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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)
Άρθρο 1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» με έδρα στη Θεσσαλονίκη
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον
Εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 1, περιπτώσεις 5 και 9.α του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):1 Καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας, όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα. Μπορεί να μεταβάλλεται με νεότερες
αποφάσεις, ακόμη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση
ή αξίωση.
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): 2 Η Διεύθυνση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη
Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου.
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, 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 του Εργοδότη και του
Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Σ.Υ.
Νόμος: Ο Ν.4412/2016/ ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την
διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας", ενώ το
αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχη “Τεχνικό Αντικείμενο”,
“Τεχνικές Προδιαγραφές” και “Τιμολόγιο Γεωερευνητικών εργασιών”.
1.3

Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών ορίζεται στην Διακήρυξη, άρθρο 9.
Άρθρο 2
2.1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τόπος και χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του έργου και το γραφείο του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του
Εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας, και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις
υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να
κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει
χρήσιμη ο Εργοδότης.
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της
ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό
σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 182 του Νόμου. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα
υπογράψει για λογαριασμό του Εργοδότη αρμόδιο όργανο αυτού.
1 Πρβλ. Άρθρο 2, παρ.3, περ.3) του Ν.4412/2016.
2 Πρβλ. Άρθρο 2, παρ.3, περ.5) του Ν.4412/2016.
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2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη
του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τυχόν τμηματικών προθεσμιών
συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της
υπογραφής του.
2.1.4 Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, οι τμηματικές
προθεσμίες και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει καθυστερήσεις για τις
οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφ.6
«Προϋπολογισμός Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα» του Τεχνικού Αντικειμένου.
2.1.5 Σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα γραμμικό κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο
184 του Ν.4412/2016) ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε
στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης,
έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της δράσης, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου,
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των
εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του
Ν.4412/2016.
2.2

Εκπρόσωποι του Αναδόχου

2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλ.
Άρθρο 140, παρ.3 του Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των
Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει και
αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω
εκπροσώπων του Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον
Εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων
του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση Αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του
Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον Εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές,
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.
2.2.3 Σε περίπτωση σύμπραξης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του
και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με
το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον
εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και
να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του Εργοδότη, σε συναντήσεις με
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
2.3

Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που
θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες
των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Νόμου.

2.4

Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”.
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Άρθρο 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό
και σε αριθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται,
σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η
εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και
σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά,
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

3.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την
ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την
αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188, παρ.3 του Νόμου)

3.3

Το επιστημονικό προσωπικό του Αναδόχου ταξινομείται στα ακόλουθα επίπεδα από
άποψη εμπειρίας σε συναφείς έρευνες και μελέτες και για τις ειδικότητες που
αναφέρονται στην Διακήρυξη:
 Επίπεδο Α: Εμπειρία δώδεκα ετών και άνω.
 Επίπεδο Β: Εμπειρία μεταξύ οκτώ και δώδεκα ετών.
 Επίπεδο Γ: Εμπειρία έως οκτώ ετών.

Άρθρο 4
4.1

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Αμοιβή του Αναδόχου
Συμβατική αμοιβή/ αξία της σύμβασης του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής
του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται
το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο
186 του Νόμου, β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και
προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της
σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του.
Η τελική αμοιβή του αναδόχου, για τις εργασίες της σύμβασης, θα είναι αυτή που θα
προκύψει από την εφαρμογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί των αμοιβών
του Τιμολογίου και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν
υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία ελέγχεται από τον
επιβλέποντα την σύμβαση και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Για την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται
αμοιβή στον ανάδοχο.

4.2

Τα στοιχεία της αμοιβής του Αναδόχου

4.2.1 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής,
συνοδευόμενους από αναλυτικές επιμετρήσεις, οι οποίοι συντάσσονται, ελέγχονται και
εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-7 του άρθρου 187 του Νόμου. Ειδικότερα
αναγράφονται:
I.
II.
III.

Το είδος των εργασιών.
Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.
Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που
ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των
προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ
πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση Αναδόχου
κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα
μέλη της με ευθύνη του.
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IV.
V.
VI.

Τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής,
που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
Το πληρωτέο ποσό
Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
I.
Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.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, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ),
όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.
IV. Αποδεικτικά καταβολής νόμιμων κρατήσεων.
Επίσης, από κάθε πληρωμή του Αναδόχου παρακρατείται 0,07% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204), 3 καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του Εργοδότη και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την
πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται ότι:
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων
φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος
αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε
Λογαριασμού.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή αυτοδίκαιη)
του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν
του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187, παρ. 7 του Νόμου.
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί για την
εκτέλεση της Σύμβασης μετάβαση του Αναδόχου εκτός της έδρας του, οι δαπάνες
αυτές επιβαρύνουν τον ίδιο. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο
νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής
της σύμβασης.
4.2.3 Ο Εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, όπου
αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η μείωση των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στην προϋπολογισθείσα
αμοιβή της Σύμβασης, καθώς και η κατάργηση εργασιών ή η προσθήκη νέων θα
γίνεται με την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα σύμφωνα με το άρθρο 186 του Νόμου.
4.2.4 Ο Εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει
αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 186, παρ. 1 του Νόμου. Η
άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση
συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου. Για την
3 Πρβλ. άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο του Ν. 4013/2011.
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έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν
συμπληρωματικές εργασίες, ο Ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα
της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή
συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη
απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 του Νόμου.
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την
καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο
72, παρ. 1.β του Νόμου).
4.3

Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.4

Αμοιβές και Κρατήσεις μετά τη λήξη της Σύμβασης

Από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σ.Υ., η
Σύμβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσματα, με
εξαίρεση τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι την
ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και δεσμεύουν και
παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Άρθρο 5
5.1

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

5.1.2

(Κενό).

5.1.3

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.4

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72, παρ. 1.β του Νόμου.
Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη
απόφαση της Δ.Υ.

5.1.5

Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για
τις τυχόν τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187, παρ. 2 του Νόμου.
Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 187 θα
επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο
εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική
παραλαβή της μελέτης.

5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου που
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο Εργοδότης εισπράττει
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού
των εγγυήσεων.
Άρθρο 6

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης
των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του
Νόμου, ως ακολούθως:
I.
Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας (καθαρού χρόνου εκτέλεσης των
εργασιών) μέχρι του 20% αυτής, ή τμηματικής προθεσμίας μέχρι το 40% αυτής,
ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας
αμοιβής η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό
χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184 του Νόμου, υπολογιζόμενο
σε ημερολογιακές ημέρες.
II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30%
αυτής ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 40% και μέχρι του 50% αυτής,
ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής
υπολογιζόμενης ως ανωτέρω.
III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
προθεσμίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη
διαδικασία του άρθρου 191 του Νόμου. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο
Ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ τμηματική προθεσμία.

6.2

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

6.3

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται
αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της
πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την
Προϊσταμένη αρχή.

Άρθρο 7
7.1

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι
αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο
εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της
σύμβασης.
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7.2

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει για την υπογραφή της Σύμβασης ασφάλιση κατά παντός
κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι των εργαζομένων, καθώς και
κύριου μηχανικού εξοπλισμού.
Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο τεύχος
Διακήρυξη και στο Παράρτημα 1 της παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 8
8.1
8.1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από τη
Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει διαθέσιμα καθόλη τη διάρκεια Σύμβασης όλα
όσα απαιτούνται για την απόδειξη της Τεχνικής του Ικανότητας.

8.1.2

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του
Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από
τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη
ζητώντας σχετικές οδηγίες.

8.1.3

Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη
όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.

8.1.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες
με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2

Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας
αντίστοιχα τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς
ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει
σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του Εργοδότη.
8.3

Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Νόμου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.
8.4

Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
(και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους.
8.5

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον
ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
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8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική
μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για
την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
8.6

Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή
από τις υπηρεσίες του Εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και
του ιδιοκτήτη του, και

σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα
προγράμματα.
8.7

Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει
ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο
Εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας
Σύμβασης.
8.8

Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και
ενδεικτικά:

την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των
εργαζομένων του.
8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα
τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές
Δημόσιες Υπηρεσίες.
8.9

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία
(σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό που απασχολεί.
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη
σύμβαση ή τον Εργοδότη.
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8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με
συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9
9.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει.
9.2

