.3.1

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Προµηθευτής να συναντήσει
δυσχέρειες στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης από την
παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά
τη διάρκεια των εργασιών. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν
τον Προµηθευτή σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή
αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων αποκατάστασης,
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών µε συνθήκες απόλυτης
ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα, οχετοί
κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.
κ.λ.π.

8.6.3.2

Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα οδοστρωµάτων, ή
τµήµατα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να
εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή ατυχηµάτων, για τα
οποία ο Προµηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

8.6.3.3

Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Προµηθευτή ή στον τρόπο µε
τον οποίο εκτελεί αυτός τις εργασίες της Προµήθειας, ή σε αµέλεια του
εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει αποκλειστικά τον Προµηθευτή, ο οποίος
είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς.

8.6.3.4

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής (π.χ.
εκρηκτικά σε βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές
άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζηµιά που τυχόν
προκύψει πραγµατική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως
αποκλειστικά υπεύθυνα, τον Προµηθευτή.

8.6.3.5

∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Προµηθευτή από τις παραπάνω
αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες
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ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών
και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων,
βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
8.6.3.6

Ο Προµηθευτής πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους
κατάληψης των εγκαταστάσεων και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι
της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη,
παράλληλα προς τις εργασίες της Προµήθειας που θα εκτελούνται από αυτόν, να
εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο
και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών
κλπ.

8.6.3.7

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την
επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που
παρουσιάζονται στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, από την
εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης
γραµµών κλπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, να λάβει
όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω
εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε
τον Προµηθευτή.
Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να
χρειασθούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον
Προµηθευτή.

8.6.3.8

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόµενες από τις εργασίες της
Προµήθειας, ο Προµηθευτής οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να
εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των
Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των
Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειµένου να ενεργήσει,
παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των αγωγών
Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η
διευθέτησή τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Προµηθευτή ο οποίος θα πρέπει µέσα
στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να
επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των
Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν τη
σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που
θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των µεθόδων εργασίας του και
µηχανικού εξοπλισµού κλπ.

8.6.3.9

Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται
τα ακόλουθα:
α. Ο Προµηθευτής οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην “Εγνατία Οδός
Α.Ε.”, µέσα στην Προθεσµία που αναφέρεται στην παράγρ. 8.2.9.2 της
παρούσας Σ.Υ., τις συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση και στην
εκτέλεση των εργασιών, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας
τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά
προβλήµατα.
β. Ο Προµηθευτής οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται
από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας και τη διαδοχή
εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από
ειδική εντολή της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους
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αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Προµηθευτή, για παράταση προθεσµίας του
ολικού χρόνου αποπεράτωσης της Προµήθειας.
γ. Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να
γίνει δυνατή η απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά
εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν.
8.7

Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας

8.7.1

Γενικά
Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η
διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών
συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της κατά την εκτέλεση των εργασιών της
Προµήθειας, έστω και µε κατάλληλες γεφυρώσεις, παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά
έργα. Στον όρο «κυκλοφορία» νοείται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων,
σιδηροδροµικών συρµών, δικύκλων και πεζών. Στον όρο «εκτέλεση των εργασιών
της Προµήθειας» περιλαµβάνεται κάθε είδους κατασκευή, µόνιµη ή προσωρινή,
µεταφορά υλικών για χρήση στις εργασίες της Προµήθειας ή απόθεση, µεταφορά
προσωπικού κλπ.
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.

8.7.2
8.7.2.1

Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας
Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του Μελέτη
Εξασφάλισης Κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της εκτρεπόµενης κυκλοφορίας σε
κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών
της Προµήθειας της αντίστοιχης φάσης εργασιών.

8.7.2.2

Η µελέτη, που θα αφορά παρακάµψεις κυκλοφορίας, περιορισµό υφιστάµενης
κυκλοφορίας σε µικρότερο αριθµό λωρίδων ή κλάδων οδού, εκτέλεση εργασιών σε
οδούς υπό κυκλοφορία, γεφυρώσεις υφισταµένων οδών κλπ. θα ελέγχεται από την
ΕΟΑΕ και θα εγκρίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία (Συντονιστικό όργανο της
Τροχαίας, Ο.Σ.Ε. κλπ.).

8.7.2.3

Η µελέτη θα περιλαµβάνει κάθε άλλη απαιτούµενη µελέτη (ηλεκτροφωτισµού κλπ.).

8.7.3

Μετά την έγκριση της Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας ο Προµηθευτής
υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες, που προβλέπονται σ’ αυτή και στις
αντίστοιχες έγγραφες εντολές της ΕΟΑΕ πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των
κυρίως εργασιών.

8.7.4

∆εν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και βαρύνουν τα Γενικά Έξοδα του Προµηθευτή οι
παρακάτω δαπάνες:
• µελέτη της παρ. 8.7.2 της παρούσας.
• χρήση σηµαιοφόρων ή προσωρινής φωτοσήµανσης σε περιπτώσεις που
επιτραπεί αµφίδροµη χρήση σε µια λωρίδα κυκλοφορίας.
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8.8

Χώροι για τις εργασίες του Προµηθευτή – Βοηθητικές κατασκευές

8.8.1

Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του
υπόψη τµήµατος της Εγνατίας, και µε τη διευκρίνιση ότι όπου αναφέρεται "ευθύνη του
κυρίου του έργου", θα νοείται "ευθύνη του Προµηθευτή" θα ισχύουν και τα ακόλουθα:

8.8.1.1 Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα
χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως:
αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών
προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της
Προµήθειας
γραφείων και εργαστηρίου του
διαµονής προσωπικού
προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κ.λπ.)
συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του
χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού
κλπ.
Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον
Προµηθευτή.
8.8.1.2 Αν οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, ή ο κίνδυνος ζηµιών στις
εγκαταστάσεις της Προµήθειας, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθµισης, δεν
επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, την απόθεση υλικών
στους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά
εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Προµηθευτή για
αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π.
γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών.
8.8.2

Ευθύνη του Προµηθευτή για τη διαρρύθµιση και εξοπλισµό των χώρων της
Προµήθειας

8.8.2.1 Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο
Προµηθευτής οφείλει:
(α) Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους) χώρους
της Προµήθειας που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που
απαιτούνται για την συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων της
προµήθειας, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς.
Επίσης, υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά
την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
(β) Να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα κ.λ.π.
που τυχόν θα του παραδίδονται από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για χρήση ή
ενσωµάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της
ενσωµάτωσής τους.
(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί
ποιοτικό έλεγχο, µε δαπάνη του.
8.8.2.2 Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι
διαµονής, εργαστήρια, γραφεία, κ.λ.π.) για την εκτέλεση της Προµήθειας θα
ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Προµηθευτή σε θέσεις που επιτρέπει
η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ή/ και οι λοιπές αρµόδιες Αρχές.
8.8.3

Άλλες υποχρεώσεις του Προµηθευτή

8.8.3.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας κάθε προσωρινή εγκατάσταση που
υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. και να
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επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που
υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση των εργασιών, µε δαπάνες του.
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους εκτέλεσης των
εργασιών της Προµήθειας. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από
διαταγή της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που
έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων περιβαλλοντική
υποβάθµιση, κλπ.
8.8.3.2 Ο Προµηθευτής έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού,
µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο
χώρο εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό
προσωπικό (φύλακες ηµέρας, κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης,
καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο
Προµηθευτής είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον
ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει
αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση.
8.8.3.3 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
των χώρων της αποκλειστικής χρήσης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, βαρύνουν τον
Προµηθευτή, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας
και υγιεινής.
8.8.4

Μη ιδιαίτερη αποζηµίωση του Προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου 8.8 δεν θα
πληρωθούν ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στην
Προσφορά του Προµηθευτή.

8.9

Ευθύνη του Προµηθευτή – Τήρηση νόµων κ.λπ. διατάξεων

8.9.1

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 στον υπάρχοντα
εξοπλισµό της Αναθέτουσας Αρχής, στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία αυτού από
αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη
ανόρθωση της ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής.

8.9.2

Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει
αποκλειστικά τον Προµηθευτή.

8.9.3

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.

8.9.4

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και
να συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους του Κράτους, τα διατάγµατα και τους
κανονισµούς, τις αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις ή διαταγές καθώς και µε τις νόµιµες
απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται
και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Προµηθευτή και στις
εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 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.
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Επιπρόσθετη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία κρατών από τα
οποία θα γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και
Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. Η υποχρέωση αυτή
επεκτείνεται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις
όπου ενδεχόµενα απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαιτίου Προµηθευτή όσο και
κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.
8.9.5

Η παραπάνω υποχρέωση του Προµηθευτή αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία.

8.9.6

Η παραπάνω υποχρέωση του Προµηθευτή επεκτείνεται και στην τήρηση :
α. Της Νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένης και της εργατικής) των χωρών όπου
τυχόν θα λάβουν χώρα εργασίες.
β. Του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις περιπτώσεις που τυχόν έχει εφαρµογή.
γ. Των ∆ιµερών, ή ∆ιεθνών Συµβάσεων για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν
εφαρµογή, περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών συµβάσεων εργασίας.

8.9.7

Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Προµηθευτή να µεριµνήσει για την τήρηση
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας όλων των διατάξεων που
απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων
ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας.

8.9.8

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.

