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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 
1.1                   Γεληθά – Δπέθηαζε Καιακαξηάο  

Σν έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά είλαη 
ππφγεην, κήθνπο πεξίπνπ 4,77 ρικ. πνπ εθηείλεηαη σο αλεμάξηεηνο θιάδνο 
απφ ην ζηαζκφ Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ σο ηνλ ζηαζκφ 
Μίθξα. Σν Έξγν απνηειείηαη απφ δχν ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο, 5 λένπο 
ζηαζκνχο (Ννκαξρία, Καιακαξηά, Αξεηζνχ, Νέα Κξήλε, Μίθξα), 3 θξέαηα 
(Φξέαξ Κξήηεο, Φξέαξ Πφληνπ, Σεξκαηηθφ Φξέαξ), 3 ζηδεξνδξνκηθέο 
δηαζηαπξψζεηο (αιιαγέο ηξνρηψλ), θαη 2 αληιηνζηάζηα ζεξάγγσλ ζηα ζεκεία 
ειάρηζηνπ χςνπο ηεο κεθνηνκήο ηεο ζήξαγγαο. 

1.2  Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο  

ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, 
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ηνπ πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ 
(ATS) ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο επί ησλ 15 Νέσλ 
πξκψλ ηεο Δπέθηαζεο. ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη επίζεο φπνηεο 
εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ή αλαβάζκηζεο ή ζπκπιήξσζεο απαηηεζνχλ ζην 
χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ θαη ζην χζηεκα Απηφκαηεο 
Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαζψο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο κε πξφζζεην εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ  ζην 
χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ επί ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ.  
 
Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά πνπ ζα 
παξαδνζνχλ θαη νη ινηπέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην πιαίζην ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «Σερληθή 
Πεξηγξαθή» θαη ζηα δχν ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη εμ‟ απηήο ή επ‟ επθαηξία απηήο 
απνξξένπζεο εθαηέξσζελ αμηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζηνλ 
Αλάδνρν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, 
ην Ν.4412/16 θαη απφ ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. Αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά 
ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΗΜΟΗ 
 
3.1 Πξνκήζεηα, ή πκβαηηθό αληηθείκελν λνείηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ηνπ πζηήκαηνο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο 
Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο φπσο αλαθέξεηαη 
ιεπηνκεξψο ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή» θαη  ζηηο Πξνδηαγξαθέο 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 

 
3.2 Φνξέαο – Κύξηνο ηεο Πξνκήζεηαο είλαη ε «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» ε νπνία, 

ράξηλ ζπληνκίαο, ζηελ παξνχζα χκβαζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζπληεηκεκέλα 
σο ΑΜ. 

 
3.3 Αλάδνρνο είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηνλ νπνίν ε ΑΜ ζα ππνγξάςεη 

χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο. 
 
3.4 ύκβαζε είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ, απνηειείηαη απφ ην πκθσλεηηθφ ηεο 
Πξνκήζεηαο θαη πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνχηνπ, ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ θαη 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 

 
3.5 πκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο είλαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ν 

Αλάδνρνο πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζηεκάησλ εκαηνδφηεζεο θαζψο θαη 
ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
3.6 Υξνλνδηάγξακκα είλαη ην Δγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ Υξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο πνπ έρεη ζπληάμεη ν Αλάδνρνο. 
 
3.7 πκβαηηθό Σίκεκα ή πκβαηηθή Αμία είλαη ην πλνιηθφ Καη„ Απνθνπή Σίκεκα 

(ΚΑΣ) ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, κε ζπκπεξηιακκβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, φπσο 
αλαθέξεηαη ζην πκθσλεηηθφ ηεο Πξνκήζεηαο. 

 
3.8 Μειέηε ΑΜ είλαη ε Μειέηε πνπ έρεη εθπνλήζεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη 

απνηειείηαη απφ ηα ηεχρε «Σερληθή Πεξηγξαθή», «Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, 
Δπηδφζεσλ Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ» θαη ηα ζρέδηα ηεο Πξνκήζεηαο.  

 
3.9 Μειέηε Δθαξκνγήο είλαη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ πνπ ζα 

εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεη ε ΑΜ θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά 
ζρέδηα, ηεχρε, ππνινγηζκνχο θαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο Πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.   

 
3.10 Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ) ηεο ΑΜ, είλαη ην φξγαλν πνπ δηνηθεί θαη 

εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία βάζεη ησλ άξζξσλ 6 θαη 10 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη 
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ηδίσο απνθαζίδεη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ 
ζηνηρείσλ απηήο. 

 
3.11 Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ», «βαξύλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν», «ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», 
«ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή», ζεκαίλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ 
πεξηιεθζεί αλεγκέλεο θαη φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε 
απνδεκίσζε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ 
 

 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο 
εμήο: 

   α)   ην πκθσλεηηθφ ηεο Πξνκήζεηαο, 

β) ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

γ) ε Γηαθήξπμε θαη Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ εθδνζεί, 

δ) ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,  

ε) ε Σερληθή Πεξηγξαθή,  

ζη) ε Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ πζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ε Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ 
Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο 
πξκψλ, 

δ) ην Υξνλνδηάγξακκα, 

ε) ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
5.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο παξνχζαο χκβαζεο νξίδεηαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα 

ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, αιιεινγξαθία θιπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, δειαδή ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
5.2 Σα ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ, ζρεδίσλ θιπ θαζψο θαη ε 

αιιεινγξαθία ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ ζηελ Διιεληθή. Tα έγγξαθα πνπ δελ 
έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ππνβάιινληαη ζπλνδεπφκελα απφ 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. ε θάζε πεξίπησζε δεζκεπηηθή ζα είλαη ε ειιεληθή 
γιψζζα. Καη„ εμαίξεζε πιεξνθνξηαθά ηερληθά έληππα πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη ζα κεηαθξαζζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηελ Διιεληθή γιψζζα εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεη ε ΑΜ. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 
6.1 Ο Αλάδνρνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα ηα ζηνηρεία ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη 
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 
6.2 Η παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

γηα θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνκήζεηαο 
δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 
Πξνκήζεηαο ζην πιαίζην ηνπ πξνζθεξζέληνο πνζνχ θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ πεξάησζεο. 

 
6.3 Ο Αλάδνρνο έιαβε ππφςε ηνπ, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη 

δηεπηθάλεηεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (OCC) θαη ηνπ Δθεδξηθνχ 
Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ECR) θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
θαη ζπλεξγαδφκελσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο,ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κε επηηπρία ην 
αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κε αζθάιεηα θαη επηηπρψο 
ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ ηεο 
Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ.  

 
6.4 Ο Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο έιαβε ππφςε 
ηνπ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ην σξάξην 
ζπληήξεζήο ηνπ. 

 
6.5 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ζπληνληζκνχ κε 

άιινπο αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηεο παξνχζαο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΚΧΓΗΚΔ - ΠΡΟΣΤΠΑ 
 

Γηα ηε εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο ηζρχνπλ ηα Πξφηππα θαη νη Κψδηθεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα  δχν ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ 
θαη Δξγαζηψλ. 
 
Όπνπ ζην σο άλσ ηεχρνο δελ αλαθέξνληαη Πξφηππα, ζα ηζρχνπλ ηα Πξφηππα 
θαη νη Κψδηθεο ησλ παξαθάησ Οξγαληζκψλ: 

 Σα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 Σα Πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηιεθηξνηερληθή 
Σππνπνίεζε (CENELEC/CENELEC) θαη ηελ Γεληθή Σππνπνίεζε (CEN/EN). 

 Σα δηεζλή Πξφηππα Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (IEC) θαη κφλν ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ παξαπάλσ. 

 Αλαγλσξηζκέλα Δζληθά Πξφηππα. 
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Σα πξφηππα ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πηνζεηήζεη ηζνδχλακα ή 
αλψηεξα Πξφηππα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ή ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 
Οξγαληζκνχο  θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απνδείμεη φηη ηα πξφηππα 
απηά είλαη ηζνδχλακα θαη λα ππνβάιεη ηξία (3) αληίγξαθα ησλ πξνηχπσλ 
απηψλ, δηεπθξηλίδνληαο ηηο δηαθνξέο, πξνθεηκέλνπ ε ΑΜ λα ηα ειέγμεη. 
 
Δάλ ηα πξνηεηλφκελα Πξφηππα δελ εγθξίλνληαη απφ ηελ ΑΜ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πηνζεηήζεη ηα πξνδηαγεγξακκέλα ζηα ηεχρε ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ  Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ.  
 
Όπνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ Πξφηππα, θψδηθεο, θαλνληζκνί θιπ, ηζρχεη ε ηειεπηαία 
έθδνζε απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
 
8.1 πκβαηηθνί Υξόλνη Παξάδνζεο 

 
8.1.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο 

παξάδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ εκαηνδφηεζεο ηεο Δπέθηαζεο 
ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη ζε 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη νξίδνληαη 
αθνινχζσο: 

 ύζηεκα εκαηνδόηεζεο Δπέθηαζεο  
κεηξό Θεζζαινλίθεο 

πξνο Καιακαξηά  
 

πκβαηηθόο 
Υξόλνο 

Παξάδνζεο 
(Ηκεξνι. Ηκ.) 

 
8.1.1.1 

Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο 
δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο θαη Eιέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη 
ηνπ πζηήκαηνο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο 
Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ:  

- απαξαίηεηεο ζχλδεζεο κε ην ΚΔΛ θαη ηελ 
Αίζνπζα Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο,  

- ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηα εκπιεθφκελα 
ζπζηήκαηα, 

- ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 
βαζηθνχ έξγνπ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο-πξνζζήθεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο 
επί ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ,  εληφο  
 

650 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

 

 RFP- 335/18       

 Α.. 59046 

 

   

   

 9   

 
8.1.1.2 

 
Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο 
δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο επί ησλ 15 Νέσλ πξκψλ, εληφο  
 

 
1.000 

 
Οη ζπκβαηηθνί ρξφλνη παξάδνζεο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε, πξνκήζεηα, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ  ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο 
ATC & ATS, ηα εηδηθά εξγαιεία, ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηα 
αληαιιαθηηθά θαη γεληθά ην ζχλνιν ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο απηή 
πεξηγξάθεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο απηψλ. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη δε, φηη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, πεξηιακβάλεηαη ε απνκάθξπλζε 
ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

8.1.2 Δπίζεο ζηελ χκβαζε νξίδεηαη θαη κία ηκεκαηηθή πξνζεζκία, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, 
σο αθνινχζσο: 
 

 
Οινθιήξσζε θαη ππνβνιή Μειεηψλ Δθαξκνγήο ησλ 
απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο ATC & 
ATS ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο, ην αξγφηεξν εληφο 
 

 
250 

Ηκεξνινγ. εκεξψλ 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζα 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο κειέηεο, ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο.   
 
ε πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο 
θαζπζηεξεί γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπληξέρεη ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ (ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο), ν ρξφλνο ππνβνιήο Μειεηψλ Δθαξκνγήο, 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γξαπηφ αίηεκα, ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο. 
  
Η ΑΜ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα θαζνξίζεη ηελ ρξνληθή επίπησζε ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ρνξεγήζεη αληίζηνηρε 
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παξάηαζε ηεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, εθδίδνληαο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Γ ηεο. 
 

8.2 Παξαηάζεηο  
 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο ATC & 
ATS ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, κέζα ζηα ρξνληθά 
φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
παξάδνζεο ηεο παξ. 8.1 ηεο παξνχζαο Τ. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαζπζηεξεί γηα 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπληξέρεη ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο), νη 
ζπκβαηηθνί ρξφλνη παξάδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο πνπ 
επεξεάδνληαη, κπνξεί λα παξαηείλνληαη. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γξαπηφ αίηεκα, ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο πνπ επεξεάδεηαη. 
  
Η ΑΜ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα θαζνξίζεη ηελ ρξνληθή επίπησζε ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ρνξεγήζεη αληίζηνηρε 
παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πνπ επεξεάδεηαη, εθδίδνληαο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Γ ηεο. 

 
Δάλ ιήμεη ν επεξεαδόκελνο από ηηο πξναλαθεξζείζεο θαζπζηεξήζεηο 
ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8.1, ρσξίο λα 
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, θαη δελ παξαδνζνύλ ηα απαηηνύκελα ζπζηήκαηα 
ζεκαηνδόηεζεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί λέν αίηεκα παξάηαζεο από ηνλ 
Αλάδνρν, ηόηε ν Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο.  
 