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο,
κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της
παρούσας.
Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται
κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12).
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει
μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη
διαμόρφωση της προσφοράς τους.
10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1

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 παραπάνω δικαίωμα
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν
ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής,
δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης
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των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς
προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο Εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Νόμου.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης
κινείται υποχρεωτικά.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του
Εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική
ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.
11.2 Διάλυση της σύμβασης
11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου
σταδίου της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου.
11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια
εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης/ έρευνας και να προβεί στη διάλυσή της, με
καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης
αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου.
11.2.3 Ο Εργοδότης δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών για διάστημα μέχρι
και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία
έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο Ανάδοχος έχει
δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Νόμου.
11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της
υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή
και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών
αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την
διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο Ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη
διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του νόμου. Διάλυση της
σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του
άρθρου 192 του Νόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο
αυτό διαδικασία.
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα
δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών
προθεσμιών.
11.2.7 Ο Ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον
Εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να
προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των
εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος συναινεί στη
ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του
απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την ματαίωση
της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο
άρθρο 193 του Νόμου διαδικασία.
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11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να
λειτουργεί και παρά την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από
παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου
192 του Νόμου.
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου, ή αν αυτός
τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της
Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του
Αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών
(3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης/έρευνας, και την έκδοση
βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της
μελέτης/έρευνας και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189
του Νόμου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον Εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των
υπηρεσιών του Αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται τμηματική παραλαβή μελέτης/έρευνας αυτοτελούς έργου, ή σταδίου
μελέτης/έρευνας.
Δεν επιτρέπεται επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων.
Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς
αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.
Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
13.1 Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται
στην Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες προφορικές και γραπτές (συμπεριλαμβανομένων των
παραδοτέων) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή
φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει
τον ίδιο.
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 993/21/19.12.2019 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Ε/Χ Δ/ντή Μελετών

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύντων Σύμβουλος

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.1

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

1.1.2

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 Ανάδοχος 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.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις
ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια
του Έργου.

1.1.5

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

1.1.6

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που
απορρέουν από τη σχετική σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες
από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια,
περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

1.1.7

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του
παρόντος άρθρου 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 άρθρου και των λοιπών όρων της ΣΥ.

1.1.8

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

1.1.9

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές
συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και
αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν 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.Δ. 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 το παρόν έργο και θα μπορούν
να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών
Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο
δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων
λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα
πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της
ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει
ασφαλίσει στην Ελλάδα.

1.1.11
1.1.12

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του,
αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το
ζητούν.
(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και
ελέγχων
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες
θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι
έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ. περί “ Ασφαλίσεων” και ότι με το
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΣΥ.
Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη
ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

1.1.13

Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου 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.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων
αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή
παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για τη θεμελίωση της
αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.
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1.2

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

1.2.2

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

1.2.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό
που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων,
απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον
Ανάδοχο
ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

1.2.4

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά)
οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή
βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το
αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή
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πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει
από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
1.2.5

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του
αναδόχου, οι γεωερευνητικές εργασίες, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται,
θα ασφαλισθούν έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

1.3

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

1.3.1

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα
γίνει πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

1.3.2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω
παραγράφων 1.5.1, 1.5.2

1.3.3

Ο έλεγχος από τον Κ.Τ.Ε. θα αφορά:
- στη φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών
- στη συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις
απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος και τους υπόλοιπους όρους της ΣΥ.
Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις
έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συμβάσεις, που είναι σύμφωνες με τους όρους του
παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον ΚτΕ, θεωρείται ουσιαστικός λόγος μη
υπογραφής της Σύμβασης με υπαιτιότητα του υποψηφίου αναδόχου

1.4

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.4.1

Ο Ανάδοχος 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 (Διατάξεις
περί ΙΚΑ κλπ)

1.4.2

Ο Ανάδοχος 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, προμηθευτές, και πάσης φύσεως
συνεργάτες του Αναδόχου.
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
Ανάδοχος 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 της σύμβασης
εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών.