8.10

Yποχρέωση για ενηµέρωση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

Ο Προµηθευτής ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει
αµέσως στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.
Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από
υπερεθνικούς οργανισµούς, αρχές άλλων χωρών κλπ.
8.11

Υποχρέωση του Προµηθευτή να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων
αδειών

8.11.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε
άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ. και που
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτηµα του Προµηθευτή
για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για συγκατάθεση.
8.11.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα βοηθήσει δι' εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των
αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δεν µειώνει την
οποιαδήποτε ευθύνη του Προµηθευτή, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την
αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας.
8.11.3 Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας
απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή από τη
∆ΕΗ.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για
την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
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8.12

Ειδικές Υποχρεώσεις του Προµηθευτή για τις περιπτώσεις υπερωριακής,
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές

8.12.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει
πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Προµηθευτής
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και
κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την
κρίση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση
εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Προµηθευτής υποχρεούται να την εκτελεί
χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση.
8.12.2 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα συνηγορήσει, εφ' όσον
κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου
προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης
από τις αρµόδιες Αρχές.
8.12.3 Αν ο Προµηθευτής δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία,
αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης της
Προµήθειας.
8.12.4 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει µε
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού
του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα
εκτέλεσης των εργασιών.
8.12.5 Ο Προµηθευτής, όταν εργάζεται κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, θα πρέπει να λάβει
υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην
περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης της Προµήθειας. Κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που
ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε να
αποφεύγεται η ηχορύπανση.
8.13

Μηχανήµατα και µέσα

8.13.1 Ο Προµηθευτής µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να
προµηθεύσει και µεταφέρει επί τόπου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της
Προµήθειας όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, προσωρινές εγκαταστάσεις όπως
περιγράφεται στο άρθρο 8.8.2 της παρούσας Σ.Υ. και κλπ. για την εµπρόθεσµη
εκτέλεση της Προµήθειας.
8.13.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, δεν κριθούν
επαρκή τα µηχανικά κλπ. µέσα που προσκοµίστηκαν στους χώρους των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο
Προµηθευτής υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του
κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών,
έστω και αν η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου 8.13.
8.13.3 Ειδικότερα, για τον κύριο µηχανικό εξοπλισµό για τις εργασίες της Προµήθειας
ορίζεται, ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” πριν
από την προσκόµισή του στους χώρους των εγκαταστάσεων της Προµήθειας για
έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών.
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Για τον παραπάνω λόγο ο Προµηθευτής θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” τον τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά
χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των όρων δηµοπράτησης. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των Περιβαλλοντικών
Όρων ως προς τις εκποµπές θορύβου κατά τη χρήση τύπων µηχανηµάτων, ιδίως
πλησίον οικισµών ή ευαίσθητων οικολογικά περιοχών.
8.13.4 Για τα διάφορα µηχανήµατα, τυποποιηµένα βιοµηχανικά υλικά, συσκευές κλπ. και για
την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών των Προδιαγραφών, ο Προµηθευτής υποχρεούται
πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
κατάσταση, που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κ.λπ. που θα
συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους ώστε να
αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε την
Τ.Σ.Υ., τις προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Οι παραγγελίες αυτές θα
γίνονται έγκαιρα στις ηµεροµηνίες, που καθορίζονται στο Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
εργασιών της προµήθειας.
8.13.5 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον
Προµηθευτή, απόρριψη τους από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και επανυποβολή µε νέα
στοιχεία δεν θα αποτελεί λόγο για τον Προµηθευτή να ζητήσει παράταση της
συµβατικής προθεσµίας, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
8.13.6 Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης
εξωτερικού. Για υλικά και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους της
Ε.Ε. δεν απαιτείται ειδική διαδικασία έγκρισης εισαγωγής και παραµένουν µόνον οι
προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους του διαγωνισµού της Προµήθειας.
Για υλικά και βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της Ε.Ε.,
όπου απαιτείται, θα πρέπει να προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των αρµόδιων
Υπουργείων.
8.13.7 Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Προµηθευτή είδη και υλικά για ενσωµάτωση θα
είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς
όρους που θα καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών
και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
8.13.8 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” έχει το δικαίωµα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών της προµήθειας, και µπορεί να διατάξει την
αποµάκρυνση κάθε είδους υλικού, οργάνου ή µηχανήµατος, που κατά την κρίση της
δεν πληροί τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του.
8.14

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.
8.15

Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων

8.15.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την
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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 13.1 να αξιώσει και την καταβολή
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί από την αιτία αυτή.
8.15.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.
8.16

Υπεργολαβίες του Προµηθευτή

8.16.1 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.
8.16.2 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.
8.17

Εµπιστευτικότητα

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.
8.18

Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή

8.18.1 Όλα τα έγγραφα και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα 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.
8.18.2 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.
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8.19

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
•
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.
8.20

Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π.

8.20.1 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.
8.20.2 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 στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”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.
8.20.3 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).
8.21 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή
8.21.1 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.
8.21.2 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.
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8.22

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το προσωπικό του

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, σύµφωνα µε το άρθρο 1.4 του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας.
8.23

∆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.

8.24

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.
8.25

Τελικές ∆ιατάξεις

8.25.1 Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες στους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, µεταξύ των οποίων και την
προσβασιµότητα τους, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της Προµήθειας, τις
δυσχέρειες και την πολυπλοκότητα της εκτέλεσής της καθώς και τις τυχόν
υπάρχουσες µελέτες, την κατασκευασιµότητά τους και το ενδεχόµενο αστοχίας τους
κατά τη φάση της εφαρµογής τους.
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ΄ αυτού προσφερόµενης
έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Προµήθειας, να έχει λάβει υπόψη του όλα
τα ανωτέρω, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού
εξοπλισµού ούτε αργούν προσωπικό.
Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως
Προµηθευτή, αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου
(νεκρού) χρόνου για την παράκαµψη των εµποδίων που ενδεχοµένως να
ανακύπτουν στην προγραµµατισµένη υλοποίηση της Προµήθειας.
8.25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Προµηθευτής είναι ποινικά και αστικά
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε
οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε την Προµήθεια.
8.25.3 Η Νοµοθεσία, οι Προδιαγραφές και τα Πρότυπα που αναφέρονται στα Συµβατικά
Τεύχη, είναι δυνατό να αναζητηθούν στις παρακάτω διευθύνσεις του διαδικτύου:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1
2
3
4

Φορολογική Νοµοθεσία
Περιβαλλοντικές ∆ιατάξεις
Εργασιακή και Ασφαλιστική Νοµοθεσία
Όλη η Ελληνική Νοµοθεσία

5
6

Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
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7
8
9
10
11
12

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.)
Ευρωκώδικες
Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.
Προδιαγραφές DIN
Προδιαγραφές ISO
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
(Π.Τ.Π. τ. Υ.∆.Ε)

www.ggde.gr
www.elot.gr
www.elot.gr
www2.din.de
www.iso.org
www.egnatia.gr

Άρθρο 9 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.1

Συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

9.1.1

Γενικά

Η συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) θα γίνεται σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, το τεύχος της «Τεχνικής Περιγραφής» και τις ακόλουθες οδηγίες και
εγχειρίδια:
1.
το Φ.Α.Υ. των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης των Η/Μ
2.
τα Εγχειρίδια των Κατασκευαστών ή/ και Προµηθευτών των Η/Μ
3.
τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων της ΕΟΑΕ.
9.1.2

Ποιοτικές απαιτήσεις εξοπλισµού - εξαρτηµάτων - υλικών

Όλα τα χρησιµοποιούµενα κατά τη συντήρηση των Η/Μ εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, υλικά και
αναλώσιµα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εγκατεστηµένων
συσκευών και υλικών. Τα υλικά θα είναι καινούργια, τυποποιηµένα, χωρίς ελαττώµατα, θα
πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και θα είναι προσαρµόσιµα στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις και συσκευές. Ακόµη, τα ανταλλακτικά που προορίζονται για
αυτοτελείς εξοπλισµούς (π.χ. ανεµιστήρες, αντλίες, κινητήρες, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,
µετασχηµατιστές, κλπ.) θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη λίστα των προτεινόµενων
ανταλλακτικών του ίδιου του κατασκευαστή του εξοπλισµού.
Όλα τα παραπάνω υλικά, ως τυπικά βιοµηχανικά προϊόντα θα έχουν διάρκεια ζωής και
απόδοση τουλάχιστον ίση µε το προς αντικατάσταση υλικό.
Για κάθε καινούργιο εξοπλισµό και βιοµηχανικό προϊόν, που θα απαιτηθεί η προµήθεια του
για τη λειτουργία ή βελτίωση των εγκαταστάσεων της Προµήθειας, o Προµηθευτής θα
υποβάλλει τα προδιαγραφόµενα στοιχεία στην παρακάτω παρ. 2, όπως στοιχεία καταλόγου
κατασκευαστή, οδηγίες κατασκευαστή, πιστοποιητικά καταλληλότητας, συµµόρφωση µε
πρότυπα σταθερών, κ.λ.π.
Ειδικότερα, η αντικατάσταση για λόγους συντήρησης φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων και
οργάνων θα γίνεται σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, µε υλικά
του ίδιου τύπου, µε ίση ή µεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής και µε ίση ή µικρότερη
ενεργειακή κατανάλωση. Σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάµενων λαµπτήρων µε
λαµπτήρες άλλου κατασκευαστή, o Προµηθευτής είναι υποχρεωµένoς να υποβάλει τα
στοιχεία του οίκου κατασκευής του φωτιστικού σώµατος που να επιβεβαιώνουν τη
συνεργασία του φωτιστικού σώµατος µε το συγκεκριµένο τύπο λαµπτήρα για τις ίδιες
απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας.
9.1.3

Οδηγίες του Κατασκευαστή

Τα Εγχειρίδια Κατασκευαστή (εγκατάστασης, χρήσης, συντήρησης, κλπ.) και ειδικότερα τα
τµήµατα αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση αποτελούν µέρος των Εγχειριδίων
Συντήρησης και θα πρέπει να ακολουθούνται σε όλες τις σχετικές εργασίες. Όπου οι ειδικές
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας (βεβαρηµένο περιβάλλον από σκόνη,
υγρασία, κλπ.) επιβάλλουν αποκλίσεις επί το αυστηρότερο από τις οδηγίες του
Κατασκευαστή, o Προµηθευτής υποχρεούται να ακολουθεί το εγκεκριµένο από την “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” πρόγραµµα επιθεωρήσεων και συντηρήσεων.
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9.1.4