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ησλ πκβαηηθψλ Υξφλσλ Παξάδνζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο: 
 

Α. πλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

 
Β. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 8.3 θαησηέξσ.  
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/16 «Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ». 
 

8.3 Κπξώζεηο 
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Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (Β) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, είλαη νη εμήο: 

 
Αλ ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νινθιεξσζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν, κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβαηηθψλ ρξφλσλ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 
ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ησλ ζπζηεκάησλ αλά ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ, ε ζπκβαηηθή αμία ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηα 
ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ πνπ παξαδίδνληαη εθπξφζεζκα, πξνθχπηεη απφ ην 
αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ θάζε ηκήκαηνο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν 
Πίλαθα Α ηεο παξνχζαο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ, 
απμάλνληαο ην πνζνζηφ θάζε ηκήκαηνο κε ηα εηδηθά πνζνζηά ησλ 
απαηηνχκελσλ δνθηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα απηφ (SIT,TR). 
 
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν 
θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ 
πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο  
Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε 
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν πνζφ. 
 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη 
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/16 «Κπξψζεηο 
γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο». 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 
9.1 Με βάζε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο θαη 

εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ην Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα πξνο έγθξηζε, 
πξνζδηνξίδνληαο ην ρξφλν νινθιήξσζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο 
ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο παξάδνζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαπηχμεη, ηεθκεξηψζεη, επεμεξγαζζεί θαη 
παξνπζηάζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, 
νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο θιπ πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηα 
ηεχρε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα ζα ειεγρζεί απφ ηελ ΑΜ εληφο πξνζεζκίαο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 
Δάλ ε ΑΜ πξνβεί ζε ζρφιηα θαη απαηηήζεη ηε δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα ην επαλππνβάιεη, έρνληαο ελζσκαηψζεη 
ηα ζρφιηα ηεο ΑΜ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εληνιήο ηεο. 
 
Η ΑΜ ζα ειέγμεη, δηνξζψζεη – εάλ θξηζεί απαξαίηεην – θαη εγθξίλεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα εληφο πεξηφδνπ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
επαλππνβνιή ηνπ. 
 
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ζρφιηα ηεο ΑΜ, ε ΑΜ 
δηθαηνχηαη λα δηνξζψζεη ή/ θαη λα αλακνξθψζεη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ ζα απνηειέζεη ην 
Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα (Δ.Υ.) ηεο Πξνκήζεηαο ην νπνίν ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη απαξέγθιηηα. 
 

9.2 Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ 
φηη ζα έρεη πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο 
εκεξνκελίεο: 
 
ηαζκφο Μίθξα : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
ηαζκφο Νέα Κξήλε : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
ηαζκφο Αξεηζνχ : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
ηαζκφο Καιακαξηά : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
ηαζκφο Ννκαξρία : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
Γηαζηαπξψζεηο : 380 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
ήξαγγα : 360 Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα εξγαζηεί γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηνπ κε ην ζχζηεκα ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο, σο εμήο: 
 
ΚΔΛ ζην Α/Ξ Ππιαίαο  : 380  Ηκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα 15 λέσλ ζπξκψλ ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί αλ έρεη 
πξφζβαζε γηα εξγαζίεο επί ησλ ζπξκψλ ζηαδηαθά, κε έλαξμε ηελ : 

 
Πξφζβαζε γηα εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί ηνπ 1ν ζπξκνχ 
ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ην αξγφηεξν εληφο 650 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη, νη παξαπάλσ ρξφλνη πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ 
απνηεινχλ εθηίκεζε ηεο ΑΜ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί παξάηαζε ηνπ 
πκβαηηθνχ Υξφλνπ ιφγσ κε έγθαηξεο παξάδνζεο απηψλ, ν Αλάδνρνο δελ 
δηθαηνχηαη  επηπιένλ απνδεκίσζε νχηε απμάλεηαη ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 
 

9.3 Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζα δνκεζεί κε ηε κεζφδν ηεο θξίζηκεο 
δηαδξνκήο (Critical Path Method, CPM) κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ PRIMAVERA 
θαη ζα δείρλεη θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα ζε ζεηξά αιιεινπρίαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο. 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαγξάθεη δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ, αιιειεπηδξάζεηο, 
εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο, ρξφλν ζπλνιηθνχ θαη ειεχζεξνπ πεξηζσξίνπ 
θαη ηνπο ξπζκνχο παξαγσγήο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Θα πεξηιακβάλεη 
επίζεο, δξαζηεξηφηεηεο εθπφλεζεο, ππνβνιήο θη ειέγρνπ απφ ηελ ΑΜ φισλ 
ησλ κειεηψλ, πξνκήζεηαο θαη παξάδνζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηηο 
πάζεο θχζεσο δνθηκέο. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνκεζεηψλ, όιεο νη 
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαιπζνύλ κε ηέηνην ηξόπν, 
ώζηε θακία από απηέο λα κελ έρεη δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη δηαθξηηά κέξε εξγαζίαο, ηα νπνία φηαλ 
νινθιεξσζνχλ, ζα παξάγνπλ θαζνξηζκέλα θαη αλαγλσξίζηκα ηκήκαηα ή 
θάζεηο εληφο ηεο χκβαζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλδένληαη κε ζρέζεηο 
πξνζδηνξίδνληαο ηελ αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ινγηθή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Τπνρξεσηηθνί πεξηνξηζκνί (mandatory constraints) δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Σν 
Υξνλνδηάγξακκα ζα είλαη ζχκθσλν θαη ζα απεηθνλίδεη ηηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο, 
ηηο εκεξνκελίεο πέξαηνο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο παξάδνζεο, νη νπνίνη 
ζα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ινγηθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ αιιεινπρία 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
ην Υξνλνδηάγξακκα ζα ιεθζεί θαη‟ ειάρηζηνλ έλαο θχθινο επαλππνβνιψλ γηα 
θάζε κειέηε, δειαδή: ππνβνιή – έιεγρνο – επαλππνβνιή – έγθξηζε.  
 
Πξνεηνηκάδνληαο ην Υξνλνδηάγξακκα, ν Αλάδνρνο ζα πξνζέμεη ηηο παξαθάησ 
ζπλζήθεο: 
 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ, φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζα 
ρξεζηκνπνηεί απφ θνηλνχ κε ηνλ Αλάδνρν ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 
θαη Η/Μ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δπίζεο φπνπ απαηηείηαη ζην Έξγν, ν 
Αλάδνρνο ηνπ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαζψο θαη νη άιινη Αλάδνρνη 
ηεο ΑΜ ζα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπληνληζκέλα θαη ζα παξέρνπλ ν 
έλαο ζηνλ άιινλ πιήξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη λα 
πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ 
παξεκπνδίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί 
ηνπο θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 
κελ παξεκπνδίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπο. 
 

 Σν ζπληνληζκφ κειεηψλ θη εξγαζηψλ κε ηπρφλ άιινπο Αλαδφρνπο 
 

 Η έιιεηςε εκεξνκεληψλ ή δηαξθεηψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 
παξαιεθζεί απφ ην Υξνλνδηάγξακκα, δελ αθαηξεί ην δηθαίσκα ζηελ ΑΜ λα 
πξνζδηνξίζεη ινγηθέο εκεξνκελίεο ή δηάξθεηεο γηα ηηο ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηεο. 
 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ηερληθνχο ρψξνπο ηνπ ελ 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε γηα ηνλ 
έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ, φινπο ηνπο ρξνληθνχο θαη 
ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ην 
ζχζηεκα. 

 

 ε νξηζκέλεο θάζεηο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα 
απαηηεζεί λπρηεξηλή εξγαζία απφ ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ην ιφγν απηφ ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη αλαιφγσο ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ, ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ λα εξγαζηεί 
ζε δηαθνξεηηθέο βάξδηεο εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ λα κελ πξνθιεζνχλ 
θαζπζηεξήζεηο θαη λα πξνρσξήζνπλ απξφζθνπηα νη απαηηνχκελεο 
εξγαζίεο.  

 
Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ 
πεξηγξαθή ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη κεηψπσλ 
εξγαζίαο, ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Σν Υξνλνδηάγξακκα ζα ππνβιεζεί ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, καδί κε ηξία (3) αληίγξαθα ηεο έθζεζεο θαη ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη έλα CD ζην νπνίν ζα έρεη απνζεθεπζεί ην Αλαιπηηθφ 
Υξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ, φρη .PDF). 
 
Δληφο ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ θάζε κήλα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 
καδί κε ηε κεληαία Έθζεζε Πξνφδνπ,  αληίγξαθν ηνπ ελεκεξσκέλνπ ηξέρνληνο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηζεκαίλνληαο ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν ζε ζρέζε κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή αξρείνπ, φρη .PDF).  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη κέζσ ηεο αλσηέξσ 
έθζεζεο αμηψζεηο ή δηαθσλίεο. Η ΑΜ δελ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ζέζε 
αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηηο 
εγθξίλεη ή ηηο απνδέρεηαη. 
 
ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξαηάζεσλ ησλ πκβαηηθψλ Υξφλσλ 
Παξάδνζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε αλαζεσξεκέλν ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο, ζχκθσλν κε ηηο 
ρνξεγεζείζεο παξαηάζεηο. 
 

9.4 Ο Αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο ππάξμνπλ, κε δηθή ηνπ επζχλε, θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ππνρξενχηαη λα πάξεη ηα αλαγθαία κέηξα 
επηηάρπλζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηε θξίζε ηνπ ή ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
ΑΜ. Σα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν κέηξα επηηάρπλζεο ζα 
εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
10.1 Πξνθαηαβνιή 
 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ζπλνιηθήο έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 
χςνπο 20% (είθνζη ηνηο εθαηφ) επί ηνπ πλνιηθνχ Καη‟ Απνθνπή Σηκήκαηνο ηεο 
χκβαζεο.  Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα. Η 
πξνθαηαβνιή απηή είλαη πξναηξεηηθή θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη 
ζρεηηθή αίηεζε.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη παξνρή ηζφπνζεο 
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο γηα ην πνζφ απηφ.  Καηά ζπλέπεηα ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 
εγγχεζε πξνθαηαβνιήο γηα ηε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο απφ απηφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζα 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Β1 ή Β2 ηεο παξνχζαο ζηελ ειιεληθή ή 
αγγιηθή γιψζζα αληίζηνηρα. 
 
Η απφζβεζε ηεο ιεθζείζεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε θάζε 
πηζηνπνίεζε, κε παξαθξάηεζε απφ θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξη 
ηεο απνζβέζεσο ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
Σν πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε πηζηνπνίεζε κέρξη ηεο 
απνζβέζεσο απηήο, ζα είλαη πξνζαπμεκέλν κε ηνπο ηφθνπο πνπ αλαινγνχλ 
ζην κέρξη ηφηε αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. 
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Η απφζβεζε πξνθαηαβνιήο πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε πηζηνπνίεζε κέρξη 
απνζβέζεσο ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
 

ύλνιν Απόζβεζεο Πηζηνπνίεζεο = Α + Σ 
 
φπνπ: 
 
Α: Η ηκεκαηηθή απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ παξαθξαηείηαη απφ θάζε 

πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
αθφινπζε ζρέζε: 

 
A = Δ x Π(%) 

 
Δ: Πνζφ ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ παξφληνο ινγαξηαζκνχ (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ κείνλ 
ην πνζφ ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ). 

 

Π(%): Δθαηνζηηαίν πνζνζηφ απφζβεζεο = ξ/ x 100 x 1,10 
 

ξ: Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη  ην κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πνπ 
δελ έρεη αθφκα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 
πξνθαηαβνιήο. 

 
Σ: Η παξαθξάηεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ζην κέρξη ηφηε 

αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 
ζρέζε: 

 
Σ = Τ x Ζ x ε(%)/365 

 
Τ: Σν αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
Ζ: Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηζκνχ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ κεηξνχκελν 

ζε εκέξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηζκνχ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, 
νξίδεηαη γηα ηελ 1ε πηζηνπνίεζε ην δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 
πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο. Δλψ γηα ηηο επφκελεο 
πηζηνπνηήζεηο ην δηάζηεκα απηφ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο πξνεγνχκελεο πηζηνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
παξνχζαο. 
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ε(%): επηηφθην ίζν κε ην ηζρχνλ επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ εμάκελεο δηάξθεηαο  πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο. 