1.5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”
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1.5.1

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

1.5.1.1

Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε
Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για
υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης εξαιτίας των γεωερευνητικών εργασιών,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης
περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την
προστασία του Περιβάλλοντος.
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις

1.5.1.2

Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με
την Οριστική Παραλαβή του Έργου

1.5.1.3

Όρια Αποζημίωσης
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των
γεωερευνητικών εργασιών, 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 γεωερευνητικών
εργασιών θα είναι κατ’ ελάχιστον

1.500.000 €

(2) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για
την περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που
απασχολείται στις γεωερευνητικές εργασίες. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερα από 90.000 € / άτομο, 300.000 €. / ομαδικό
ατύχημα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης.
1.5.2

Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού “Κατά Παντός Κινδύνου”.

1.5.2.1

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

1.5.2.2

Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά
και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού. Η
συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας
δυναμικότητας.

1.5.2.3

Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας
ή ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και
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ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία,
Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.
1.5.2.4

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον
ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και
για την περίπτωση ανωτέρας βίας.

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 του
Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την
άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό.

1.6

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.6.1

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

1.6.2

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

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 1.5 θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1.7.1

“Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση
εργασίας με αυτόν στα πλαίσια των συγκεκριμένων ερευνητικών εργασιών, καθώς
επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και οι τυχόν συνεργαζόμενοι στο
γεωερευνητικό πρόγραμμα.

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 “ Διασταυρούμενη
ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των
ασφαλιζόμενων φορέων.

1.7.3

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και /ή των συνεργαζόμενων στο γεωερευνητικό πρόγραμμα
- και / ή του ΚτΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους
- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το
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ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για
βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση
τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια
των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των
ασφαλιστών.
1.7.4

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

1.7.5

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

1.7.6

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

1.7.7

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 1.5 θα καλύπτεται και
η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των,
που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76
Ν. 1396/83
Ν.1430/84
Ν.2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν.3542/07
Ν.3669/08
Ν.3850/10
Ν.4030/12
N.4412/16

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ
49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ
57/Α/99
ΦΕΚ
50/Α/07
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ
84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12
ΦΕΚ 147/Α/16

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. Δ.
413/77
Π. Δ.
95/78
Π. Δ.
216/78
Π. Δ.
778/80
Π. Δ. 1073/81
Π. Δ.
225/89
Π. Δ.
31/90
Π. Δ.
70/90
Π. Δ.
85/91
Π. Δ.
499/91
Π. Δ. 395/94
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95
Π. Δ. 305/96
Π. Δ.
89/99
Π. Δ. 304/00
Π. Δ. 155/04
Π. Δ. 176/05
Π. Δ. 149/06
Π. Δ.
2/06
Π. Δ. 212/06
Π. Δ.
82/10
Π. Δ.
57/10

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

128/Α/77
20/Α/78
47/Α/78
193/Α/80
260/A/81
106/Α/89
31/Α/90
31/Α/90
38/Α/91
180/Α/91
220/Α/94
220/Α/94
221/Α/94
67/Α/95
268/Α/95
212/Α/96
94/Α/99
241/Α/00
121/Α/04
227/Α/05
159/Α/06
268/Α/06
212/Α/06
145/Α/10
97/Α/10
450/Β/94
451/Β/93
301/Β/94
73/Β/94
978/Β/95
677/Β/95

K:\0000_Έργα Δήμων\2020_AA_5829_drills_Καβάλας\Tefhi\02_SY_drills_5829.doc

23

ΜΡ/20/9012/5829/Β03

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ

3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

1035/Β/96
113/Β/97
987/Β/99
1186/Β/03
708/Β/03
420/Β/11
59/Δ/89
1035/Β/00
1176/Β/00
686/Β/01
266/Β/01
16/Β/03
905/Β/11
1287/Β/09
155/Β/96

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

154/Β/84
132/Β/89
138/Β/91

ΦΕΚ
ΦΕΚ

187/Β/93
765/Β/93

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-903

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας,
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της
Νομοθεσίας:
1.

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στα στελέχη του, στο εργατικό προσωπικό, στο
προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων
Επίβλεψης και Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο
του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα μπορεί
να είναι Κράνη, Γυαλιά, Μπότες, Ωτασπίδες, Γάντια, Μάσκες διαφόρων τύπων, Ζώνες
συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA, κ.λπ.
Ο Ανάδοχος 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 των εργοταξίων ή/ και στις
περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος 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.