Τεχνική Υποστήριξη

Οι εργασίες βασικής συντήρησης (τυπικό service βάσει ωρών λειτουργίας ή παρέλευσης
ορισµένου χρόνου), οι οποίες περιλαµβάνονται στη σύµβαση ή δίδεται ειδική εντολή από την
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την εκτέλεση τους, θα γίνονται από εξειδικευµένο συνεργείο. O
Προµηθευτής θα προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε τα οποία θα πιστοποιείται η
εξουσιοδότηση του συνεργείου εκ του κατασκευαστή/προµηθευτή.
9.1.5

Πινακίδες στοιχείων Κατασκευαστή

O Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τις ακόλουθες πινακίδες
στοιχείων του Η/Μ εξοπλισµού:
•
την πινακίδα τεχνικών στοιχείων κάθε µηχανήµατος
•
την πινακίδα σήµανσης ταυτότητας (κωδικοποίησης) κάθε µηχανήµατος και εξοπλισµού
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους,
αντικατάστασή τους.
9.1.6

ο Προµηθευτής υποχρεούται σε

Μεταφορά - παράδοση - αποθήκευση και συντήρηση αποθηκευµένου εξοπλισµού

Η µεταφορά εξοπλισµού για λόγους συντήρησης σε χώρο άλλον του χώρου εγκατάστασης
του καθώς και η αποθήκευση εξοπλισµού ανταλλακτικών, θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές
υποδείξεις του Κατασκευαστή και όπως έχει εγκριθεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ώστε να
αποφεύγονται καταστροφές, αλλοιώσεις και πρόωρες φθορές.
O Προµηθευτής υποχρεούται στην τήρηση του προγράµµατος τακτικής συντήρησης και για
τον αποθηκευµένο εξοπλισµό, όπου αυτό προβλέπεται στα Εγχειρίδια Συντήρησης και ειδικά
για τις αυτοτελείς µονάδες εξοπλισµού, όπως ανεµιστήρες, αντλίες, κινητήρες, κλπ.
9.1.6.1 Αποθήκευση ανταλλακτικών
O Προµηθευτής εφόσον διαχειρίζεται υπάρχοντα ανταλλακτικά ή προβλέπεται στη
σύµβαση η προµήθεια νέων, ως απόθεµα για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου, θα
πρέπει να οργανώσει κατάλληλα την αποθήκευση και την παρακολούθηση της
ανάλωσης τους. Η φύλαξη τους θα γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο (π.χ. κτίριο Η/Μ
εγκαταστάσεων σήραγγας) και σε κατάλληλα διαµορφωµένα ράφια (όχι κουτιά, κλπ.).
O Προµηθευτής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας του
χώρου και των υλικών από σκόνη και υγρασία. Τα ανταλλακτικά θα είναι
οµαδοποιηµένα κατά τύπο, µοντέλο, κατασκευαστή, χρήση, κλπ., ενώ σε κάθε ράφι
θα υπάρχουν επικολληµένες περιγραφικές ετικέτες µε τα απαιτούµενα τεχνικά
στοιχεία. Εντός του χώρου των ανταλλακτικών θα υπάρχει βιβλίο καταγραφής µε
αναλυτικά στοιχεία εισερχόµενων/ εξερχόµενων υλικών.
9.1.6.2 Αποθήκευση κατεστραµµένων υλικών
O Προµηθευτής υποχρεούται να φυλάσσει στις εγκαταστάσεις του όσα εκ των υλικών
είναι µερικά ή ολικά κατεστραµµένα. Η απόσυρση των ολικά κατεστραµµένων θα
γίνεται από τoν Προµηθευτή κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής
υλικού από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Τα µερικώς κατεστραµµένα θα παραµένουν στη
διάθεση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για ενδεχόµενη χρήση υγιών τµηµάτων αυτών ως
ανταλλακτικών.
9.1.7

Ανάρτηση οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
Θα αναρτηθούν οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου δεν υπάρχουν,
και θα συµπληρωθούν οι υπάρχουσες, για κάθε σύστηµα και βασική συσκευή.
Οι οδηγίες θα είναι τυπωµένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο πίσω από κρύσταλλο
ή εγκεκριµένου τύπου πλαστικό φύλλο. Οι οδηγίες που θα εκτεθούν σε εξωτερικές
καιρικές συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και µε τρόπο που να
εξασφαλίζεται η προστασία τους από αυτές.
Οδηγίες Χρήσης και Λειτουργίας
Οι απαιτήσεις των οδηγιών χρήσης και λειτουργίας θα είναι αυτές που περιγράφονται
σχετικά στην παρακάτω παρ. 2.
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Οδηγίες Συντήρησης
Σε κάθε σύστηµα και βασική συσκευή θα αναρτηθεί (εάν δεν υπάρχει) µια καρτέλα, η
οποία θα τοποθετηθεί µέσα σε πλαστικό διαφανές κάλυµµα και στην οποία θα
αναγράφονται τα βασικά (τυπικά) service που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα
στον υπόψη εξοπλισµό. Συγκεκριµένα θα αναγράφονται η ηµεροµηνία, ο τεχνικός
υπεύθυνος εκτέλεσης του service καθώς και άλλες σχετικές παρατηρήσεις (π.χ. ώρες
λειτουργίας που είχε συµπληρώσει ο εξοπλισµός, κλπ.).
Ειδικότερα, για τους ηλεκτρικούς πίνακες εξοπλισµού πεδίου (π.χ. πίλαρ
οδοφωτισµού, πίλαρ τροφοδοσίας εξοπλισµού τηλεµατικής, πίνακες ηλεκτρονικού
εξοπλισµού κλπ.), o Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί τα αντίγραφα των
σχεδίων συνδεσµολογιών, τα οποία θα φέρουν χρονολογική σήµανση. Σε περίπτωση
απώλειας των σχεδίων από τους πίνακες πεδίου, o Προµηθευτής υποχρεούται σε
άµεση αποκατάσταση τους. Αρχική επιθεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης, όσον
αφορά την ύπαρξη των σχεδίων στους πίνακες, θα πραγµατοποιείται κατά την έναρξη
της σύµβασης.
9.1.8

Απαιτήσεις Ασφαλείας

Κατά την έναρξη της σύµβασης o Προµηθευτής θα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των
υφιστάµενων µέτρων ασφαλείας τόσο στα µηχανήµατα όσο και στους χώρους ευθύνης της.
O Προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει επαρκή µέσα και οργάνωση, για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων στη συντήρηση σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς και να συµµορφώνεται µε τα καθορισµένα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.
Αποτελεί υποχρέωση του Προµηθευτή η λήψη όλων των προληπτικών, τεχνικών και
οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία ώστε οι κίνδυνοι να αποφεύγονται κατά το δυνατόν,
να εξουδετερώνονται ή να περιορίζονται επαρκώς στην πηγή τους. Επίσης υποχρεούται για
την επιλογή και διάθεση κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) στο προσωπικό
συντήρησης.
9.1.8.1 Μηχανήµατα
Οι ιµάντες, οι τροχαλίες, οι αλυσίδες, οι τροχοί, οι σύνδεσµοι, τα περιστρεφόµενα
µέρη και άλλα µέσα µετάδοσης ισχύος των διαφόρων µηχανηµάτων, θα πρέπει να
έχουν προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγµατα, ώστε να διασφαλίζεται η µη
προσπελασιµότητά τους από οποιοδήποτε εργαζόµενο. Θα πρέπει να προβλεφθούν
ασφαλιστικοί διακόπτες, ώστε να αποκλείεται η τυχαία εκκίνηση οποιουδήποτε
µηχανήµατος, κατά τη διάρκεια της συντήρησής του. Σωλήνες ή µηχανήµατα που
διακινούν προϊόντα υψηλής θερµοκρασίας και εφόσον είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε
να δηµιουργούν κινδύνους είτε ατυχήµατος για το προσωπικό είτε πυρκαγιάς, θα
πρέπει να µονώνονται ή να καλύπτονται µε προφυλακτικά µέσα.
Εάν από τα µηχανήµατα λείπουν προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγµατα ή µονωτικά ή
µέρη αυτών, ασφαλιστικοί διακόπτες κλπ., ο Προµηθευτής υποχρεούται να τα
επισηµάνει εγγράφως στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
9.1.8.2 Πινακίδες Κινδύνου - Προειδοποιητικές - Παροχής Πρώτων Βοηθειών
α. Πινακίδες Κινδύνου
Θα πρέπει να υπάρχουν σταθερές πινακίδες ή σήµατα στην είσοδο απαγορευµένων
χώρων, όπως χώροι µε µηχανήµατα, χώροι σε υπερπίεση, χώροι µε ενεργά στοιχεία
υπό ηλεκτρική τάση καθώς και άλλοι χώροι κινδύνου. Τα σήµατα θα προειδοποιούν
το προσωπικό να µην εισέρχεται στον υπόψη χώρο, µέχρις ότου η ατµόσφαιρα µέσα
σε αυτόν ελεγχθεί και τα συστήµατα απενεργοποιηθούν.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εντός των υποσταθµών µέσης
τάσης των σηράγγων και στους χώρους που προστατεύονται από συστήµατα
αυτόµατης κατάσβεσης πυρκαγιάς, θα πρέπει πριν την είσοδο του προσωπικού
συντήρησης σε αυτούς, να απενεργοποιείται η αυτόµατη κατάσβεση µέσω του ειδικού
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διακόπτη που υπάρχει έξω από κάθε χώρο. Οι µηχανισµοί πυρανίχνευσης θα
παραµένουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.
β. Προειδοποιητικές Πινακίδες
Θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου ηλεκτροπληξίας στα
περιβλήµατα (εσωτερικές, εξωτερικές πόρτες) των ηλεκτρικών υποσταθµών, των
χώρων µετασχηµατιστών, και των χώρων µε µέσα ηλεκτρικής διακοπής που
λειτουργούν σε τάση πάνω από 500 Βόλτ. Όταν ο εξοπλισµός αυτός είναι
περιφραγµένος, οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στην περίφραξη. Οι πινακίδες θα είναι
µεταλλικές, θα έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις (36x25 εκατοστόµετρα) µε την
έντυπη επιγραφή “ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ - ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ” σε τρεις
σειρές µε άσπρα γράµµατα ύψους 7,5 εκατοστόµετρων πάνω σε κόκκινη και µαύρη
επιφάνεια.
γ. Πινακίδες Παροχής Πρώτων Βοηθειών
Θα πρέπει να υπάρχουν σε περίοπτη θέση και ανάλογα µε τη χρήση του χώρου ή
εξοπλισµού Η/Μ, οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος.
9.1.8.3 Επισήµανση Ηλεκτρικών Καλωδίων
Η εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγών, που τοποθετούνται µε τη
σύµβαση Προµήθειας, θα επισηµαίνεται. Η επισήµανση θα ακολουθεί την υπάρχουσα
κωδικοποίηση σήµανσης, τόσο ως προς τις αναγραφές κωδικών όσο και ως προς τις
χρησιµοποιούµενες χρωµατικές ενδείξεις. Οι πινακίδες/ ετικέτες επισήµανσης θα είναι
ιδίου υλικού µε το υφιστάµενο στις εγκαταστάσεις ή από πολυαιθυλένιο, ενώ οι
επιγραφές δεν θα είναι χειρόγραφες. Για τις πινακίδες καλωδίων από πολυαιθυλένιο
ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παρακάτω παρ. 2.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται στη συντήρηση όλων των πινακίδων/ετικετών
επισήµανσης και στην αντικατάσταση των φθαρµένων.
9.1.8.4 Υποσταθµός Μέσης Τάσης Σηράγγων
Ο Προµηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελεγχόµενη πρόσβαση στους χώρους
των υποσταθµών µέσης τάσης (π.χ. µε εφαρµογή διαδικασίας διαχείρισης κλειδιών
των χώρων). Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε τεχνικό προσωπικό µε τα εκ του νόµου
επαγγελµατικά απαιτούµενα προσόντα.
9.1.8.5 Χώροι Συσσωρευτών Υποσταθµού Μέσης Τάσης Σηράγγων
Τµήµατα των εγκαταστάσεων του κτιρίου που θα µπορούσαν να διαβρωθούν από τη
δράση αερίων, που ενδέχεται να εκλυθούν από τους συσσωρευτές σε περίπτωση
βλάβης, θα πρέπει να προστατεύονται ικανοποιητικά (π.χ. µε κατάλληλη βαφή).
Κατάλληλες πινακίδες πρέπει να προκαλούν την προσοχή του προσωπικού για τους
κινδύνους που σχετίζονται µε το χειρισµό συσσωρευτών.
9.1.9