 
10.2 Πιεξσκέο – Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο 
 
10.2.1 Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Πνζνζηηαίν Δπηκεξηζκφ ηνπ Πίλαθα Α (ζπλεκκέλν 7 ηεο παξνχζαο). 
 
χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α, ν Αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη, γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
Έξγνπ κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη δνθηκψλ SAT ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην αληηθείκελν ησλ ηαζκψλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
θξέαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηνχο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α. 
 
Η αμία ησλ δνθηκψλ ελνπνίεζεο  (SIT) ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε ζέζε  ζε 
ιεηηνπξγία (TR), απνδεκηψλνληαη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α. ε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ αλά ηαζκφ/νχο ή άιισλ ηκεκάησλ ηνπ 
Έξγνπ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ δνθηκψλ ελνπνίεζεο  (SIT) θαη (ΣR) ησλ 
ζπζηεκάησλ, ζα επηκεξηζζεί ζηελ αμία θάζε ηκήκαηνο αληίζηνηρα. 

 
10.2.2 Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ 

είλαη ηα εμεο: 
 

 Λνγαξηαζκνχο / πηζηνπνηήζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ γηα έιεγρν, ζπλνδεπφκελνπο απφ ηα εγθεθξηκέλα 
πξσηφθνιια νξηζηηθψλ παξαιαβψλ. 
 

 Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ. 
 

 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε  
 

 παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο  γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 
φπσο ηζρχεη).  Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε 
ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 
20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 
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 παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ.  Η ελ ιφγσ 
θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ. Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

• Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16).  Η ελ ιφγσ θξάηεζε 
επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 

 

 νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ πξνθχπηεη βάζεη ηεο 
λνκνζεζίαο. 

 
10.2.3 Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ν ινγαξηαζκνο/ 

πηζηνπνηήζε ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) εθηππσκέλα πξσηφηππα θαζψο θαη ζε 
ςεθηαθή κνξθή. 

 
 Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ αθαηξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, 

φπσο ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ηηκψλ γηα ειαηηψκαηα θαη 
παξαιείςεηο, απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ (εληφθσο), λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 
γεληθά θάζε απαίηεζε ηεο ΑΜ πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιιν ηξφπν. 
 
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθά θαη γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ζπζηεκάησλ αλά ζηαζκφ, πνπ 
νινθιεξψζεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο χκβαζεο. Απφ θάζε λέν ινγαξηαζκφ 
αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη πξνθχπηεη 
ην λέν πιεξσηέν πνζφ. Ο Αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ππνβάιεη λέν 
ινγαξηαζκφ αλ δελ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ ΑΜ ν πξνεγνχκελνο. 
 
Η ΑΜ ειέγρεη ην ινγαξηαζκφ εληφο δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ 
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαη, αθνχ επαιεζεχζεη φηη νη εξγαζίεο γηα ηηο 
νπνίεο αηηείηαη πιεξσκή ν Αλάδνρνο ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ πξσηνθφιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ηηο πηζηνπνηεί.  
 
Αλ ν ινγαξηαζκφο έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο ή ειιείςεηο ζηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά, ε ΑΜ ηα επηζεκαίλεη ζηνλ Αλάδνρν θαη 
παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. ηελ 
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πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε πξνζεζκία ειέγρνπ ησλ δέθα πέληε (15) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ, αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ 
Αλάδνρν. Ο ινγαξηαζκφο κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηελ ΑΜ θαη απνηειεί 
πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, νη ινγαξηαζκνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
ηηκνιφγην εμσηεξηθνχ, εάλ πιηθά εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά θιπ. 
θαηαζθεπάδνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ηηκνιφγην 
εζσηεξηθνχ εάλ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα ή ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ 
εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα. 
 
Σν ηηκνιφγην ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα αλαθέξνπλ 
ηνλ θσδηθφ, πεξηγξαθή ζηα αγγιηθά θαη ειιεληθά, κνλάδα κέηξεζεο, ηηκή 
κνλάδαο, αμία. 
 
Όιεο νη πιεξσκέο ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα 
χκβαζε, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εθφζνλ ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιιεη ν 
Αλάδνρνο έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξεία/ θνηλνπξαμία πνπ έρεη ζπζηαζεί λφκηκα 
ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ή έρνπλ εθδνζεί ζε ρψξα 
ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα, 
αηηηνινγεκέλα θαη ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά.  
 
Η ΑΜ ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ εγθξηζέληνο ινγαξηαζκνχ ζηνλ Αλάδνρν 
εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ηηκνινγίσλ 
ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα σο άλσ απαηηνχκελα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά. 
 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έκβαζκα ζην εμσηεξηθφ, εάλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγέο 
έπ‟ νλφκαηη ηεο ΑΜ, κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε επηηαγή γηα ηα ηηκνιφγηα 
πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ πιεξσκή είλαη 
απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε απφδεημεο εηζπξάμεσο. 
 
Σν λφκηζκα ηεο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ην ΔΤΡΩ. 

  
10.3 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
 
10.3.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ύςνπο 5% επί ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζύκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα Α1 θαη Α2 πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα αληίζηνηρα. 
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη θνηλή ππέξ 
φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
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Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα εθδνζνχλ απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα ή  αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` 
θαη γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 
πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 
10.3.2 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 

θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 
πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ, 
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο. Η αλσηέξσ Δγγχεζε θαιχπηεη θάζε 
απαίηεζε ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ 
ηεο χκβαζεο, είηε γηα κε πξνζήθνπζα πξαγκάησζή ηεο, είηε, ηέινο, γηα 
απαίηεζε ηεο ΑΜ απφ ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. Η 
Δγγχεζε φκσο απηή δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε 
ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ηεο 
Δγγχεζεο. 

 
Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έγγξαθε 
δήισζή ηεο ζηελ Δθδφηξηα Σξάπεδα ηελ Καηάπησζε Όινπ ή Μέξνπο ηνπ 
Πνζνχ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
χκβαζε θαη πνπ νθείινληαη ζηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
10.3.3 Δάλ ην πκβαηηθφ Σίκεκα ιφγσ αχμεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απμεζεί 

γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ζα πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
χςνπο 5% επί ηνπ πξφζζεηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο.  

 
10.3.4 Όιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη θαη ηεξνχληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, 

κε απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη Δγγπεηηθέο 
Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο κε ηελ πξψηε 
απαίηεζε ηεο ΑΜ, ζα εθδίδνληαη δε απφ αμηφπηζηεο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο 
απνδεθηέο ζηελ ΑΜ σο απηνθεηιέηεο θαη πξσηνθεηιέηεο, ζα είλαη παξαδνηέεο 
θαη πιεξσηέεο ζηελ Αζήλα, ζα δηέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζα 
ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ 
Αζελψλ γηα φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηηο Δγγπήζεηο. 

 
10.3.5 Η ΑΜ ζα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ελ ιφγσ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 
 
10.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο 
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 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο.  Καηά ην ρξφλν εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
πξνβαίλεη ζηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο.  

 
 Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξφλνπ 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Η ελ ιφγσ εγγχεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 10% επί 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
10.5 Απνδέζκεπζε Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Καιήο Δθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο 

θαη Καιήο Λεηηνπξγίαο 
 

Οη Δγγχεζεηο Καιήο Δθηέιεζεο / Πξνθαηαβνιήο απνδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο 
πξνκήζεηαο. ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ νη εγγχεζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο / πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 
 
ε θακκία πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ ππφινηπν πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ πνπ ζα 
είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΑΜ, δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλαπφζβεζην πνζφ 
ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
 Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαη ε έγθξηζε 
απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ.  
 
Δάλ ζην πξσηφθνιιν αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Γηα ηελ 
απνδέζκεπζε ησλ ελ ιφγσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11 ΜΔΛΔΣΔ 
 
11.1 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε θαη 
εηδηθφηεξα ηελ «Σερληθή Πεξηγξαθή», ηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ θαη ηα ζρέδηα ηεο Πξνκήζεηαο. 
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11.2 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο φπνηεο ειιείςεηο ηεο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη, νη νπνίεο ζα νθείινληαη ζε 
παξάιεηςή ηνπ λα δεηήζεη εγθαίξσο ελεκέξσζε θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

 
11.3 Η ΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε Μειέηε Δθαξκνγήο, φπσο απηή ζα 
ππνβάιιεηαη ηκεκαηηθά, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε ππνβνιή. 

 
11.4 Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ιάζε, αηέιεηεο ή αζπκθσλίεο ζε ζρέζε κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ε σο άλσ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα 
επηζηξέθνληαη πξνο δηφξζσζε. 

 
11.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ησλ ζρνιίσλ ηεο ΑΜ λα επαλππνβάιεη γηα έγθξηζε ηε 
Μειέηε ζηελ ΑΜ, ε νπνία ελ ζπλερεία ζα πξέπεη λα ηελ επαλεμεηάζεη εληφο 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. 

 
11.6 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ απφ ηελ ΑΜ, ζα 

εμεηαζζεί ε ελδερφκελε επίπησζή ηνπο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξνκήζεηαο. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ ΑΜ ε δηάξθεηα παξάηαζεο 
ησλ πξνζεζκηψλ κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα 
αηηηνινγεί δηεμνδηθά ηηο επηπηψζεηο ησλ ελ ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξνκήζεηαο θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη γηα λα κεηξηάζεη 
ηηο επηπηψζεηο απηέο. 

 
11.7 Οη σο άλσ Μειέηεο ζα ππνβιεζνχλ ζε επηά (7) ζεηξέο (1 πξσηφηππν θαη 6 

αληίγξαθα) θαη κία επηπιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηεο ΑΜ. 

 
11.8 Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζχληαμε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε κειεηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη 
αλεγκέλεο ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη, επνκέλσο, απηφο δελ δηθαηνχηαη 
θακία ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 
11.9 Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ βάζεη ησλ αλσηέξσ κειεηψλ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πκβαηηθφ Σίκεκα θαη δελ ζα γίλεη δεθηή θακία δηαθνξνπνίεζή ηνπ βάζεη 
ηπρφλ δηνξζψζεσλ θαηά ηελ έγθξηζε ησλ Μειεηψλ απφ ηελ ΑΜ. 

 
11.10 Σνλίδεηαη φηη ε έγθξηζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ απφ ηελ ΑΜ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, νχηε απνηειεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνδνρή 
ηεο επάξθεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ηεο κειέηεο. 
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11.11 Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ 
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 
ζεκαηνδφηεζεο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο Μειέηεο απφ ηελ ΑΜ. 

 
11.12 Η αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο φπσο θαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο δελ 

ζπλεπάγνληαη απνδνρή φξσλ πνπ αληηζηξαηεχνληαη απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο θαη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ζχληαμε ηεο Μειέηεο νθείιεη λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ 
Σεπρψλ. 

 
11.13 Ο Αλάδνρνο έρεη ειέγμεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε φιν ην πεξηερφκελν 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεπρψλ πνπ απνηεινχλ ηελ Γεληθή Οξηζηηθή Μειέηε (ΓΟΜ) 
ηεο ΑΜ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαδνρψλ θαη πξνυπνζέζεσλ βάζεη ησλ 
νπνίσλ απηή εθπνλήζεθε θαη ηελ έρεη απνδερζεί πιήξσο θαη ρσξίο θακία 
επηθχιαμε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
12.1 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί Ηκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηφπνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο. ην 
Ηκεξνιφγην απηφ ν Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ηεο ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα αλαγξαθήο 
ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη κπνξεί λα 
δεηήζεη εγγξαθή θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
Πξνκήζεηα. 

 
12.2 Σνλίδεηαη φηη ζην Ηκεξνιφγην εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάθεη κφλν 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
φρη ζπκβαηηθέο ζέζεηο ηνπ. Οη ζπκβαηηθέο ζέζεηο ηνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ ΑΜ 
κε ηαθηηθή αιιεινγξαθία. 