2.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση
πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης
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β.
γ.

δ.

Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης
φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα
Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους,
χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται
κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.

3.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων σε θέματα όπως:
α. Εκπαίδευση προσωπικού
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία
γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών
και τους τρόπους προστασίας από αυτούς
δ. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι
πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας
για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους
στ. Καταλληλότητα εξοπλισμού
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας

4.

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα 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. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και, σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων

5.

Ο Ανάδοχος 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
και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να
χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.

6.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με
το Π.Δ. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως
καθηκόντων σε συντονιστή μελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται.

7.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 1568/85, το Π.Δ. 294/88 και το Π.Δ. 17/96,
απαιτείται η ενασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας με ωράριο που θα είναι ανάλογο με τον
αριθμό των εργαζομένων (Π.Δ. 294/88), η παρουσία των οποίων βεβαιώνεται από το
αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ., ή Επιθεώρηση Εργασίας (Τεχνική Υπηρεσία) των κατά τόπους
Νομαρχιών.
Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς
και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία:
 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81)
 Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.1568/85)
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8.

Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του
Αναδόχου
του
Έργου,
τυχόν
υπεργολάβων,
επιβλεπόντων
μηχανικών
αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

9.

Ασφάλεια επικοινωνίας στο Εργοτάξιο
Στο εργοτάξιο, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει συνεχή δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ζημιάς, ατυχήματος, κλπ) και για λόγους συνεννόησης
με τα κεντρικά γραφεία του Αναδόχου και τους επιβλέποντες της ΕΟΑΕ. Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας θα γνωστοποιούνται στην ΕΟΑΕ πριν από την έναρξη των εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα περιφράζει ολόκληρο το χώρο εργασίας όπου απαιτείται κατά την
εκτέλεση των γεωτρήσεων.
Όλες οι εργασίες που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος θα εκτελούνται εντός του
περιφραγμένου αυτού χώρου για λόγους ασφαλείας. Η ανωτέρω περίφραξη θα φέρει
τα κατάλληλα σήματα π.χ. τροχαίας και επισήμανσης έργου καθώς και σήμανση
κινδύνου με φωτεινή σηματοδότηση κατά τις νυκτερινές ώρες.
Το προσωπικό που ασχολείται με τις εργασίες διάτρησης θα χρησιμοποιεί
υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα Ατομικά Μέσα Προστασίας, όπως κράνος, μπότες
ασφαλείας, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ωτασπίδες, μάσκες κλπ.

10.

Ασφαλής Λειτουργία Γεωτρυπάνων
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας καθ΄
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε
ατύχημα ή βλάβη που προκαλείται ακόμα και σε τρίτους. Τα γεωτρύπανα ξεκινούν τις
εργασίες διάτρησης μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας
(περίφραξη χώρου, κατάλληλη σήμανση, ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας
εργαζομένων, κλειστό κύκλωμα επιστρεφομένων υγρών κλπ)
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί παροχές εκτός του
περιφραγμένου χώρου του (π.χ. παροχή ύδατος από παρακείμενη οικία, ηλεκτρικό
ρεύμα με χρήση καλωδίου επέκτασης), θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. θα
εξασφαλίσει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διαρροές από αγωγούς και καλώδια, ότι οι
αγωγοί και τα καλώδια βρίσκονται σε εμφανή θέση, ότι υπάρχει η κατάλληλη σήμανση
κλπ) ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος ακόμη και σε
διερχόμενους πολίτες. Η ΕΟΑΕ δικαιούται να ζητήσει διακοπή των εργασιών, αν
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.
Εάν από τα εργοτάξια γεωτρήσεων, έχουν καταληφθεί πεζοδρόμια, ο Ανάδοχος
παρέχει εναλλακτικό διάδρομο κυκλοφορίας των πεζών με την μορφή ξύλινου
δαπέδου με προστατευτικό κιγκλίδωμα από την πλευρά της κυκλοφορίας, περίφραξη
από την πλευρά χώρου εργασίας και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και σημάνσεις
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές.

11.