Ενηµέρωση υπαλλήλων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου εξοπλισµού για τη λειτουργία ή βελτίωση ή συντήρηση του
εγκαταστάσεων της Προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να διαθέσει εκπαιδευτές ικανούς,
µε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, για να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε διαταγµένους
υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε ότι αφορά τη ρύθµιση, λειτουργία και συντήρηση
των διαφόρων µηχανηµάτων ή συστηµάτων της εγκατάστασης. Οι οδηγίες θα δοθούν την
πρώτη εργάσιµη εβδοµάδα µετά την εγκεκριµένη εγκατάσταση του υπόψη συστήµατος ή σε
χρόνο που θα ορίσει η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
9.1.10 Άλλες Υποχρεώσεις
Ειδικότερα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, ο Προµηθευτής αναλαµβάνει και τις κατωτέρω
υποχρεώσεις:
1.

να ενηµερώνει τα σχετικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισµού σε κάθε αλλαγή και διαφοροποίηση που ενδέχεται να έχει επέλθει στα
χαρακτηριστικά αυτού κατά τη συντήρηση ή λειτουργία του.
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2.

3.
4.

να µεριµνά για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προτείνει βάσει της
γνώσης των τοπικών συνθηκών µέτρα προστασίας τους (π.χ. ενίσχυση αντικεραυνικής
προστασίας, προστασία καλωδίων από τρωκτικά, κλπ.)
να λαµβάνει τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων σε
περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινοµένων και θεοµηνιών
να καθιστά άµεσα γνωστές στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” βλάβες, που έχουν ως
αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις
(π.χ. βλάβη στα φωτόµετρα ρύθµισης φωτισµού των σηράγγων, βλάβη στη µονάδα
διόρθωσης συντελεστή ισχύος υποσταθµού µέσης τάσης, κλπ.).

9.1.11 Ειδικός Όρος
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των προσδιορισµένων συχνοτήτων εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης/ επιθεώρησης µεταξύ των Εγχειριδίων του Κατασκευαστή και των Οδηγιών
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, θα υπερισχύει η µεγαλύτερη συχνότητα, δηλ. εκείνη που
δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό επεµβάσεων συντήρησης/ επιθεώρησης σε καθορισµένη
χρονική διάρκεια.

9.2

Νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις

9.2.1

Γενικά

Οι νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Προµηθευτής πριν την προµήθεια κάποιου νέου
βιοµηχανικού προϊόντος θα υποβάλλει προς έγκριση από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, τα
στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το ίδιο αυτοτελές εξάρτηµα, συσκευή,
µηχάνηµα, µονάδα, συγκρότηµα, εγκατάσταση κλπ., θα υποβληθούν στην “Εγνατία Οδός
Α.Ε.” προς έγκριση ταυτοχρόνως µε την ίδια υποβολή. Μερικές ή αποσπασµατικές υποβολές
δεν θα εγκριθούν.
9.2.2

Στοιχεία καταλόγου από τον Κατασκευαστή

Τα υποβαλλόµενα στοιχεία για κάθε βιοµηχανικά παρασκευασµένο είδος θα αποτελούνται
από πρόσφατες περιγραφές των διαφόρων προϊόντων, σχέδια, διαγράµµατα,
χαρακτηριστικές καµπύλες απόδοσης και πληροφοριακά φυλλάδια καταλόγου. Όλες οι
πληροφορίες θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα.
Για νέες εγκαταστάσεις πριν από οποιαδήποτε παραγγελία φωτιστικών σωµάτων και
λαµπτήρων και για επιβεβαίωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, σε σχέση µε αυτά της
Τεχνικής Μελέτης των εγκαταστάσεων, ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να υποβάλει
απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία σε επίσηµα έντυπα του Οίκου Κατασκευής των
φωτιστικών σωµάτων, των λαµπτήρων και οργάνων, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα σε
πρωτότυπο από τον Προµηθευτή ο και από τον κατασκευαστή των φωτιστικών σωµάτων και
λαµπτήρων.
α.
Λεπτοµερή τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS).
β.
Καµπύλες συντελεστή χρησιµοποίησης.
γ.
∆ιάγραµµα πολικής κατανοµής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο προς
τον διαµήκη άξονα του φωτιστικού σώµατος.
δ.
Καµπύλες ΙSOLUX.
ε.
Καµπύλη πτώσης της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για τους
προσφερόµενους λαµπτήρες και καµπύλη θνησιµότητας.
στ. Τεχνικό φυλλάδιο (PROSPECTUS) του λαµπτήρα µε γραφική απεικόνιση του
φάσµατος εκποµπής και µε την ονοµαστική φωτεινή ροή του λαµπτήρα µετά από 100
ώρες λειτουργίας.
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9.2.3

Οδηγίες του Κατασκευαστή

Όπου η εγκατάσταση του εξοπλισµού απαιτείται να γίνει, στο σύνολό της ή µερικά, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Κατασκευαστή, φωτοαντίγραφα των οδηγιών αυτών πρέπει να
υποβληθούν πριν από την τοποθέτηση του εξοπλισµού. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού
αυτού δεν θα προχωρήσει παρά µόνο όταν οι οδηγίες αυτές υποβληθούν στην “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”.
9.2.4

Πιστοποιητικά καταλληλότητας

Θα υποβληθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για έγκριση από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για
τα προϊόντα εκείνα, όπως περιγράφεται στα τεχνικά τµήµατα των Προδιαγραφών, που η
καταλληλότητα τους δεν προσδιορίζεται από σταθερές επώνυµων οργανισµών. Τα
πιστοποιητικά θα αναφέρουν το όνοµα του Κατασκευαστή, το προϊόν, τον εξοπλισµό, τις υπ’
όψη σταθερές και απλά θα περιλαµβάνουν δήλωση του Kατασκευαστή ότι αυτός πιστοποιεί
πως το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών.
9.2.5

Παραποµπή σε πρότυπα σταθερών

Όπου µηχανήµατα ή υλικά απαιτείται από τις Προδιαγραφές να ικανοποιούν επώνυµους
οργανισµούς σταθερών θα πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση ότι πραγµατικά αυτό
υφίσταται. Εάν κάποιος οργανισµός σταθερών χρησιµοποιεί κάποιο σήµα ή µητρώο
καταγραφής που να αποδεικνύει την καταλληλότητα, σύµφωνα πάντα µε ορισµένες
σταθερές, το σήµα αυτό ή η καταγραφή στα µητρώα θεωρείται αρκετή απόδειξη
καταλληλότητας, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στα διάφορα τµήµατα των
Τεχνικών Προδιαγραφών.
9.2.5.1 Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Οργανισµών Ελέγχου
Στη θέση σήµατος ή καταγραφής στα µητρώα επώνυµου οργανισµού σταθερών, µπορεί να
υποβληθεί ένα πιστοποιητικό καταλληλότητας που να προέρχεται από έναν ανεξάρτητο
ιδιωτικό οργανισµό ελέγχου, που να µπορεί να κάνει τους απαιτούµενους ελέγχους και που
θα τυχαίνει της έγκρισης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει ότι το
προϊόν υπό εξέταση, ελέγχθηκε σύµφωνα µε τις µεθόδους ελέγχου του οργανισµού ελέγχων
που αναφέρεται στις προδιαγραφές και ότι το προϊόν βρίσκεται σε συµφωνία µε τις
απαιτήσεις των σταθερών αυτού του οργανισµού.
9.2.6

Ποιοτικές απαιτήσεις νέου εξοπλισµού και υλικών

Ο εξοπλισµός και τα διάφορα υλικά θα είναι τυπικά προϊόντα κατασκευαστών, που
ασχολούνται µε την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, από παρόµοια υλικά, σε παρεµφερή
σχεδιασµό και τρόπο εργασίας. Τα τυπικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν δοκιµαστεί σε κοινή
ή βιοµηχανική χρήση µε επιτυχία για δύο (2) χρόνια πριν από την υποβολή της προσφοράς.
Η διετής αυτή χρήση νοείται για εξοπλισµό παραπλήσιου µεγέθους και κάτω από παρόµοιες
συνθήκες λειτουργίας. Όλα τα υλικά, περιλαµβανόµενων των υλικών µονώσεως, δεν θα
περιέχουν αµίαντο, µόλυβδο ή υδράργυρο. Πιστοποίηση συµµόρφωσης των προϊόντων µε
τις απαιτήσεις αυτές θα γίνει από τον Προµηθευτή.
9.2.7