 
12.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ ΑΜ έλα ππνγεγξακκέλν 

αληίγξαθν ηνπ Ηκεξνινγίνπ Δξγαζηψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 
 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο απφ ην εγθεθξηκκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα, ή ζε πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ θξίλεη ζθφπηκν ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη ζηελ ΑΜ έθζεζε πξνφδνπ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. θνπφο ηεο 
έθζεζεο είλαη λα δνζεί ζαθήο εηθφλα ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηελ 
θαηαγξαθή ηεο ζπκκφξθσζεο ή κε πξνο ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηεο 
Πξνκήζεηαο. Δπίζεο ζα θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρψλ απνθιίζεσλ θαζψο 
θαη ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ελδερφκελσλ θαζπζηεξήζεσλ.  
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ΑΡΘΡΟ 14 ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜ 
 

Η δηνίθεζε ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ, ε επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαζψο 
θαη ε παξαιαβή ηεο δηελεξγνχληαη απφ ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα, ηα νπνία ζα 
νξηζζνχλ απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ. πγθεθξηκέλα, ην Γ.. ηεο ΑΜ ζα νξίζεη ηελ 
αξκφδηα Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο, ηηο νπνίεο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

 Η Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, 
ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί 
ηπρφλ παξαηάζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη, νχηε 
κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο ΑΜ πνπ 
δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε, εκπξφζεζκε θαη έληερλε πινπνίεζε ηεο 
Πξνκήζεηαο. Δηδηθφηεξα, ε Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
έγθξηζε πιεξσκήο πξνθαηαβνιψλ, γηα ηελ έγθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη γηα 
ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα φια ηα ζέκαηα 
παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ζα πινπνηήζεη ηηο νξηζηηθέο παξαιαβέο, 
ζα ζπληάμεη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια θαζψο θαη ηνλ πξσηφθνιιν εγγπεκέλεο 
ιεηηνπξγίαο, ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ εγθξηζή ηνπο ζην Γ.. ηεο ΑΜ θαζψο θαη γηα 
ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.     

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο παξαθνινπζεί ηηο δνθηκέο θαη ηε 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξάιιεια κε ηε Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ ηεο. 

 
14.1 Η Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ 

Αλάδνρν ηνλ επηβιέπνληα ή/ θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ, νη νπνίνη ζα 
παξαθνινπζνχλ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ επηβιεπφλησλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζα 
είλαη νη αθφινπζεο: 
 

14.1.1 Η πηζηή ζπκκφξθσζε πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ε πηζηή εθπιήξσζε 
ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. 
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14.1.2 Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ 
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξνκήζεηαο. 

 
14.1.3 Η εγγξαθή ζην Ηκεξνιφγην Δξγαζηψλ, πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, 

νπνηαζδήπνηε παξαηήξεζεο ζρεηηθήο κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 
 
14.1.4 Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 
 
14.2 Δάλ ε ΑΜ παξαιείςεη λα πξνβεί ζε έιεγρν πνηφηεηαο ησλ εθηεινπκέλσλ 

εξγαζηψλ ή δελ κπνξέζεη λα επηζεκάλεη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζηηο εξγαζίεο, 
απηφ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο νχηε 
ζα εκπνδίζεη ηελ ΑΜ λα απαηηήζεη ηε δηφξζσζε ηεο ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ή 
θαη ηελ απφξξηςε απηήο. 

 
14.3 Σα έγγξαθα ηεο χκβαζεο ζα θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ ζηε Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο κε επηζηνιή θαη 
αληηζηξφθσο. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζε. Ηκεξνκελία ιήςεο 
εγγξάθνπ απφ πιεπξάο ΑΜ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ 
Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΜ ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία ζα 
επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζθξαγίδα πξσηνθφιινπ πνπ ζα ηίζεηαη 
ζηελ επηζηνιή. Οδεγίεο γηα ηνλ ηχπν ησλ επηζηνιψλ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν 
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 
14.4 Σν γεγνλφο φηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο, θαη‟ νπδέλα ηξφπν απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ θάζε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νχηε ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρεη ζρέζε 
πξφζηεζεο κε απηφλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
15.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ ΑΜ ηνλ 

αληίθιεην ηνπ, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ζηελ Αζήλα ή ζηε 
Θεζζαινλίθε θαζψο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ηνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε 
απηά. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη ζηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο/ηξνπνπνίεζεο ηνπ ήδε 
εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, απηφ απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαη 
εκπεηξία ζηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ.  

 
15.2 Σν αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ν Γηεπζπληήο ηεο «χκβαζεο» ν 
νπνίνο ζα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο δεθαεηνχο (10) ηνπιάρηζηνλ 
εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Απηφο ζα νξίζεη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ 
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Αλαδφρνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ν νπνίνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά 
ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο. 

 Ο δηνξηζκφο ησλ δχν αλσηέξσ πξνζψπσλ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΜ θαη ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο. 

 
15.3 Ο Γηεπζπληήο ηεο «χκβαζεο» θαη ν Τπεχζπλνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη πιήξσο 

εμνπζηνδνηεκέλνη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπνχλ ηνλ 
Αλάδνρν ζε ηερληθά ζέκαηα. ην ίδην ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ζα 
ζπκπεξηιεθζεί θαη δήισζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ, κε ηελ νπνία λα 
απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο. 

  
 Ο Γηεπζπληήο ηεο «χκβαζεο» θαη ν Τπεχζπλνο ηνπ Αλαδφρνπ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε ηξίηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο, έλαληη πξφθιεζεο δεκηψλ ζε έξγα θαη θαηαζθεπέο ηξίησλ. Δπίζεο 
είλαη ππεχζπλνη ησλ δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ πκβαηηθνχ 
Αληηθεηκέλνπ.  

 
15.4 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηεο ΑΜ γηα ηηο πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο ηνπ Γηεπζπληή ηεο χκβαζεο ή ηνπ Τπεχζπλνπ επί ηφπνπ ηνπ 
Έξγνπ. Σα αλσηέξσ πξφζσπα ζα δηνξηζζνχλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή 
έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

 
15.5 Η ΑΜ δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα κελ δίλεη ηελ έγθξηζή ηεο, γηα ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη, φηη απηνί δελ είλαη 
θάηνρνη ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, ή δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ 
παξαπάλσ ζέζε. 

 
15.6 Δπίζεο, ε ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν θξίλεη αθαηάιιειν γηα 
ηελ αζθαιή θαη έληερλε θαηαζθεπή, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε 
δνθηκψλ, ησλ πζηεκάησλ, θαζψο θαη εμαηηίαο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ ή ηξίηνπο. 

 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο o Αλάδνρνο νθείιεη εληφο ησλ επφκελσλ δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΜ λα πξνηείλεη άιιν 
πξφζσπν. 
 

15.7 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο 
ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν νπνίνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 
νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ ΑΜ. 
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ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΔ 

 

Η δηελέξγεηα ηεο οριστικής παραλαβής, πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ θάζε 
πηζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ Πίλαθα Α (ζπλεκκέλν 7 ηεο 
παξνχζαο) θαη ηα αλαθεξφκελα, γηα ηηο Πηζηνπνηήζεηο ζην άξζξν 10.2.1 ηεο 
παξνχζαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη νξηζηηθέο παξαιαβέο κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ηξία νινθιεξσκέλα ζηάδηα.  ην πξψην ζηάδην ππάξρεη 
δπλαηφηεηα παξαιαβήο θάζε ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
Πίλαθα Α κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, 
πξνκεζεηψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δνθηκψλ SAT, ζην δεχηεξν ζηάδην 
πεξηιακβάλεηαη ε παξαιαβή ησλ ζπζηεκάησλ θάζε ηκήκαηνο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ ελνπνίεζεο θαη ζην ηξίην ζηάδην πεξηιακβάβεηαη ε 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζχκβαζεο (Γνθηκαηηθή 
Λεηηνπξγία TR).   
  
Η παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία 
νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο κε θνηλνπνίεζε θαη ζηελ Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο, φηη 
νινθιεξψζεθαλ νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη δνθηκέο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
ζπζηεκάησλ, αλάινγα κε ην επίπεδν παξαιαβήο θαη λα θαιέζεη ηελ Δπηηξνπή 
γηα νξηζηηθή παξαιαβή. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη εθφζνλ δελ δηαπηζησζνχλ παξεθθιίζεηο, ζπληάζζεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη 
απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ.   
  
Η επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί: 

i)  λα παξαιάβεη ηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο, 
ii)  λα παξαιάβεη ηα ζπζηήκαηα κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,  
iii)  λα απνξξίςεη  ηα ζπζηήκαηα. 

 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δηαπηζηψζεη παξεθθιίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θξίλνληαη 
επνπζηψδεηο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπο, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ. Αλ ε επηηξνπή 
παξαιαβήο παξαιάβεη ηα ζπζηήκαηα κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην 
ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.  ηελ πεξίπησζε 
πνπ ε γλψκε ηεο επηηξνπήο είλαη, φηη ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε 
πνπ πξννξίδεηαη, ηφηε ην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο θαη λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο ηηκήο.  
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ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ ΑΜ, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή είλαη νπζηψδεηο, ηφηε ζα δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ε 
απνθαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ειαηησκάησλ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο. ε 
πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ειαηησκάησλ, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνξξηθζεί. 
 
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζπζηήκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ ή 
θξίζεθαλ παξαδνηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο πνπ δηελήξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ πιηθψλ απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.  
 
Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 
Αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ΑΜ. Η δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 
απφξξηςεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

 
Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 
παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, 
πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 

Αλάδνρν.  
 
Αλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε 
θαη‟ έθεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ λ.4412/16. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη‟ 
έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.  
 
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 32 ηεο παξνχζαο. 
 
Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα ηεζεί ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κφλν κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ απφ ηελ ΑΜ, ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ. 
 

 Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ν θίλδπλνο ηεο 
Πξνκήζεηαο κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΑΜ, πιελ ηνπ θηλδχλνπ ηεο Πξνκήζεηαο γηα 
βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξακέλεη 
ππεχζπλνο γηα απηέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Μεηά ηε ιήμε 
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ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 692 θαη 693 ηνπ Αζηηθνχ Διιεληθνχ Κψδηθα, θαη γηα ηπρφλ θηλδχλνπο 
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εζθαικέλε κειέηε, εγγελέο ειάηησκα, αζηνρία 
πιηθνχ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
17.1 Ο ρξόλνο εγγύεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο 

Πξνκήζεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο 
νξίδεηαη ζε ηξία (3) ρξόληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή  ηνπ αληηθεηκέλνπ ή 
απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα εμήο: 

 
α) Γηφξζσζε, επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή ειαηησκάησλ, θαθνηερληψλ, 

βιαβψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ θαη ειιείςεσλ, πιηθνηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν. 

 
Σα αληαιιαθηηθά θαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ 
ελ ιφγσ ειαηησκάησλ θαη ησλ θαθνηερληψλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε 
ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο, ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα απνηεινχλ επζχλε 
ηνπ θαη ην θφζηνο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο 
κεηαθνξάο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

 
β) Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ησλ αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ εγγχεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, 
Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ». 

 
γ) Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαζψο θαη ηνπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
δνθηκψλ. 

 
δ) Σερληθή ππνζηήξημε, ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη ζηελ επηηφπηα ζπλερή 

παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) Δηδηθνχ Σερληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ κε 
δεθαεηή εκπεηξία ζηελ ζπληήξεζε πζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαη 
θαη΄ ειάρηζηνλ δχν (2) έκπεηξσλ βνεζψλ ηνπ κε  5εηή εκπεηξία ν 
θαζέλαο ζε ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νη νπνίνη λα είλαη ζε άκεζε 
δηαζεζηκφηεηα. Ο Δηδηθφο Σερληθφο θαη νη βνεζνί ηνπ ζα 
απνθαηαζηήζνπλ ηηο βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνχλ ζην 
ζχζηεκα, ζην ινγηζκηθφ θαη ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ηξηεηνχο εγγχεζεο. Οη πξναλαθεξζέληεο ηερληθνί ηνπ Αλαδφρνπ 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη 
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πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ βιάβεο θαη λα 
ηηο αληηκεησπίδνπλ, φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πνπ 
αθνξά ην ΚΔΛ θαη ηνπο ηαζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζηαηαη ε 
ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ.  

 
Σα έμνδα δαπάλεο, κεηαθίλεζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο 
εγγχεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ ηεο ζχκβκαζεο, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 
ε) Τπνζηήξημε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ εληνπηζκφ θαη 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ βιαβψλ νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 
ιεηηνπξγία. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο, δειαδή ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ιήςε ηεο θιήζεο γηα 
ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο, απφ ηνλ επηθεθαιήο εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο, έσο ηελ άθημε ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία ψξα. 