Θεσπισμένα Όργανα, Υπηρεσίες Δικτύων Κοινής Ωφελείας, Δημόσιοι Οργανισμοί και
Υπηρεσίες Ιδιωτικού Δικαίου
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα διερευνήσει κατά πόσον η γεώτρηση
που πρόκειται να εκτελεστεί παρακωλύει άλλες εργασίες ή υπηρεσίες ή προκαλεί
προβλήματα σε υφιστάμενα δίκτυα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ανάδοχος θα
επικοινωνεί και ενημερώνει εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί σχέδια
από τους αρμόδιους ΟΚΩ που δείχνουν τα δίκτυα και τις άλλες εγκαταστάσεις, θα
διερευνήσει την ύπαρξη δικτύων, βασιζόμενος σε υφιστάμενα σχέδια, σε επιτόπου
ενδείξεις και ερχόμενος σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής
Ωφελείας (ΟΚΩ), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε
δίκτυα.
Οι θέσεις, βάθη και διαστάσεις όλων των παροχών που συναντώνται θα μετρώνται και
καταγράφονται στο Ημερολόγιο Έργου.
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Επίσης καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στο
προσωπικό από εύρεση δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, δικτύου φυσικού αερίου κλπ.
στην θέση όπου εκτελούνται εργασίες εκσκαφής και διάτρησης. Επίσης καθ΄ όλη τη
διάρκεια των εργασιών αυτών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και στους διερχόμενους πολίτες.
12.

Εργασίες σε Λεωφόρους ή Οδούς με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σε περίπτωση κατά την οποία η γεώτρηση εκτελείται σε οδόστρωμα και ιδιαίτερα σε
αυτοκινητοδρόμους, λεωφόρους, ή οδούς όπου κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς, ο
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις απαραίτητες άδειες από τους
αρμόδιους φορείς (Τροχαία, κλπ), ενώ κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος
υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τα διερχόμενα
οχήματα και πεζούς και γενικώς να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποδείξεις της Τροχαίας και
τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις και σημάνσεις.

13.

Μέτρα Ασφαλείας σε Ειδικές Θέσεις
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε ειδικές θέσεις (π.χ. σε παρειές ανοικτών
εκσκαφών της ΕΟ ή τρίτων, σε χώρους εργοταξίου εν λειτουργία κλπ), ο Ανάδοχος θα
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και τους λοιπούς
εργαζομένους και θα συμμορφώνεται προς τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στο
εκάστοτε εργοτάξιο, στις υποδείξεις των υπευθύνων μηχανικών και γενικότερα θα
ακολουθεί τις ιδιαίτερες για την κάθε περίπτωση απαιτήσεις ασφαλείας.

14.

Έλεγχος Θορύβου και Κραδασμών από τις Εργασίες
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα ελέγχει τα επίπεδα
θορύβου και δονήσεων τηρώντας τα στη χαμηλότερη δυνατή στάθμη. Επίσης ο
Ανάδοχος θα τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας, ειδικά όταν εκτελεί εργασίες σε περιοχές
κατοικιών.

15.

Διαχείριση Αποβλήτων
Κατά την διάρκεια των διατρητικών εργασιών, τα επιστρεφόμενα υγρά απόβλητα θα
επιστρέφουν μέσω κλειστού κυκλώματος σε ειδική δεξαμενή καθιζήσεως τριών
φατνωμάτων, μέσα στην οποία θα γίνεται η καθίζηση των αιωρημάτων και το καθαρό
νερό θα επαναχρησιμοποιείται στη γεώτρηση. Ο Ανάδοχος απομακρύνει τα
υπολείμματα κοπής του εδαφικού υλικού από το εργοτάξιο και τα απομένοντα μέσα
στους ειδικούς κάδους υγρά απόβλητα θα μεταφέρονται και θα απορρίπτονται από τον
Ανάδοχο σε νόμιμο χώρο απόθεσης μακράν του εργοταξίου.
Η απόρριψη αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων ή αποχέτευσης δεν επιτρέπεται χωρίς
την γραπτή έγκριση των αρμόδιων φορέων διαχείρισης τους.

16.

Έλεγχος Μόλυνσης
Στα σημεία όπου αναμένεται ή διαπιστώνεται η ύπαρξη Μολυσμένου Εδάφους, ως
αποτέλεσμα σχετικής μελέτης στοιχείων ή άλλου είδους διερεύνησης, θα διεξάγεται
Έρευνα σχετικά με τη Μόλυνση.
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