Τεχνική υποστήριξη νέου εξοπλισµού

Κάθε νέος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται µε τεχνική υποστήριξη. Θα υποβληθεί γι’
αυτό το σκοπό ένας κατάλογος από εταιρικές επωνυµίες, που θεωρούνται πλέον κατάλληλες
για συνεχή κάλυψη µε τεχνική υποστήριξη. Στον κατάλογο αυτό θα περιλαµβάνονται οι
διευθύνσεις των εταιρειών αυτών και τα χαρακτηριστικά τους.
9.2.8

Πινακίδες στοιχείων Κατασκευαστή

Κάθε είδος από τον εξοπλισµό θα φέρει ένα πινακίδιο, που θα αναφέρει το όνοµα του
Κατασκευαστή, τη διεύθυνση, τον αριθµό του µοντέλου και τον αριθµό σειράς παραγωγής
σταθερά στερεωµένο σε ένα εµφανές µέρος. ∆εν θα γίνει αποδεκτό πινακίδιο µε στοιχεία του
πωλητή ή προµηθευτή του µηχανήµατος.
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Παράδοση, αποθήκευση και µεταφορά νέου εξοπλισµού

9.2.9

Η µεταφορά και η αποθήκευση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
Κατασκευαστή και όπως θα έχει εγκριθεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ώστε να
αποφευχθούν καταστροφές πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Όλα τα
κατεστραµµένα είδη θα αντικατασταθούν µε καινούργια.
9.2.10 Ανάρτηση Οδηγιών Λειτουργίας
Θα αναρτηθούν οδηγίες χρήσης, λειτουργίας για κάθε σύστηµα και βασική συσκευή, προς
χρήση από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος.
Οι οδηγίες χρήσης θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α.

Περιγραφικές Πληροφορίες Συστηµάτων:
Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, διαγράµµατα αυτοµατισµών, διαγράµµατα σωληνώσεων,
περιγραφή λειτουργίας αυτοµατισµών και σηµεία λειτουργίας για κάθε βασικό
µηχάνηµα.

β.

Οδηγίες Χρήσης Μηχανηµάτων:
Θα αναρτηθούν οι ακόλουθες οδηγίες που θα αφορούν τα βασικά µηχανήµατα:
(1) Οδηγίες εκκίνησης, ρύθµισης, λειτουργίας, λίπανσης και απενεργοποίησης.
(2) Προφυλάξεις ασφαλείας και τακτική χειρισµών που πρέπει να ακολουθηθεί σε
περίπτωση αστοχίας του µηχανήµατος.
(3) Λοιπές οδηγίες που κρίνονται αναγκαίες από τον Κατασκευαστή για κάθε σύστηµα
ή µηχάνηµα.

Οι οδηγίες θα είναι τυπωµένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο πίσω από κρύσταλλο ή
εγκεκριµένου τύπου πλαστικό φύλλο. Οι οδηγίες που θα εκτεθούν σε εξωτερικές καιρικές
συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η
προστασία τους από αυτές.
9.2.11

Απαιτήσεις ασφάλειας

9.2.11.1 Μηχανήµατα
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 9.1.8.1 της παρούσας.
9.2.11.2 Πινακίδες Κινδύνου
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 9.1.8.1.2.α της παρούσας.
9.2.11.3 Ασφάλεια Πηγών Ενέργειας
Προβλέπονται κατάλληλα µέσα ασφαλείας για αποµόνωση ενέργειας όπως οι
αποµονωτικές βαλβίδες στις µηχανές ή διάφορα εξαρτήµατα για να αποφευχθεί
αναπάντεχη εκκίνηση ή µεταβίβαση αποθηκευµένης ηλεκτρικής, µηχανικής,
υδραυλικής, πνευµατικής, θερµικής, χηµικής ή άλλης ενέργειας. Συσκευές
ασφαλείας στις βαλβίδες θα προβλέπουν ένα µέσο προσάρτησης στο οποίο, ή
µέσω του οποίου, η ασφάλεια προσαρτάται ή θα έχουν µηχανισµό ασφάλειας
ενσωµατωµένο µέσα στο µηχάνηµα ούτως ώστε η βαλβίδα δεν µπορεί να
µετακινηθεί από τη θέση ασφαλείας έως ότου η ασφάλεια αφαιρεθεί.
9.2.11.4 Προειδοποιητικές Πινακίδες
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 9.1.8.1.2.β της παρούσας.
9.2.11.5 Επισήµανση Καλωδίων σε Φρεάτια και Ηλεκτρικούς Θαλάµους Ασφαλείας
Θα τοποθετηθούν πινακίδες επισηµάνσεως σε κάθε καλώδιο ή αγωγό που
βρίσκεται σε φρεάτιο ή σε θάλαµο ασφαλείας. Θα επισηµανθούν µόνο νέοι αγωγοί
και καλώδια που τοποθετούνται µε αυτή τη σύµβαση. Η πρώτη θέση στην πινακίδα
θα δείχνει την τάση. Η δεύτερη µέχρι και την έκτη θέση στην πινακίδα θα
χαρακτηρίζουν το κύκλωµα. Η προτελευταία θέση µε την πρόταξη του ελληνικού
γράµµατος Φ θα έχει την ένδειξη της φάσεως. Η τελευταία θέση θα δίνει τη διατοµή
του αγωγού. Οι πινακίδες θα είναι από πολυαιθυλένιο. Η επιγραφή δε θα είναι µε το
K:\Promithies\Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτ.Σηµατοδότησης 2014\Tefhi\SY_5335.doc
Σελ. 46