 
17.2 Η δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηελ πεξίνδν ηνπ 
ρξφλνπ εγγχεζεο ζα είλαη ε αθφινπζε: 

 
α) Η ΑΜ εθδίδεη εληνιή εξγαζίαο. Η εληνιή απηή αθνξά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο βιάβεο (ην 
είδνο, ν ηφπνο, ν ρξφλνο) θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο 
γηα ηελ αηηία ηεο βιάβεο / ειαηηψκαηνο. Η εληνιή απηή θνηλνπνηείηαη 
άκεζα ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ΑΜ. 

 
β) Ο Αλάδνρνο κφιηο ιάβεη ηελ εληνιή εξγαζίαο πξνβαίλεη άκεζα ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη 
παξέρνληαο ηα αληαιιαθηηθά θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη, 
ρσξίο θακία νηθνλνκηθή πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο ΑΜ. 

 
γ) Δάλ ν Αλάδνρνο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο εληνιήο εξγαζίαο 

δελ αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο πκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, ηφηε ε ΑΜ ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο ηνπ, κε ηελ 
επηθχιαμε θάζε δηθαηψκαηφο ηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
χκβαζεο, θαηά ην άξζξν 33 ηεο παξνχζεο. 

 
17.3 Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

είηε αληηθαηαζηάζεθαλ είηε επηδηνξζψζεθαλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ 
εγγχεζεο, παξαηείλεηαη ν ρξόλνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηώλ 
θαηά 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο. 
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17.4 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ηε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
ρξφλνπ εγγχεζεο.  
 
Δάλ θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίνδν, ν εμνπιηζκφο, ή νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή 
επηκέξνπο ζχζηεκα ή ην ινγηζκηθφ αζηνρήζεη θαη‟ επαλάιεςε θαη δελ 
ιεηηνπξγήζεη ή δελ απνδψζεη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ε αζηνρία απηή 
ζα ζεσξεζεί αζηνρία ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηφξζσζε ηεο αζηνρίαο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ, ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ 
αθαίξεζεο θαη επαλεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ελ γέλεη δηφξζσζε άιισλ 
παξφκνησλ εμαξηεκάησλ ή πζηεκάησλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα ζρεηηθά 
έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

17.5 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηξηεηνύο εγγύεζεο ν Αλάδνρνο έρεη θαη ηελ 
επζύλε ηεο πξνιεπηηθήο (πξνγξακκαηηζκέλεο) ζπληήξεζεο γηα 
δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή  ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ. Γηα ην δηάζηεκα απηφ ηα έμνδα ζπληήξεζεο ζα 
βαξαίλνπλ ηνλ ίδην. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε 
πξνγξάκκαηνο βαξδηψλ επί εβδνκαδηαίαο βάζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζπληήξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηηο νκάδεο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπψλ πνπ δηαζέηεη, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλαιψζηκσλ 
αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ γηα ηελ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ επζχλε ζα έρεη ε ΑΜ ή ε 
Τπεξεζία πληήξεζεο ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο εθφζνλ πθίζηαηαη θαη ην 
θφζηνο ηεο ζα βαξαίλεη ηελ ίδηα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο λα παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ βέιηηζηε ζπληήξεζε, ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα 
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο εηθνλνγξαθεκέλνπο θαηαιφγνπο πιηθψλ 
πνπ έρεη ππνβάιιεη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Πξνκήζεηα πξνο ηελ ΑΜ φισλ ησλ 
Αληαιιαθηηθψλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα πκβαηηθά 
Σεχρε. 

 
18.1  Κύξηα Αληαιιαθηηθά ηεο Πξνκήζεηαο 
 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

 

 RFP- 335/18       

 Α.. 59046 

 

   

   

 32   

ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ε Πξνκήζεηα ησλ Κχξησλ 
Αληαιιαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο φπσο απηά νξίδνληαη  
ζηα Σεχρε «Σερληθή Πεξηγξαθή» θαη ζηα ηεχρε ησλ «Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ». Η παξάδνζε ησλ θχξησλ 
αληαιιαθηηθψλ ηεο Πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα νινθιεξσζεί 
αλαινγηθά πξηλ ηελ έλαξμε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
 

18.2  Κύξηα Αληαιιαθηηθά ηεο πεξηόδνπ Δγγύεζεο 
 

ην πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη ηα Κχξηα 
Αληαιιαθηηθά ηεο Δγγχεζεο ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ηξηεηνχο εγγχεζεο ηεο Πξνκήζεηαο γηα ηελ δηφξζσζε βιαβψλ, ειαηησκάησλ, 
θαθνηερληψλ θαη άιισλ ειιείςεσλ πνπ νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν. Ο 
Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θαη ηηο δαπάλεο απνζήθεπζεο ησλ θπξίσλ 
αληαιιαθηηθψλ ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο. 

 
18.3 Αλαιώζηκα Αληαιιαθηηθά ηεο πεξηόδνπ Δγγύεζεο 
 

ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ε Πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ 
αληαιιαθηηθψλ εγγχεζεο πνπ πθίζηαληαη θζνξά ή «κφιπλζε» θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο 
ζε πξνδηαγεγξακκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαζ΄ φιε 
ηελ ηξηεηή πεξίνδν εγγχεζεο. 

 
Σν είδνο θαη ε ζπρλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ 
εγγχεζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Σεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ». 

 
18.4 Σν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αληαιιαθηηθψλ παξαδνηέα 

ζηηο απνζήθεο ηεο ΑΜ πεξηιακβάλεηαη ζην Καη‟ Απνθνπή Σίκεκα ηεο 
Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
18.5 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ζα είλαη δηαζέζηκα 

ζηελ ΑΜ γηα κηα πεξίνδν εηθνζηπέληε (25) εηψλ κεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 
εγγχεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 
 

18.6 Γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζχκβαζεο. Σν δηαζέζηκν 
απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο ζα θαιχπηεη ηηο 
αλάγθεο ηεο Πξνκήζεηαο γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ (1) έηνπο. 

 
18.7 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξνκήζεηαο θαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
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ζηελ ΑΜ θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν (3) εηψλ πέξαλ 
ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. Ο θαηάινγνο απηφο ζα θαιχπηεη θχξηα θαη 
αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά κε αλαθνξά ζην κέγηζην εγγπεκέλν ρξφλν 
παξάδνζήο ηνπο απφ ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

 
18.8 Η ηξηεηήο εγγχεζε ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

θχξησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο απνζήθεο ηεο ΑΜ. ε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθφ αληαιιαθηηθφ κεηά ηε ρξήζε ηνπ, 
απηφ ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 
18.9 Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη ηνλ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε 

ε ΑΜ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ 
βάζεη ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ κέζσ Η/Τ. Σν ίδην 
ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 
18.10 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη νινθιεξσκέλν θαηάινγν φισλ ησλ εηδηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο Πξνκήζεηαο. Ο αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ βάζεη 
ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο πνπ ζα δνζεί. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΗΜΗΚΟ  

 
 Ο Αλάδνρνο παξαρσξεί κε ην παξφλ ζηελ ΑΜ κε απνθιεηζηηθέο θαη αλέθθιεηεο 

άδεηεο ρξήζεο γηα ην ινγηζκηθφ, ηα πξφηππα, ηνπο θψδηθεο, ηα ζρέδηα θιπ, πνπ 
ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε  ησλ ζπζηεκάησλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πελήληα (50) εηψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ Αλάδνρν, ηνπ παξφληνο έρνληνο ηζρχ 
κεηαβίβαζεο θαη εθρψξεζεο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ. 
 
Δηδηθφηεξα, ε ΑΜ, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ πνπ ηεο 
εθρσξνχληαη, δηθαηνχηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Αλαδφρνπ, λα ρξεζηκνπνηεί ην 
ινγηζκηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί ε 
δπλαηφηεηα λα θαιχςεη κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
 
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα δχλαληαη λα αζθεζνχλ είηε απφ ηελ ΑΜ είηε απφ 
ηελ ππεξεζία ζπληήξεζεο, είηε απφ ηξίην ζηνλ νπνίν ε ΑΜ ή ππεξεζία 
ζπληήξεζεο ζα παξαρσξήζεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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Ο Αλάδνρνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα ππνβάιιεη αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα ζα ηεζεί ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
απφ ηελ ΑΜ. Σν ππφ εθπαίδεπζε πξνζσπηθφ ζα επηιεγεί απφ ηελ ΑΜ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
ππεξεζίαο ζπληήξεζεο θαη ηεο ΑΜ θαη εγγπάηαη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα 
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζα επηιεγνχλ απφ ηελ ΑΜ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 
21.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνο έιεγρν ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) θαζψο θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο 
θαη Διέγρσλ - Γνθηκψλ. 

 
Η ΑΜ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζα επηζηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο σο άλσ 
ππνβνιέο κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα ελζσκαηψζεη ζηηο αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο θαη Διέγρσλ. 
Κάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ, ζα ππνβάιιεηαη γηα 
έγθξηζε ζηελ ΑΜ. 

 
21.2 Οη έιεγρνη πνηφηεηαο ζα γίλνληαη κε επζχλε θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
21.3 Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη ηα θξηηήξηα, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο, αλαθέξνληαη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 
φιεο νη απαηηήζεηο απηψλ ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ. 

 
 Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπγθξνηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

Πεξηνρή ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ (π.ρ. πεξί ρακειήο ηάζεσο (LVD), 
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο θιπ) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπλνδεπηηθψλ 
εγγξάθσλ. 

 
21.4 Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ηζνδχλακα ζηα απαηηνχκελα 

πξφηππα ψζηε λα παξέρνπλ αλάινγεο πνηφηεηαο πξντφληα, ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

 
21.5 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ πιηθψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ή ζα πξνκεζεπηεί θαζψο 
επίζεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 
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Γη‟ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ην εμήο πξφγξακκα: 
 
 Πξόγξακκα Διέγρνπ  ζηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο  

 
Πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη επηζεψξεζεο πνπ ζα δηελεξγεζεί ζηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ζα θαιχπηεη 
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ηελ χκβαζε. 

 
21.6 Σν πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βαζηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη κε 
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε ηέηνηα ζπρλφηεηα ψζηε λα πιεξνχληαη νη 
απαηηήζεηο πνηφηεηαο σο αθνινχζσο: 

 
21.6.1 Γείγκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ εγγξάθσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο, εληχπσλ δνθηκψλ 

θαη εληχπσλ αλαθνξψλ. 
 
21.6.2 Καηάινγν πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ ΑΜ ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπλνδεπφκελα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ηνπο 
ηχπνπο ησλ δνθηκψλ θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπο. 

 
21.6.3 Πιήξεηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θιπ. 
 
21.7 Γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ζα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ζε 

θαηάιιειε κνξθή γηα ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί, 
παξαδνζεί, δηαπηζησζεί ειαηησκαηηθά θιπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
Πξφζζεηα ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο 
θαη ηα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο. Σα ζρέδηα ηνπ Αλάδνρνπ θαη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
21.8 Σν πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 

ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα ηεξείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, 
εθηφο αλ δνζνχλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα αλαγξάθνληαη ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε 
δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο. 

 
21.9 ε θακία πεξίπησζε, ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ δελ 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ 
ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ θαη γηα ηελ άξηηα, αζθαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
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ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΛΗΚΧΝ – ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο ΑΜ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα 
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
 
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο 
θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
 
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ λ.4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 
 
23.1 ε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ 

αλάζεζή ηεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ ην φλνκα, 
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ 
ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ απηνχο. Η ΑΜ ζα επαιεζεχζεη ηε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ ππεξγνιάβνπ, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16 θαζψο θαη φηη ν πξνηεηλφκελνο 
ππεξγνιάβνο θαιχπηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη.  Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεξγνιάβνη πνπ 
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ππνβάινπλ ζηελ ΑΜ ηα  
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ Ν.4412/16. 

 
23.2 Η αλάζεζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, δελ 

απαιιάζζεη θαη‟ νπδέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ή ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ νχηε δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ/ πξνκεζεπηψλ. 

 
23.3 Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ΄ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 

απφ ηνλ ππεξγνιάβν/ πξνκεζεπηή ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο θαη δελ απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ θαη εγγπήζεσλ ηνπ γηα θάζε 
ηκήκα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν/ πξνκεζεπηή. 

 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

 

 RFP- 335/18       

 Α.. 59046 

 

   

   

 37   

23.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα αλαζέζεη ζε ππεξγνιάβνπο 
/ πξνκεζεπηέο ζπκβάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 
50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο χκβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαηεζέληνο αληηθεηκέλνπ ζε ππεξγνιαβία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
24.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο πξηλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, 
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

 
24.2 Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, απαηηείηαη ε 

παξάδνζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, φπσο πξνβιέπνληαη 
ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή» θαη ζηα ηεχρε ησλΠξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, 
Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ.  

 
Η κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζρεδίσλ «σο 
θαηαζθεπάζζεθαλ» απνηειεί ιφγν γηα ηε κε Παξαιαβή ηεο Πξνκήζεηαο απφ 
ηελ ΑΜ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25  ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
25.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη ζα ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα ηεο ζχκβαζεοο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Σεχρε 
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο χκβαζεο». 

 
Γηα ηελ εξγαζία απηή, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 
πξνγξάκκαηα ησλ απαηηνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ζα ηίζεληαη 
ζε γλψζε ηεο ΑΜ πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο. 

 
25.2 Όιεο νη δνθηκέο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη 

αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε „‟ζέζε ζε ιεηηνπξγία‟‟ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ηε χκβαζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
κε ηελ ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα 
Μειινληηθή Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ απφ ην πξνζσπηθφ 
ηεο Αηηηθφ Μεηξφ. 
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ΑΡΘΡΟ 26  ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
26.1 O Αλάδνρνο πξέπεη λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. O Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο 
ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξφηεηα, πνηφηεηα, αληνρή, απφδνζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ηνπο απαξηίδνπλ θαζψο 
θαη γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε πξαγκάησζε ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 

 
26.2 Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

γηα νπνηαδήπνηε δεκηά, απψιεηα ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζε εμνπιηζκφ, 
πιηθά θαη εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πξνκήζεηα. 

 
26.3 Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά, ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηεο πγείαο θαη ζαλάηνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, ή ηξίησλ πξνζψπσλ, ή 
δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί ζε νπνηνδήπνηε ηφπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα 
ζρεηηθή κε ηελ εθηεινχκελε Πξνκήζεηα. Δπνκέλσο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ 
γεγνλφησλ. 

 
26.4 Ο Αλάδνρνο είλαη εμ΄ νινθιήξνπ ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε πνπ έρεη 

εθπνλήζεη, ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηελ νξζή αμηνπνίεζε απηψλ γηα ηελ ελ γέλεη πξαγκάησζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 
26.5 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο πεξάησζεο ηεο Πξνκήζεηαο θαη είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ, ηεξψληαο ην Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα. 

 
26.6 Ο Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη γηα 
ηελ ζρέζε ηνπ κε απηνχο.  

 
26.7 Γελ ππάξρεη ζρέζε πξφζηεζεο κεηαμχ ΑΜ θαη Αλαδφρνπ, ηνπ Πξνζσπηθνχ 

απηνχ ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. 
 
26.8 Αλ ε ΑΜ ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο 

νθεηιφκελνπο ζηηο αλσηέξσ αηηίεο, ην πνζφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ιαβείλ ή 
ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
26.9 ε πεξίπησζε πνπ πιηθά, εμνπιηζκφο, ζπζηήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο ή 

ινγηζκηθφ ή νηηδήπνηε άιιν ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
Αληηθεηκέλνπ, θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ε άδεηα θαη ηα έμνδα 
απφθηεζεο ησλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν. 
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ΑΡΘΡΟ 27  ΑΦΑΛΗΔΗ 
 

27.1 Γεληθά  

O Αλάδνρνο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νθείιεη λα αζθαιίζεη 
ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζηε ζχκβαζε, ηα πιηθά, ηελ ίδηα ηελ 
πξνκήζεηα θαζψο θαη ηελ αζηηθή επζχλε, πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη εμ αηηίαο ή εμ 
αθνξκήο ηεο ζχκβαζεο, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δαπάλεο, κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν.  

Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία (κία ή πεξηζζφηεξεο) πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη θεξέγγπα, ψζηε λα παξέρεη ηα ερέγγπα 
γηα ηελ παξερφκελε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα αζθάιηζεο.  

Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη έδξα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δελ βξίζθεηαη ζηελ 
Αζήλα ζα πξέπεη λα έρεη λφκηκν γξαθείν – αληηπξνζσπεία ζηελ Αζήλα ή λα 
νξίζεη  αληίθιεην ζηελ Αζήλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 4 
ηνπ Κ.Πνι.Γ.  

Η βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο 
ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ πέληε (5) εκέξεο 
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί. Σα πξσηφηππα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 
πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε 
πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 
ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ππνρξεσηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν. 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ ηεο 
εθηέιεζεο απ‟ απηφλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή ζην πιαίζην ησλ άιισλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ δέθα πέληε 
(15) εκεξνινγηαθέο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ. 

Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη ζπκβαηηθή ζρέζε, πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 
ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη ζηα ινηπά 
αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ, πνπ ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζχκβαζε. Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα 
αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ απηφ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχκβαζε. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην 
πξναλαθεξφκελν πξνζσπηθφ (εκεδαπφ ή αιινδαπφ) έλαληη αηπρεκάησλ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνληαο ηελ εξγνδνηηθή ηνπ επζχλε. 
 

27.2 Αζθάιηζε πκβαηηθνύ Αληηθεηκέλνπ  
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πκβαηηθφ Αληηθείκελν θαηά ηα εμήο 
ζηάδηα: 

 
α) Καηά ην ηάδην ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Δμνπιηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

χκβαζεο απφ ηελ ρψξα ή ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο κέρξη ηελ πξνζθφκηζή 
ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα. Σν ζρέδην ηνπ ελ ιφγσ 
αζθαιηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο έιεγρν ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ πξψηε θφξησζε. ην αζθαιηζηήξην ζα ηζρχεη ε 
ξήηξα Α‟ (Institute Cargo Clauses A - ALL RISK), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ξεηξψλ Πνιέκνπ (Institute War Clauses Cargo) θαη Απεξγηψλ (Institute 
Strikes Clauses Cargo), επηζεκαίλνληαο φηη ζα θαιχπηνληαη θαη ηπρφλ 
κεηαθνξηψζεηο. Σν ζρεηηθφ πξσηφηππν αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζεί ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξψηε θφξησζε. 

β) Από ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πξώηνπ εμνπιηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΑΜ ζηελ Αζήλα κέρξη ηελ Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. 
Σν ζρέδην ηνπ αλσηέξσ αζθαιηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο 
έιεγρν ζηελ ΑΜ δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα. Σν πξσηφηππν αζθαιηζηήξην ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
ηελ πξψηε πξνζθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ πκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ (πζηήκαηα εκαηνδφηεζεο, αληαιιαθηηθά εξγαιεία, 
ππεξεζίεο θιπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή/ θαη αλαπξνζαξκνγψλ, (ζεηηθψλ ή 
αξλεηηθψλ), ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 
27.3 Αζθάιηζε θαηά Παληόο Κηλδύλνπ ην Έξγνπ, απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

πξψηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. 

 
Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο είλαη: 

 
Η ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ 
ζπκπιεξσκάησλ ή θαη αλαπξνζαξκνγψλ ηεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά 
απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδνκέλνπ 
θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθή αμία ηεο χκβαζεο θαη ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. Η 
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αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο 
ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε 
ιφγν ή αηηία (δειαδή αλσηέξα βία, ζεηζκνχο, αηχρεκα θαηά ηελ κεηαθνξά, 
ηπραία πεξηζηαηηθά, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη παξαγσγή/ ζπλαξκνιφγεζε 
πιηθψλ (MANUFACTURER‟S RISK, ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία 
θιπ.), κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 
ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, 
ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή 
ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θιπ.). 

 
Ο Αλάδνρνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιηζηεί γηα ηηο έκκεζεο θαη 
απνζεηηθέο δεκηέο, φπσο δηαθπγφληα θέξδε, απψιεηα ρξήζεο, θιπ., πνπ ζα 
πξνθιεζνύλ ζηνλ θνξέα ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 
Οη αζθαιίζεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ θνηλνχ ζην 
φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ. 

 
Γηάξθεηα Αζθάιηζεο: Η επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο αξρίδεη, απφ ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα, 
ιήγεη δε κε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. Σν ελ ιφγσ 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηελ ΑΜ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 28.3.β. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ΑΜ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο απέλαληη ζηνλ 
Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ν εμήο εηδηθφο φξνο: 
 
-«ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ αληηθεηκέλνπ: 

 
Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε 
δεκηά απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ. 
 
Δθφζνλ ε ΑΜ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, 
απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή 
εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν), ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ ΑΜ 
θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη 
ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ ΑΜ κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ 
απηφ. 

 
Η εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ θαη‟ νπδέλα ηξφπν 
ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
χκβαζε. 
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πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη 
ηνπ πην πάλσ αζθαιηζηεξίνπ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε. 

 
27.4 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Απέλαληη ζε Σξίηνπο απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

πξψηνπ Δμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

 
1. Αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο είλαη ε θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα: ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε ή 
εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ, δνθηκψλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ, θαη 
δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ 
εθηεινχληαη ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Γηάξθεηα αζθάιηζεο: Η επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο αξρίδεη, απφ 
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ θαη 
ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο.  

 
2. Σα όξηα απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο 

έλαληη ηξίησλ είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 
 

α) Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ ή 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: 

   1.000.000 Δπξώ 

β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη’ άηνκν θαη αηύρεκα: 

   400.000 Δπξώ 

γ) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθό αηχρεκα, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

  1.000.000 Δπξώ 

δ) Αλώηαην όξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιεηαο: 

   1.500.000 Δπξώ 

3. ην αζθαιηζηήξην απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο εηδηθνί όξνη: 
 

α) Η ΑΜ, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηεο θαη 
ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε 
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ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο 
έλαληη αιιήισλ (cross liability). 

 
β) Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη 

νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΑΜ θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία 
νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ε 
νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ.  

 
Σν ζρέδην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, 
ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ, δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ 
παξάδνζε ηνπ πξψηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ΑΜ. Σν πξσηφηππν 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ 
ηεο εθηέιεζεο απ‟ απηφλ εξγαζηψλ ή άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο θαη 
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ζα 
ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
παξαπάλσ πξνζεζκία.  
 

4. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ, 
ηνπο ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο πνπ ζα ηαμηδεχεη 
ζηελ ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 
αλαρσξεί απφ ηα γξαθεία ηεο ΑΜ, κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε 
απηά θαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο. 

 
27.5 Τπνρξεσηηθνί Όξνη 
 
 ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζνη  

φξνη: 
 

α) Η ΑΜ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε. 
 
β) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αλάδνρνο» 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν γηα ην ππφςε έξγν, 
θαζψο επίζεο θαη νη Τπεξγνιάβνη θαη νη ππνπξνκεζεπηέο ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 
γ)  Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα 
(60) εκεξψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ ΑΜ. 
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δ) Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά 
ηεο ΑΜ, ησλ ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 
ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία πξνέξρεηαη απφ 
πξάμε ή παξάιεηςε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ, πνπ δελ νθείιεηαη ζε 
βαξεία ακέιεηα. 

 
ε) ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην πκβαηηθφ Αληηθείκελν, ζε νπνηαδήπνηε 
θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ 
ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηελ ΑΜ θαη ηα έμνδα αζθάιηζεο απηήο ζα 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 
ζη) Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα 

επζχλε ηεο ΑΜ (επζχλε πξνζηήζαληνο). 
 
27.6 Γεληθνί Όξνη  

 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αζθαιίζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ  
παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 

α) Όια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 28.1 – 28.2.  

   
β) Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ 
θιπ, πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο. 

 
γ) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη λα απνδεκηψλεη ηελ ΑΜ έλαληη φισλ 
ησλ απσιεηψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνέιζνπλ απφ 
παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο 
ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Οη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο 
θιπ ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

 
δ) Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα 

ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε χκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 
πεξηνξηζκνχο θιπ θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ 
απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 
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ε) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο 
ζπλνκνιφγεζε ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα 
εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά ή βιάβε γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα 
παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ εγγχεζή ηνπ 
νπνηαζδήπνηε θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχληαη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο. 

 
ζη) Η ΑΜ επηθπιάζζεη εηο εαπηφλ ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ 

ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη αλάινγν πνζφ απφ ηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα 
εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ 
θιπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ 
ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ ΑΜ, ε ηειεπηαία 
δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην 
πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη, (εληφθσο κε ην λφκηκν 
επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηα πνζά 
πνπ έρεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ 
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
ΑΜ ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ 
εθφζνλ ζα αθνξά ην ζπκθέξνλ απηήο. 