0000/5335/Β03

χέρι. Σαν παράδειγµα, µία πινακίδα µπορεί να έχει την ακόλουθη επιγραφή: “15
ΝΑΣ 1-8 ΦΑ 185 “, που σηµαίνει ότι το καλώδιο ανήκει στο δίκτυο 15 ΚV, έχει
χαρακτηριστικό αριθµό ΝΑΣ 1-8, είναι η φάση Α, µε διατοµή 185 τ.χ.
9.2.11.6 Πινακίδες καλωδίου από Πολυαιθυλένιο.
Οι πινακίδες από πολυαιθυλένιο θα έχουν αντοχή σε εφελκυσµό. Θα είναι πάχους 1
χιλιοστού, αδιάβρωτες και µη αγώγιµες. Θα είναι απρόσβλητες από οξέα, αλκάλια,
οργανικούς διαλύτες και αλατόνερο. ∆ε θα παραµορφώνεται ως τους 150 βαθµούς
Κελσίου. Κάθε πινακίδα θα είναι εφοδιασµένη µε ένα αυτοασφαλιζόµενο λουρί από
νάιλον σε κάθε άκρη. Το λουρί θα έχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 80
χιλιόγραµµα που αναπτύσσεται όταν δένεται σε βρόχο. Οι πινακίδες θα φέρουν
κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα, ύψους 25 χιλιοστόµετρων σε κίτρινη
επιφάνεια. Τα γράµµατα, οι αριθµοί, και τα σύµβολα δεν θα αποχωρίζονται από την
πινακίδα του καλωδίου και δεν θα κουνιούνται όποια θέση στο χώρο και να πάρει η
πινακίδα.
9.2.12 Ενηµέρωση υπαλλήλων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
Ο Προµηθευτής θα διαθέτει εκπαιδευτές ικανούς να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε
διαταγµένους υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε ότι αφορά την ρύθµιση, λειτουργία και
συντήρηση των διαφόρων µηχανηµάτων ή συστηµάτων της εγκατάστασης και θα έχουν
θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Οι οδηγίες θα δοθούν την πρώτη εργάσιµη
εβδοµάδα µετά την εγκεκριµένη εγκατάσταση του µηχανήµατος ή του υπόψη συστήµατος.
9.2.13 Άλλες υποχρεώσεις
Ειδικότερα για νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και κάθε νέο εξοπλισµό, ο
Προµηθευτής αναλαµβάνει και τις κατωτέρω υποχρεώσεις κατά το πέρας των εργασιών:
9.2.13.1 Υποβολή Στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης
Ο Προµηθευτής θα υποβάλλει στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης που είναι ειδικά
εφαρµόσιµα στην παρούσα σύµβαση και µία πλήρη περιληπτική απεικόνιση των
µηχανηµάτων (εξοπλισµών) ή προϊόντων που θα προµηθευτούν. Στοιχεία που
περιέχουν ασυνήθεις πληροφορίες που χρειάζονται διαλογή (ψάξιµο) για να
βρεθούν οι εφαρµόσιµες οδηγίες δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι πληροφορίες θα
εκτίθενται µε επαρκή λεπτοµέρεια για να εξηγούν καθαρά τις απαιτήσεις στο χρήστη
σε στάθµη συστήµατος, µηχανήµατος (εξοπλισµού), συνθετικού τεµαχίου και
υποσυναρµολόγησης. Θα περιληφθεί πίνακας ευρετήριο πριν από κάθε υποβολή.
(1) Ποσότητα
Ο Προµηθευτής θα υποβάλλει σε πέντε αντίγραφα από κάθε κατασκευαστή, τις
προδιαγραφόµενες πληροφορίες για τα συνθετικά τεµάχια, τις συναρµολογηµένες
µονάδες, τις υποσυναρµολογηµένες, τα συνδεόµενα τεµάχια και τα εξαρτήµατα.
(2) Παράδοση
Τα στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης θα υποβάλλονται στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
για θεώρηση και αποδοχή εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση του
αντικειµένου στο χώρο των εγκαταστάσεων της Προµήθειας.
(3) Αλλαγές σε Υποβληθέντα Στοιχεία
Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε υποβληθέντα στοιχεία, γενόµενες από τον
κατασκευαστή, θα υποβληθούν από τον Προµηθευτή εάν συνθετικό µέρος του
αντικειµένου επηρεάζεται κάπως µετά την αποδοχή των στοιχείων λειτουργίας και
συντήρησης.
Αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις που απαιτούνται από την “Εγνατία Οδός
Α.Ε.” για την τελική αποδοχή των υποβληθέντων στοιχείων, θα υποβάλλονται,
εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση της απαίτησης αλλαγής.
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9.2.13.2 Tύποι Πληροφοριών που απαιτούνται σε δέσµες στοιχείων Λειτουργίας και
Συντήρησης
(1) Οδηγίες Λειτουργίας
Θα περιλαµβάνουν ειδικές προς τούτο οδηγίες, διαδικασίες και διευκρινίσεις για τις
παρακάτω φάσεις λειτουργίας:
(2) Προφυλάξεις Ασφαλείας
Θα αναφέρουν κινδύνους προσωπικού και προφυλάξεις κινδύνου µηχανηµάτων ή
προϊόντων για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας.
(3) Προετοιµασία Χειρισµού
Θα περιλαµβάνει απαιτήσεις για τη θέση σε ετοιµότητα και προετοιµασία του κάθε
συστήµατος για χρήση.
(4) ∆ιαδικασίες Εκκίνησης, ∆ιακοπής
Θα περιλαµβάνουν ακολουθία αυτοµατισµών για κάθε µια απ’ αυτές τις λειτουργίες.
(5) Συνήθεις Λειτουργίες
Θα περιλαµβάνουν διαγράµµατα αυτοµατισµών µε στοιχεία που να εξηγούν τη
λειτουργία και τους αυτοµατισµούς των συστηµάτων και των ειδικότερων
µηχανηµάτων (εξοπλισµών).
(6) Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης
Θα περιλαµβάνουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για δυσλειτουργίες µηχανηµάτων
που θα επιτρέπουν µια µικρή περίοδο συνέχισης της λειτουργίας ή τη διακοπή
προς αποφυγή περαιτέρω ζηµίας στα συστήµατα και τα µηχανήµατα. Θα
περιλαµβάνουν οδηγίες για διακοπή έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιά, έκρηξη,
διαρροή ή άλλες ενδεχόµενες πιθανότητες. Θα περιέχουν δε οδηγία για λειτουργία
έκτακτης ανάγκης για όλα τα συστήµατα ευκολιών περιλαµβανόµενων και των
θέσεων των βαλβίδων (βανών) και των τµηµάτων των συστηµάτων που
λειτουργούν µε αυτοµατισµό.
(7) Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού
Θα περιλαµβάνουν οδηγίες για τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει ο χειριστής όπως
λίπανση, ρυθµίσεις και επιθεώρηση.
(8) Συνθήκες Περιβάλλοντος
Θα περιλαµβάνουν κατάλογο εκείνων των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασία,
υγρασία, και άλλα σχετικά στοιχεία) που είναι πλέον κατάλληλα για κάθε προϊόν ή
µονάδα εξοπλισµού και θα περιγράφουν τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία των µηχανηµάτων.
9.2.13.3 Προληπτική Συντήρηση
Θα περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες για προληπτική και
προγραµµατισµένη συντήρηση προς ελαχιστοποίηση της διορθωτικής συντήρησης
και επισκευής:
(1) Στοιχεία Λίπανσης
Θα περιλαµβάνουν στοιχεία λίπανσης, εκτός από τις οδηγίες για λίπανση σύµφωνα
µε την παράγραφο Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού:
α. Ένα πίνακα που να δείχνει την προσδιορισµένη κλίµακα θερµοκρασιών και τα
εις αυτόν υποδεικνυόµενα προς εφαρµογή λιπαντικά.
β. Ένα χάρτη µε σχηµατικό διάγραµµα του εξοπλισµού δείχνοντας τα σηµεία
λίπανσης, τους υποδεικνυόµενους τύπους και τις κατηγορίες των λιπαντικών, τις
ικανότητες (χωρητικότητες) και
γ. Ένα πρόγραµµα λίπανσης που να δείχνει τη χρονική συχνότητα εξυπηρέτησης.
(2) Πρόγραµµα Προληπτικής Συντήρησης
Θα περιλαµβάνει πρόγραµµα του κατασκευαστή για προληπτική συντήρηση
ρουτίνας, επιθεωρήσεις δοκιµές και ρυθµίσεις που απαιτούνται για εξασφάλιση
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κανονικής και οικονοµικής λειτουργίας και για την ελαχιστοποίηση διορθωτικής
συντήρησης και επισκευής.
(3) ∆ιορθωτική Συντήρηση
Θα περιλαµβάνει τις υποδείξεις του κατασκευαστή για τις διαδικασίες και οδηγίες
για τη διόρθωση προβληµάτων και για να γίνουν επισκευές.
(α)

Οδηγίες Βλαβών και Τεχνικές ∆ιάγνωσης
Θα περιλαµβάνουν βήµα προς βήµα διαδικασίες για την άµεση αποµόνωση
της αιτίας τυπικών δυσλειτουργιών. Θα περιγράφουν καθαρά γιατί εκτελείται ο
έλεγχος και ποιες καταστάσεις πρέπει να ερευνηθούν. Θα καθορίζουν τις
δοκιµές ή επιθεωρήσεις και τον εξοπλισµό δοκιµής που απαιτείται για να
αποφασισθεί εάν τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός µπορούν να
επαναχρησιµοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση.

(β)

∆ιαγράµµατα Καλωδιώσεων και ∆ιαγράµµατα Αυτοµατισµών
Τα διαγράµµατα καλωδιώσεων και τα διαγράµµατα αυτοµατισµών, θα είναι
σηµείο προς σηµείο σχέδιο κυκλωµάτων καλωδιώσεων και αυτοµατισµών (θα
περιλαµβάνονται τα ενδιάµεσα εργοστασίου-εργοταξίου). Θα περιλαµβάνουν
πλήρη και ακριβή απεικόνιση του προσδιορισµένου έργου της εργασίας
καλωδίωσης και αυτοµατισµού. Στα διαγράµµατα θα αριθµούνται τα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά βάσει της εγκατεστηµένης αρίθµησης.

(γ)

∆ιαδικασίες Συντήρησης και Επισκευής
Θα περιλαµβάνει οδηγίες και κατάλογο εργαλείων που απαιτούνται για την
επαναφορά προϊόντος ή µηχανήµατος (εξοπλισµού) σε κανονική κατάσταση
και πρότυπα λειτουργίας.

(δ)

Οδηγίες Αφαίρεσης και Αντικατάστασης
Θα περιλαµβάνουν βήµα προς βήµα διαδικασίες και κατάλογο απαιτούµενων
εργαλείων και εφοδίων για αφαίρεση, αντικατάσταση, αποσύνδεση και
συναρµολόγηση συνθετικών τεµαχίων, µονάδων και υποµονάδων,
συνδεοµένων τεµαχίων και εξαρτηµάτων. Θα προβλέπουν ανοχές, διαστάσεις
και ρυθµίσεις που απαιτούνται. Οι οδηγίες θα περιλαµβάνουν συνδυασµό
κειµένου και εικόνων.

(ε)

Ανταλλακτικά και Κατάλογοι Προµήθειας
Θα περιλαµβάνουν κατάλογο ανταλλακτικών και εφοδίων που απαιτούνται για
συντήρηση και επισκευή για εξασφάλιση συνεχούς υπηρεσίας ή λειτουργίας
χωρίς παράλογες καθυστερήσεις. Ειδική φροντίδα και µέριµνα απαιτείται για
εγκαταστηµένα σε απόµακρες τοποθεσίες. Θα περιλαµβάνουν κατάλογο των
ανταλλακτικών και εφοδίων εκείνων που έχουν µακρύ χρόνο παράδοσης.