 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα 
θαηαβάιιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε 
ΑΜ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ, 
δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα παξαθξαηήζεη απφ ιαβείλ ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
28.1 ΓΔΝΗΚΑ  

  Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ππεχζπλνο έλαληη ηεο Αηηηθφ 
Μεηξφ Α.Δ (Α.Μ Α.Δ) λα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη, ππεξγνιάβνη, ζπλεξγεία 
εξγαζηψλ, ζχκβνπινη, εληνινδφρνη, πξνκεζεπηέο απηνχ, θαζ' φιν ην ρξφλν θαηά 
ηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ ππφ θαηαζθεπή 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεοηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, ζα ζπκκνξθψλνληαη 
απφ θάζε άπνςε κε ηελ Ιζρχνπζα Ννκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 
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πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, πγεία θαη ππξαζθάιεηα θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε Α.Μ Α.Δ. Όπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιεινο 
Διιεληθφο Νφκνο ή Νφκνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
ε ηξέρνπζα θαιχηεξε πξαθηηθή. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή 
Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. 

 
Οη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε πγεία θαη  ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο Α.Μ Α.Δ θαη ησλ ηξίησλ. 

 
Η Α.Μ Α.Δ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζα 
ζπκβεί ζε εξγαδφκελνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζε πιηθά αγαζά ηξίηνπ, 
πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο ηνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ακέζσο ζηελ Α.Μ Α.Δ νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ 
νδεγεί ζε ηξαπκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίηνπ ή δεκηά ζε πεξηνπζία 
αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα / ζπνπδαηφηεηα απηνχ, θαη νπνηαδήπνηε 
επηθίλδπλα ζπκβάληα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 
παξαιήςεηο ηνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί αθξηβή αξρεία αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ θαη ζα 
ππνβάιιεη ζηελ Α.Μ Α.Δ ηππνπνηεκέλε κεληαία πεξίιεςε ησλ ζηαηηζηηθψλ 
αηπρεκάησλ. Η ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο κεληαίαο πεξίιεςεο ζηαηηζηηθψλ ζα 
είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηεο Α.Μ Α.Δ, πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν 
ηνπιάρηζηνλ 20 εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ.  
Οπνηαδήπνηε αδπλακία εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα ζεσξεζεί αζέηεζε ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε Α.Μ Α.Δ ζα έρεη ην δηθαίσκα 
ηεο άκεζεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ έσο φηνπ 
δηνξζσζεί ε ελ ιφγσ αδπλακία. 
 
Δάλ ν Αλάδνρνο ιάβεη κηα εηδνπνίεζε επηζεψξεζεο ή εηδνπνίεζε δηαπίζησζεο 
αηειεηψλ θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Α.Μ Α.Δ, ή 
νπνηαζδήπνηε Κξαηηθήο Αξρήο ζα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Α.Μ Α.Δ 
απνζηέιινληαο αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ εηδνπνηήζεσλ (εθηφο εάλ ε εηδνπνίεζε 
έρεη εθδνζεί απφ ηελ Α.Μ Α.Δ ) θαη ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
δηνξζψζεηο, φπσο απαηηείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Α.Μ Α.Δ, ή ηεο 
νπνηαζδήπνηε Κξαηηθήο Αξρήο. 
 
Η Α.Μ Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε ελέξγεηα 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ειιείςεσο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ζε 
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πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δε ιακβάλεη κέξηκλα. Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκηψζεη 
πάξαπηα θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ Α.Μ Α.Δ  γηα φια ηα έμνδα κε ην νπνία απηή 
επηβαξχλζεθε ελ ζρέζεη κε ηηο ελ ιφγσ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
 
Δάλ κηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε 
ηεο Α.Μ Α.Δ κε πξφζηηκα πνπ επηβάιεη νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή, ή κε έμνδα 
ελ ζρέζεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο 
Γεκνθξαηίαο, ν Αλάδνρνο ζα πιεξψζεη θαη/ ή απνδεκηψζεη ηελ Α.Μ Α.Δ γηα φια 
ηα ελ ιφγσ έμνδα θαη δαπάλεο. 

 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη λα θέξεη ην ζήκα ”CΔ” φπσο πξνβιέπεηαη 
θαη απφ ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. 
εγρεηξίδηα, βηβιία ζπληήξεζεο) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 
λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν δνθηκέο αζθαιείαο θαη επηζεσξήζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα 
δηαηίζεληαη ζηελ Α.Μ Α.Δ φηαλ απηά δεηνχληαη.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Α.Μ Α.Δ ην “Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο“, γηα 
φια ηα επηθίλδπλα πιηθά πνπ (ελδερνκέλσο) ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην Μεηξφ ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Δγθξίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα θάζε έλα απφ ην πιηθά πνπ 
αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, θάζε θνξά πνπ θάπνην ηέηνην πιηθφ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
Η Α.Μ Α.Δ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ θαηά ηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ηεο Α.Μ Α.Δ 
ζπζηεκαηηθά παξαβαίλεη ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο.  Απηφ ην πξφζσπν δελ 
κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Α.Μ Α.Δ. 

 
Ο Αλάδνρνο ελδείθλπηαη λα πξνκεζεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ξνπρηζκφ 
εξγαζίαο ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη γηα θάζε εξγαδφκελν φηη ηεθκεξησκέλα 
έρεη νινθιεξψζεη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξηλ αξρίζεη ηηο εξγαζίεο θαη έρεη 
νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη πξνκεζεπηεί ηα Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πνπ απαηηνχληαη.     

 
Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ζην αξκφδην ΚΔ.Π.Δ.Κ (Κέληξν Πξφιεςεο 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ)  αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα 
απαξαίηεηα πξνζφληα, θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί σο Σερληθφο Αζθαιείαο (Σ.Α) 
θαηά ηνλ Νφκν 3850/2010 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/96, ν νπνίνο κεηαμχ 
ησλ ινηπψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηελ Α.Μ Α.Δ 
ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο. Ο Σερληθφο Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθαιείαο.  Δάλ ν 
Σ.Α πξνέξρεηαη απφ Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ), 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

 

 RFP- 335/18       

 Α.. 59046 

 

   

   

 48   

απηφο ζα έρεη 5εηε απνδεδεηγκέλε ππεξεζία. Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ηνπ Σ.Α 
ζηελ ηνπηθή επηζεψξεζε εξγαζίαο ζα γίλεη πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη αθνπ πξψηα ζα ερεη εγθξηζεί απφ ηελ Α.Μ Α.Δ.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ Ιαηξνχ Δξγαζίαο (Ι.Δ), αλ απαηηείηαη.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ Α.Μ Α.Δ πιήξε πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά 
αξρεία (π.ρ. δηεξεπλήζεηο αηπρεκάησλ, ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ, αλαθνξέο 
ειιείςεσλ θηι.) θαη ηεθκεξίσζε (εθπαίδεπζε, πηζηνπνηεηηθά, κεηξήζεηο, 
αμηνινγήζεηο, βηβιία ζπληήξεζεο θηι.). Η Α.Μ Α.Δ έρεη ην δηθαίσκα λα εθπνλεί 
επηηφπνπ επηζεσξήζεηο ή ιεπηνκεξείο ειέγρνπο νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν. 

 
Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηαθέξνληαη θαη ηζρχνπλ ακεηάβιεηεο θαη 
ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ε/θαη ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ πνπ ελδέρεηαη λα 
εξγαζηνχλ ζην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 
  
28.2 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΚΑΙ ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

(ΦΑΤ) 
 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Α.Μ Α.Δ, ηνπιάρηζηνλ 20  εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ «θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ», έλα ρέδην Αζθάιεηαο & 
Τγείαο (ΑΤ) θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν . Η Α.Μ Α.Δ ζα ην εμεηάζεη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ΑΤ απνηειεί ε Μειέηε Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ 
Κηλδχλνπ. Οπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή 
πξνζζεθψλ ζην ΑΤ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ππνβνιή θαη απνδνρή απηψλ 
ησλ πξνζζεθψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ. Δάλ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, ην ΑΤ 
θξηζεί, θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο Α.Μ Α.Δ, αλεπαξθέο ή απαηηείηαη ε 
αλαζεψξεζε ή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ε πξνζηαζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ, ε Α.Μ Α.Δ 
δχλαηαη λα δίδεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ  θαη ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΑΤ ζηελ Α.Μ Α.Δ γηα έιεγρν εληφο 
10 εξγαζίκσλ εκεξψλ.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 
ΑΤ θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ηνπ, πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο 
απφ ηελ Α.Μ Α.Δ θαη ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΤ ζα αλαηίζεηαη ζε 
θαηάιιειν πξνζσπηθφ.  
 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
 

 

 RFP- 335/18       

 Α.. 59046 

 

   

   

 49   

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην ΦΑΤ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία έηζη 
ψζηε λα είλαη πιήξεο. Η πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ ΦΑΤ απνηειεί 
αλαπφζπαζην ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Α.Μ Α.Δ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 29  ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ - ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΧΝ 
 
29.1 Ο Αλάδνρνο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη δνθηκψλ ηεο 

Πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, 
φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, ηα δηαηάγκαηα θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 
αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο θαζψο θαη πξνο ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο 
νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή άιιεο αξρήο, πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα 
έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εξγαζίεο 
ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη πεξάησζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 
29.2 Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θιπ, ππνρξενχηαη λα 

αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ ΑΜ ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη 
ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηα έγγξαθα ησλ 
δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. 

 
29.3 Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ζηελ 

έθδνζε θάζε άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ λφκνπο, δηαηάγκαηα 
θιπ θαη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Πξηλ απφ θάζε αίηεκα 
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξναλαθεξφκελε άδεηα, ζα ελεκεξψλεηαη ε ΑΜ 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ζπγθαηάζεζε θαη ε ζπλεγνξία ρνξήγεζήο ηεο. Η ΑΜ 
ζα ζπλδξάκεη θαη ππνζηεξίμεη ηνλ Αλάδνρν ζηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ 
ρσξίο λα είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 30 ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ, ΔΗΦΟΡΔ, ΚΡΑΣΖΔΗ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη φινπο ηνπο θφξνπο, εηζθνξέο, δαζκνχο θαη ηέιε 
θάζε είδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χκβαζε, νη νπνίνη ηζρχνπλ ζήκεξα ή 
ηπρφλ επηβιεζνχλ ζηελ πεξίνδν εθηέιεζεο απηήο, εθηφο ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηελ 
ΑΜ. Η ΑΜ νπδεκία επζχλε έρεη γηα ηνπο παξαπάλσ θφξνπο, εηζθνξέο, 
δαζκνχο θαη ηέιε θάζε είδνπο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηηο 
επηβαξχλζεηο απηέο έζησ θαη αλ επηβιεζνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ, επζπλφκελνο 
απέλαληί ηεο γηα θάζε ζρεηηθή δαπάλε, ή δεκία πνπ ζα ππνζηεί ε ΑΜ απφ ηελ 
παξάιεηςε εθπιήξσζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 31 ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
31.1 Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηεο ΑΜ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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1. Όηαλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ 
ζρεηηθή ζχκβαζε. 

  
2. Όηαλ ν Αλάδνρνο δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα ή δελ 

επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε.  

 
3. Όηαλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 
ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
31.2 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 
 
1.   Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηεο ΑΜ ή ην ζχζηεκα δελ 

παξαδφζεθε ή δελ αληηθαηαζηάζεθε ή δελ ζπληεξήζεθε κέζα ζην ζην 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, κε επζχλε ηεο 
ΑΜ. 

2.      πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

31.3 ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Γηεχζπλζεο Δπίβιεςεο, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ Αλάδνρν πξνο 
παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. 
 
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην 

Αλάδνρν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32 ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ – 

ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
 
32.1 ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ζηελ ΑΜ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ 
πξνκεζεπηψλ ηνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξνχζα Πξνκήζεηα. 

 
32.2 Η ΑΜ δηθαηνχηαη ζηελ αδηαθψιπηε άζθεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζθνπνχ, γηα 
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ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, βειηίσζε, αλαβάζκηζε, εθζπγρξνληζκφ, ιεηηνπξγία, 
θαη ζπληήξεζε ησλ  ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. 