(στ) Ανθρωποώρες ∆ιορθωτικής Συντήρησης
Θα περιλαµβάνουν την προβολή ανθρωποωρών του κατασκευαστή για
διορθωτική συντήρηση που θα περιέχει τις απαιτήσεις της τέχνης κατά
ειδικότητα τεχνίτη. ∆ιορθωτική συντήρηση στην οποία απαιτείται η συµµετοχή
του Κατασκευαστή του µηχανήµατος (εξοπλισµού) θα πρέπει να αναγραφεί
και καταχωρηθεί τούτο χωριστά.
(4) Προσαρτήµατα
Θα παρέχουν πληροφορίες που απαιτούνται παρακάτω και πληροφορίες που δεν
προδιαγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους αλλά έχουν σχέση µε τη
συντήρηση ή λειτουργία του προϊόντος ή µηχανήµατος. Θα περιλαµβάνουν τα
παρακάτω:
(α) Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών
Θα παρέχουν τα σηµεία αναγνώρισης και κάλυψης όλων των ανταλλακτικών για
κάθε συνθετικό τεµάχιο, µονάδα, υποµονάδα και εξάρτηµα των ακραίων
αντικειµένων που υπόκεινται σε αντικατάσταση. Τα ανταλλακτικά θα έχουν
σηµείο αναγνώρισης τον οίκο κατασκευής, µοντέλο, αριθµό σειράς και την πηγή
προµήθειας για διευκόλυνση επαναπαραγγελίας χωρίς περαιτέρω αναγνώριση.
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(β) Πληροφορίες Εγγυήσεων
Θα περιλαµβάνουν κατάλογο και θα δίνουν εξηγήσεις για τις διάφορες εγγυήσεις
και θα αναφέρουν τις εξυπηρετήσεις και τις προφυλάξεις που προδιαγράφονται
από τους κατασκευαστές ή από τα έγγραφα της σύµβασης για την κράτηση των
εγγυήσεων σε ισχύ.
(γ) Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού
Θα περιέχουν πληροφορίες διαθέσιµες από τους κατασκευαστές για χρήση
στην εκπαίδευση οριζοµένου προσωπικού στην κανονική λειτουργία και
συντήρηση των µηχανηµάτων και εξοπλισµών.
(δ) Πληροφορίες Προµηθευτή
Θα παρέχουν κατάλογο που θα περιλαµβάνει το όνοµα, τη διεύθυνση και τον
αριθµό τηλεφώνου του Προµηθευτή και κάθε υπεργολάβου που θα
εγκαταστήσει το προϊόν ή µηχάνηµα (εξοπλισµό). Θα περιλαµβάνουν τοπικούς
αντιπροσώπους και οργανισµούς εξυπηρέτησης, τους πιο ωφέλιµους
πλησιέστερα στο χώρο των εγκαταστάσεων της Προµήθειας. Επίσης θα
περιλαµβάνουν το όνοµα, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου των
κατασκευαστών του προϊόντος ή µηχανήµατος.
9.2.13.4 Πίνακας για δέσµες στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης
Σε συνάρτηση µε τη φύση και πολυπλοκότητα της συσκευής, µηχανήµατος ή
εγκατάστασης θα υποβληθούν από τον Προµηθευτή δέσµες στοιχείων σύµφωνα µε
τις οδηγίες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα
υποβάλλει ο Προµηθευτής για κάθε δέσµη στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης
θα είναι ως κατωτέρω, ανάλογα µε την υπόδειξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Θα
υποβληθούν παραδείγµατος χάριν Στοιχεία ∆έσµης 1 για τα φωτιστικά σώµατα,
Στοιχεία ∆έσµης 2 για τις αντλίες, Στοιχεία ∆έσµης 3 για το σύστηµα αδιάλειπτης
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κ.ο.κ.
(1) Στοιχεία ∆έσµης 1
α. Προφυλάξεις ασφάλειας
β. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής
γ. Πληροφορίες εγγυήσεων
δ. Πληροφορίες Εργολάβου
(2) Στοιχεία ∆έσµης 2
α. Προφυλάξεις ασφάλειας
β. Συνήθεις λειτουργίες
γ. Συνθήκες περιβάλλοντος
δ. Στοιχεία λίπανσης
ε. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης
στ. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής
ζ. Οδηγίες αφαίρεσης και αντικατάστασης
η. Ανταλλακτικά και κατάλογος προµήθειας
θ. Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών
ι. Πληροφορίες εγγυήσεων
ια. Πληροφορίες Εργολάβου
(3) Στοιχεία δέσµης 3
α. Προφυλάξεις ασφάλειας
β. Συνήθεις λειτουργίες
γ. Λειτουργίες έκτακτης ανάγκης
δ. Συνθήκες περιβάλλοντος
ε. Στοιχεία λίπανσης
στ. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης
ζ. Οδηγίες βλαβών και τεχνικές διάγνωσης
η. ∆ιαγράµµατα καλωδιώσεων και διαγράµµατα αυτοµατισµών
θ. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής
ι. Οδηγίες αφαίρεσης και αντικατάστασης
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ια. Ανταλλακτικά και κατάλογος προµήθειας
ιβ. Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών
ιγ. Πληροφορίες εγγυήσεων
ιδ. Πληροφορίες για εξοπλισµό δοκιµών και για ειδικά εργαλεία
ιε. Πληροφορίες Εργολάβου
9.2.14 Σχέδια “ως κατασκευάσθη“
Κατά την πρόοδο των εργασιών, δύο σειρές µεγάλης κλίµακας αντιγράφων του κάθε Η/Μ
σχεδίου που περιλαµβάνεται στη σύµβαση θα σηµειώνονται καθαρά µε κόκκινο δείκτη, ώστε
να δείχνουν όλες τις διαφορές µεταξύ της κατασκευής που πραγµατικά εκτελείται και αυτής
που εµφαίνεται ή προδιαγράφεται στα συµβατικά τεύχη. Τα σχέδια “ως κατασκευάσθη” θα
τηρούνται ενηµερωµένα στα γραφεία του Προµηθευτή σε όλο το χρόνο της σύµβασης και θα
διατίθενται για επιθεώρηση από τους επιβλέποντες µηχανικούς, όποτε τούτο ζητείται. Ο
Προµηθευτής θα σηµειώνει επίσης στα σχέδια την ακριβή θέση υπογείων δικτύων που
αποκαλύπτονται κατά την πρόοδο των εργασιών. Όπου επιτρέπεται η επιλογή υλικών ή
µεθόδων ή και τα δύο και όπου επιτρέπονται διαφορές στο αντικείµενο ή στο χαρακτήρα των
εργασιών που περιλαµβάνονται είτε στην αρχική σύµβαση ή σε τροποποίηση, συµπλήρωση
ή αλλαγή της σύµβασης, τα “ως κατασκευάσθη“ σχέδια θα απεικονίζουν την κατασκευή
όπως πραγµατικά έγινε. Η απεικόνιση των διαφορών θα ακολουθεί την πάγια τακτική
σχεδίασης και θα περιλαµβάνει συµπληρωµατικές σηµειώσεις, επιγραφές και λεπτοµέρειες
απαραίτητες για την ευανάγνωστη απεικόνιση της κατασκευής όπως κατασκευάστηκε. Τα
αντίγραφα µε τις σηµειώσεις θα τελούν υπό την έγκριση του επιβλέποντος µηχανικού προ
της παραλαβής. Με την ολοκλήρωση της Προµήθειας, οι ολοκληρωµένες σειρές των “ως
κατασκευάσθη“ σχεδίων θα παραδοθούν στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. ∆εν θα
πραγµατοποιούνται τµηµατικές πληρωµές αν τα σηµειωµένα αντίγραφα δεν κρατούνται
ενηµερωµένα και δεν θα εγκρίνεται οριστική πληρωµή µέχρις ότου τα σηµειωµένα αντίγραφα
παραδοθούν στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
9.2.15 Πίνακας Τιµών και Ποσοτήτων
Μετά την ανάθεση της Προµήθειας και πριν εκτελεσθεί οιαδήποτε εργασία στους χώρους των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας, ο Προµηθευτής θα υποβάλει στην ΕΟΑΕ αναλυτικό Πίνακα
ποσοτήτων και τιµών για τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες της σύµβασης. Αυτή η ανάλυση
θα είναι σε όση λεπτοµέρεια απαιτηθεί από την ΕΟΑΕ και θα γίνει σε έντυπα και τύπο που
θα προσδιορίσει η ΕΟΑΕ. Η από µέρους του Προµηθευτή ανάλυση των ποσοτήτων και
τιµών θα πρέπει να είναι ακριβής, θα τύχει του ελέγχου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και θα
αποτελέσει τη βάση για µερικές / τµηµατικές πληρωµές προόδου εργασιών µετά την έγκρισή
της από την ΕΟΑΕ.
Άρθρο 10 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
10.1

Οι κατηγορίες σκυροδέµατος που θα εφαρµοσθούν σ' αυτήν τη Σύµβαση Προµήθειας
θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή που ανταποκρίνεται στις κατηγορίες του Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97) ΚΤΣ -97.

10.2

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι αντιστοιχίες µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
σκυροδέµατος του DIN 1045, εκδ. 1988 (χρήση των οποίων γίνεται στις µελέτες) και
των παραγοµένων κατηγοριών στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος - 1997.
Οι κατηγορίες σκυροδέµατος παλαιοτέρων κανονισµών, δηλαδή DIN 1045, εκδ.1972,
Β.∆./18.2.54 και ΠΤΠ 504 που περιλαµβάνονται στον Πίνακα αφορούν µόνο
συµβατικά θέµατα (ΑΤΕΟ, κ.λπ.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Κατηγορίες
DIN 1045
εκδ. 1988
Β5
Β10
Β15
Β25
Β35
Β45
B55
10.3

Κατηγορία
DIN 1045
εκδ. 1972
Βn 50
Βn100
Βn150
Βn250
Βn350
Βn450
----

Κατηγορία
B∆/18.2.54

Κατηγορία
ΠΤΠ 504

Β120
Β160
Β225
Β300
Β450
-------

Σ100
Σ150
Σ200
Σ260
Σ410
-------

Κατηγορίες
σύµφωνα µε τον
ΚΤΣ - 1997
----C 8/10
C 12/15
C 20/25
C 30/37
C 40/50
C 50/60

Ειδικότερα για όλα τα θέµατα σχετικά µε την τεχνολογία, τη δειγµατοληψία και την
αποδοχή του σκυροδέµατος αυτής της Σύµβασης Προµήθειας, θα ισχύει η
προδιαγραφή σκυροδεµάτων του άρθρου Γ- 3 της ΤΣΥ (σε συσχετισµό και µε την
προδιαγραφή ξυλοτύπων του άρθρου Γ - 5 της ΤΣΥ), µη εφαρµοζοµένων όλων των
προδιαγραφών που ισχύουν µέχρι σήµερα (ΠΤΠ 504 κ.λπ.).

Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
11.1

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.
11.2

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 4.3 της
παρούσας Σ.Υ.
Άρθρο 12 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1

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 14 της παρούσας Σ.Υ.
12.2

Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Προµηθευτή

12.2.1 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
Πρόσκλησης.
12.2.2 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.
12.3 ∆ιαφορές / διαφωνίες σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή
∆ιαφορές σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή όπως:
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•
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 12.1 της
παρούσας Σ.Υ.
12.4

Ανωτέρα βία

12.4.1 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.
12.4.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του
συµβαλλοµένων. ∆εν 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

12.4.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου
αυτόν.
12.4.4 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.
12.5

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 13.1 της παρούσας.

Άρθρο 13 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή)
13.1.1 Σε κάθε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Προµηθευτής:
(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 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
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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.
13.1.2 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.
13.1.3 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.
13.1.4 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.
13.1.5 Οι κυρώσεις των παραγράφων 13.1.2 και 13.1.4 και οι αποζηµιώσεις της
παραγράφου 13.1.3 επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις επιβληθείσες για τον ίδιο λόγο
ποινικές ρήτρες των παραγρ. 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 της παρούσας Σ.Υ. και
επιβάλλονται ή οφείλονται αθροιστικά προς αυτές.
13.1.6 Η διαδικασία της έκπτωσης του Προµηθευτή κινείται ιδίως σε περίπτωση που:

13.2

α)

Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των
εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, πέραν του ενός µηνός,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1.6 της παρούσας Σ.Υ.

β)

Οι παρεχόµενες από τον Προµηθευτή υπηρεσίες είναι κατ' επανάληψη µη
προσήκουσες ή πληµµελείς και ειδικότερα, εφόσον οι Αναφορές µη
Συµµόρφωσης του Προµηθευτή που αφορούν στις παραγράφους 6.2, 6.3, 6.4 και
6.5 της παρούσας Σ.Υ. ξεπεράσουν τις τρεις (3).

γ)

Ο Προµηθευτής παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή
παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή
προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών
εγγράφων προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον
Προµηθευτή.

δ)

Ο Προµηθευτής προβεί σε µερική ή ολική εκχώρηση σε τρίτους συµβατικών
δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.15 της
παρούσας Σ.Υ., ή αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους συµβατικά δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.16 της παρούσας Σ.Υ.

ε)

Ο Προµηθευτής παρέχει τις συµβατικές του υπηρεσίες κατά παράβαση των
προβλεποµένων στην παράγραφο 8.9, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η
υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του.

στ)

Ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, κατά παράβαση της
παραγράφου 12.5 της παρούσας Σ.Υ.

∆ιάλυση – Αναστολή της σύµβασης

13.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει αζηµίως τη σύµβαση και ο Προµηθευτής
θα δικαιούται µόνο την οφειλόµενη αµοιβή για τα υλικά και τις υπηρεσίες που έχει
προσφέρει έως τη διάλυση.
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13.2.2 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.
13.2.3 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.
13.2.4 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 13.2.2 της παρούσας Σ.Υ.
13.3

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.
13.4

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 της
Προµήθειας, που εκδίδεται από την ∆.Υ., 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. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η παραλαβή γίνεται µε απόφαση της Π.Α.,
εντός δεκαπέντε ηµερών (15) από την ηµεροµηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προµηθευτή σύµφωνα µε την παράγραφο
5.1.7 της παρούσας Σ.Υ.
Άρθρο 14 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
14.1

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.

14.2

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.
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Άρθρο 15 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
15.1

Νοµοθεσία

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
15.2

Γλώσσα επικοινωνίας

15.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
15.2.2 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, 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.
15.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων

Κώστας Νικητόπουλος
Τµηµατάρχης Εποπτείας Η/Μ & Σηράγγων

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθανάσιος Ματθαίου
∆/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης
∆ικτύου και Παραχωρήσεων

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε την 804/1/28.11.13 απόφαση
του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Τοµεάρχης Λειτουργίας,
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης

Για τον « Προµηθευτή»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Τοµεάρχης Λειτουργίας,
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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 σύµβαση της Προµήθειας, 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 άρθρο.
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.
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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
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 θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε
στοιχείο από τα Τεχνικά στοιχεία της Προµήθειας και κάθε αντίστοιχο στοιχείο
που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν
συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ υπέβαλε ως Προµηθευτής.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των χώρων όπου
εκτελούνται οι εργασίες της Προµήθειας, αποθηκών του κλπ. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί
στις εγκαταστάσεις της Προµήθειας από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από
ανωτέρα βία ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και
τους ασφαλιστές του.
(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 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.
∆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.
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1.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΜΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

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 έχει συνοµολογήσει
κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις,
ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Προµηθευτή την
αντίστοιχη ασφαλιστική σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη
εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές
δαπάνες σύναψης της σύµβασης 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 ειδοποίησή 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.
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1.3

1.3.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης θα γίνει πριν
από την υπογραφή της σύµβασης.

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.

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
σύµβασης.
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1.5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ

ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

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 της των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης και βελτίωσης των
εγκαταστάσεων.

1.5.1.2

∆ιάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε
την Οριστική 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 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
στην Προµήθεια. 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 θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός
και Συνήθης “Βαρέως Τύπου“) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα
χρησιµοποιηθεί στις εργασίες στοιχειώδους συντήρησης και βελτίωσης των
εγκαταστάσεων.

1.5.2.2

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
Προµηθευτής έχει ήδη ασφαλισµένο µέρος ή το σύνολο του Κύριου Μηχανικού
Εξοπλισµού του, θα επισυνάπτει το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

1.5.2.3

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας
ή ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και
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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 την περιοχή
των εγκαταστάσεων της Προµήθειας. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε
όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή των εγκαταστάσεων της
Προµήθειας µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό.

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 “Εγνατία Οδό Α.Ε.” 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.
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 της συγκεκριµένης Προµήθειας, καθώς επίσης και
ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.

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

Τυχόν υλικές ζηµιές, που προκαλούνται στις προς συντήρηση και λειτουργία
εγκαταστάσεις του ΚτΕ από ευθύνη του Προµηθευτή ή υπεργολάβων του,
αποζηµιώνονται σύµφωνα µε την παράγρ. 1.5.1.3α, που αφορά στην
αποζηµίωση υλικών ζηµιών σε πράγµατα τρίτων, µέχρι του ορίου των 200.000€ /
περιστατικό.

1.7.4

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται τυχόν κατά:
- του Προµηθευτή
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του
- 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
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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.
1.7.5

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης των
εγκαταστάσεων 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.”.
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.

1.7.6

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.

1.7.7

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 “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.

1.7.8

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 II
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.

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 στην υγιεινή και στην
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 “

-

Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75) “Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις
ασχολουµένων µισθωτών”

-

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”

-

Το Π.∆. 17/1978 (ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978) "Περί συµπληρώσεως του από 22-12-1933
προεδρικού διατάγµατος "Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί
φορητών κλιµάκων"

-

Το Π.∆. 95/1978 (Φ.Ε.Κ./20/Α/17-2-78) "Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των
απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων"

-

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

-

Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών”

-

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. ΒΜ5/30058 (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”

-

Το Π.∆. 70α/88 (ΦΕΚ 31/Α/88, διόρθωση ΦΕΚ 150/Α/8-7-88) "Προστασία των
εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία" (όπως τροποποιήθηκε
µε το Π.∆. 175/97, ΦΕΚ 150/Α/15-7-97)

-

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

-

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”

-

Η Υπουργική Απόφαση 3046/ 304/ 30.1.89 (ΦΕΚ 59∆/89) “Κτιριοδοµικός Κανονισµός”
(Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)

-

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

-

Το Π.∆. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α`/18.3.1991) Προστασία των εργαζοµένων από τους
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
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-

Το Π.∆. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α`/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζοµένων από
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση
του π.δ/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.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για
τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία
τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”

-

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”.

-

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.

-

Η Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7, Απόφαση 7568 Φ. 700.1/96 (ΦΕΚ 155 τ.Β΄/13.03.1996)
“Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών”

-

Το Π.∆. 175/97 (ΦΕΚ 150/Α/15-7-97) "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται
στον αµίαντο κατά την εργασία"

-

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.
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2.

-

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.

-

Το Π.∆. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α`/21.2.2003) Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη
βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000).

-

Η ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/25-8-2003) Κανονισµός ελέγχων ανυψωτικών
µηχανηµάτων.

-

Η ΚΥΑ ∆13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/03) Πιστοποιητικά καταλληλότητας-Βεβαιώσεις
περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανηµάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί, ΓερανοίΕκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέµατος,
Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας).

-

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).

-

Το Π.∆. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/06) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας
όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

-

Το Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α`/16.6.2006) Τροποποίηση του Β.∆ 465/70 «Περί όρων
και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων
κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των
οδών» (Α 150) και του Π.∆ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων
περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆ 509/84 (Α 181), το Π.∆. 143/89
«Τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και
λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων µετά των
οδών» (Α 69), το Π.∆. 401/93 (Α 170) και το Π.∆. 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και
συµπλήρωση του Π.∆. 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.∆. 327/92 (Α
163).

-

Η ΚΥΑ 10828/ΕΦΑ(1897) (ΦΕΚ 859/Β/10-7-2006) Έλεγχος των κλειστών πηγών
υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών.

-

“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:
α. 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 στο χώρο των εγκαταστάσεων της Προµήθειας, τα απαιτούµενα κατά
περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα
µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ αφορούν σε προστατευτικά
Κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το
χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια,
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών,
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ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση
των εργασιών της Προµήθειας, ζώνες συγκράτησης, κ.λ.π.
β. 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.
3.

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση
πυρκαϊών, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Να διαθέτει οχήµατα εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρες
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.

4.

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 Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας της παραγρ. 8 του παρόντος Παραρτήµατος.

5.

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Προµηθευτής παραµένει
µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στην Προµήθεια
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

6.

Ο Προµηθευτής οφείλει ακόµη να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή
ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των
εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές
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και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” να
χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.
7.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
Ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης να καταθέσει στον ΚτΕ το δικό του Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) των
εργασιών της Προµήθειας που αναλαµβάνει. Το Σ.Α.Υ. θα περιλαµβάνει, σύµφωνα µε
το Π.∆. 305/96, τις γενικές πληροφορίες για τις εργασίες της Προµήθειας, τους
κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης, τα µέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την
ασφάλεια των εργαζοµένων και τέλος τα πρόσθετα στοιχεία της Προµήθειας
(σχεδιάγραµµα κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στους χώρους όπου εκτελούνται οι
εργασίες της Προµήθειας, ορισµός χώρων αποθήκευσης υλικών, τρόπος αποκοµιδής
αχρήστων κτλ.) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρµόζει, ανάλογα µε τη φύση
των εργασιών συντήρησης που εκτελεί, τους Φακέλους Ασφάλεια και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
και οι οποίοι, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96, περιλαµβάνουν τις γενικές πληροφορίες της
Προµήθειας, το µητρώο των εγκαταστάσεων της Προµήθειας (τεχνική περιγραφή της
Προµήθειας, τυχόν ως κατασκευάσθη σχέδια), τις επισηµάνσεις που θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες επεµβάσεις κατά τη διάρκεια ζωής των
εγκαταστάσεων της Προµήθειας και τέλος τις οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία για
µελλοντικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Προµήθειας (εργασίες καθαρισµού,
συντήρησης, επισκευής κτλ.).

8.

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
και Υγείας της Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) στην Προµήθεια ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός
κίνδυνος στο ελάχιστο.
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ µεταξύ άλλων είναι:
• Η κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη
προβλέπεται από νοµοθεσία.
• ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων.
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.

9.

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).

10.

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.
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