 
32.3 ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαρψξεζε άλεπ νπδεκίαο 

πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο πέξαλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο 
ζηελ ΑΜ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πελήληα (50) εηψλ, ηνπ δηθαηψκαηνο λα 
ρξεζηκνπνηεί θάζε πξντφλ επξεζηηερλίαο, ππφδεηγκα ρξεζηκφηεηαο ή φπνην 
πξντφλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο παξάγεη ή ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζηελ έθηαζε, κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ ε 
ΑΜ θξίλεη, ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζθνπνχ ηνπ παξφληνο έρνληνο 
ηζρχ έγγξαθεο απφδεημεο ηεο κεηαβίβαζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ. 

 
32.4 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην πνπ απηφο ρξεζηκνπνηήζεη 

ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο λα ρξεζηκνπνηεί, αλαπαξάγεη ή παξαρσξεί ζε 
ηξίηνπο θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην πιηθφ πνπ 
παξήγαγε ή ρξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνχζα Πξνκήζεηα, είηε ηα 
παξέδσζε ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ είηε φρη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
άδεηα ηεο ΑΜ. 

 
32.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ παξαδίδεη ζηελ ΑΜ έξγν 

πνπ ελζσκαηψλεη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή απνηειεί πξντφλ βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο ηξίηνπ, λα παξέρεη ζηελ ΑΜ έγγξαθε απφδεημε ηνπ ηξίηνπ 
δεκηνπξγνχ, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ζηνλ Αλάδνρν, γηα 
ηελ παξνχζα Πξνκήζεηα θαη παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζηελ ΑΜ 
ζηελ έθηαζε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ απαηηείηαη, κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ΑΜ νπδεκία επζχλε θέξεη 
έλαληη ηνπ ηξίηνπ δεκηνπξγνχ. ε πεξίπησζε πνπ, ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηηο 
παξαπάλσ ελέξγεηεο, δηθαηνχρνο ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ν ίδηνο. 

 
32.6 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ζηελ ΑΜ ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή/ 

ππεξγνιάβνπ, ην νπνίν ζα ηίζεηαη επί ηνπ εμνπιηζκνχ/ ζπζηήκαηνο. ε 
πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ αλσηέξσ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηεθκαίξεηαη φηη ν 
πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ/ ζπζηήκαηνο είλαη ν Αλάδνρνο. 

 
32.7 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ φιεο 

ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά 
πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
32.8 Καηά ηα ινηπά γηα φπνην ζέκα δελ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ην παξφλ ηζρχνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/93 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη νη 
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 33 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
 

Με ηελ παξνχζα ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλδξάκεη, 
ππεξαζπίζεη θαη απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο γηα θάζε 
απαίηεζε, απνδεκίσζε θαη δαπάλε πνπ ζα ππνζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ 
νπνηαδήπνηε ηδέα, πξντφλ, κειέηε εμνπιηζκφο, πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη πεγαίνο 
θψδηθαο, δηαδηθαζία, λνκίκσο θαηνρπξσκέλν πιηθφ ή εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία 
ή νπνηαδήπνηε ηκήκα απηψλ θιπ, πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, 
ζα παξαζρεζνχλ θαηά παξαβίαζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο ή πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο ή λνκίκσο θαηνρπξσκέλνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν δηθαηψκαηνο ή 
θινπή εκπνξηθψλ κπζηηθψλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 34 ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
34.1 Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε ππνρξενχηαη ν 

Αλάδνρνο λα παξαδίδεη ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο κέρξη θαη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηελ ΑΜ, ζα πξέπεη 
λα παξαδίλνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο 
πνπ ζα δίλνληαη απφ ΑΜ. 

 
34.2 Σα παξαδνηέα πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ην 

ειεθηξνληθφ «format» ηνπο, είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα αθφινπζα: 
 
34.2.1 Σα πάζεο θχζεσο θείκελα (αλαθνξέο, επηζηνιέο θιπ) ζε αξρεία MICROSOFT 

Word 2007 ή κεηαγελέζηεξε έθδνζε (ή θαη ζε ζπκβαζηά «format”. 
 
34.2.2 Οη πάζεο θχζεσο πίλαθεο (αλαθνξέο, ζηαηηζηηθά, δηαγξάκκαηα) ζε αξρεία 

MICROSOFT Excel 2007 ή κεηαγελέζηεξε έθδνζε. 
 
34.2.3 Σα πάζεο θχζεσο θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζε αξρεία dwg (AutoCAD 2007 ή 

λεψηεξε έθδνζε) θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ γηα ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα. ». 
 
34.2.4 Σα ζρεδηαγξάκκαηα, ινγηθά δηαγξάκκαηα ή άιινπ είδνπο ζρέδηα, εθηφο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ, ζε αξρεία MICROSOFT Visio 2007 ή κεηαγελέζηεξε 
έθδνζε. 

 
34.3 Οη κειέηεο ή εηδηθνί ππνινγηζκνί, εθφζνλ απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζα πξέπεη λα 
παξαδνζνχλ θαη απηά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η παξάδνζε δελ ζα αθνξά κφλν 
ηα απνηειέζκαηα αιιά φια ηα απαξαίηεηα αξρεία κε ηα νπνία ζα κπνξεί ε ΑΜ 
λα δεκηνπξγήζεη αλάινγν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ηνπο ζε δηθνχο ηεο 
ππνινγηζηέο θαη λα κπνξέζεη λα θάλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ κειεηψλ ή 
ππνινγηζκψλ. 
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34.4 Δάλ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί ε ΑΜ, αιιά 

ην ινγηζκηθφ απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμάγεη αξρεία ζε “format” ινγηζκηθνχ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΑΜ, ηφηε ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη αξρεία ζε απηφ ην 
«format» ηεο ΑΜ. 

 
34.5 ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ΑΜ ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα δηάθνξεο κειέηεο 

θαη ππνινγηζκνχο θαη ν εξγνιάβνο απφ ηελ χκβαζε ππνρξενχηαη ζηελ 
παξνρή ζηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε απηά ηα ζηνηρεία ζα 
πξέπεη λα δίλνληαη ζε αξρεία πνπ ζα κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη απφ ην εηδηθφ 
απηφ ινγηζκηθφ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 35 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ – ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 
 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαγγειία θαη δελ ζα 
γλσζηνπνηήζεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε 
ηελ χκβαζε, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην άηνκν, θνξέα, λνκηθφ πξφζσπν, επίζεκν 
φξγαλν θιπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ. 
 
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άιια θαη κεηά ηε ιήμε 
απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη 
λα κελ γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πεξηήιζαλ ζε 
γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
 
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαγγειία, δελ ζα ιάβεη 
νπνηεζδήπνηε θσηνγξαθίεο θαη δελ ζα θνηλνπνηήζεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
αθνξνχλ ηε χκβαζε ζην θνηλφ, ζηνλ Σχπν, ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ή νπνηνδήπνηε επίζεκν φξγαλν θιπ, εθηφο θαη αλ έρεη ιάβεη 
πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο ΑΜ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί γηα ηκήκα ή ην ζχλνιν ηεο 
Πξνκήζεηαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 37 ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ, ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΔ & 
ΔΟΡΣΔ 
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Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο ζε 
αξγίεο & ενξηέο ζχκθσλα κε ηα φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ 
θξάηνπο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε απηψλ. ε 
πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 
πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο 
θαη δηαηάμεηο φπσο αζηπλνκηθέο, θαλνληζκνχο θιπ, πνπ αθνξνχλ ηέηνηεο 
εξγαζίεο. Η ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο 
αξγίεο θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηο εθηειεί ρσξίο θακία ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο κέζα ζηελ νξηδφκελε ζπκβαηηθή πξνζεζκία 
ρσξίο λα δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηπρφλ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή 
εξγαζία ή εξγαζία θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο.  
 
Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ηξίησλ σο θαη ησλ ελ γέλεη πξαγκάησλ, θαζψο θαη ηα 
θαηάιιεια κέζα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 
ερνξχπαλζε ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Πξνκήζεηαο θαη ηηο 
ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο, ζα πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ πξνθαινχλ νριήζεηο θαη αλ απηέο είλαη 
απαξαίηεηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 38 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
 ε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο χκβαζεο, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 337 ηνπ Ν.4412/16. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 39 ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 
ζεκαηνδφηεζεο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. 
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ΑΡΘΡΟ 40 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ ΑΜ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 41 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – 

ΓΗΑΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
41.1  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο 

ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/16, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γ ηεο ΑΜ. 
 
Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

41.2  Η ΑΜ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγγείιιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ζηηο πεπξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 338 ηνπ λ. 4412/16.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 42  ΤΝΣΟΝΗΜΟ – ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
42.1 Ο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ άιισλ 

Αλαδφρσλ ηεο ΑΜ, ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο δηαζπλδέζεσλ (δηεπηθαλεηψλ), 
ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ΑΜ θαη ζα ζπληειείηαη ζηε θάζε ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, 
πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Ωζηφζν απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζδηνξίδεη 
θαη λα αηηείηαη δηεπθξηλήζεσλ ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο δηαζπλδέζεσλ εληφο 
ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 
θαζψο θαη ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο 
δηαζπλδέζεσλ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηηο 
ζπζθέςεηο πνπ ζα θαιεί ε ΑΜ, φηαλ απηφ απαηηεζεί, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 
ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο απηψλ, ηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ ηεο Πξνκήζεηαο θαη ηδίσο 
γηα ζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε αιιειεπίδξαζε δηαζπλδέζεσλ. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
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Οη φπνηεο ηπρφλ απεπζείαο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Αλαδφρσλ ηεο ΑΜ δελ 
είλαη δεζκεπηηθέο γηα απηήλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εγγξάθσο ζηελ ΑΜ 
ηπρφλ αηηήκαηα, πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ 
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο Αλαδφρνπο ηεο ΑΜ. 
 

42.2 Η ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν, πάληνηε κέζα ζην 
πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξνκήζεηαο, λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζεηξά θαη ηελ αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε ηξφπν 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ 
Αλαδφρσλ ηεο ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. /  Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ................................. 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ  
 
επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ................... ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) .................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 
 

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α2 
/ SAMPLE A2 

 
GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE 

 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

Date of issuance:........ 

To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 1) 

................... 

(Adress of the Awarding Authority / Agency2 ) 

............................................. 

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 

euro 4  
 
in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s 
Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a)  (full name) ………….., Tax Payer‟s Number ……………. (address) ………,  
b)  (full name) ……Tax Payer‟s Number … (address) ………………………….,  
c)  (full name) ………………, Tax Payer‟s Number ………… (address) …………,  

(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 
 
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as 
members of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the contract “(title of 
the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. 
(number)”. 
 

                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind 
on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written 
statement of yours that we can assume that our Bank is free from any relevant obligation for 
the provision of security. 
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable 
stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including 
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of 
Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised 
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. /  Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ................................. 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ  
 
επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ................... ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) .................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 
 

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεοαπφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β2 / SAMPLE B2 
 ADVANCE PAYMENT LETTER OF GUARANTEE  

 
Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

Date of issuance:........ 

To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 1) 

................... 

(Adress of the Awarding Authority / Agency2 ) 

............................................. 

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 

euro 4  
 
in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s 
Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a)  (full name) ………….., Tax Payer‟s Number ……………. (address) ………,  
b)  (full name) ……Tax Payer‟s Number … (address) ………………………….,  
c)  (full name) ………………, Tax Payer‟s Number ………… (address) …………,  

(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 
 
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as 
members of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the contract “(title of 
the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. 
(number)”. 
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind 

                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written 
statement of yours that we can assume that our Bank is free from any relevant obligation for 
the provision of security. 
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable 
stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including 
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of 
Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised 
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   

 
 

 
(Authorized Signature)

 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. / Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ................................. 
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ  
 
επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ................... ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) .................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 
 

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο  απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΡΜΩΝ 

(ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ2 / SAMPLE C2 
 

GOOD OPERATION LETTER OF GUARANTEE  
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ T.M.E.D.E. 

Date of issuance:........ 

To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 1) 

................... 

(Adress of the Awarding Authority / Agency2 ) 

............................................. 

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 

euro 4  
 
in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s 
Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a)  (full name) ………….., Tax Payer‟s Number ……………. (address) ………,  
b)  (full name) ……Tax Payer‟s Number … (address) ………………………….,  
c)  (full name) ………………, Tax Payer‟s Number ………… (address) …………,  

(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 
 
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as 
members of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the contract “(title of 
the contract)”, in accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. 
(number)”. 
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind 

                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 
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on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written 
statement of yours that we can assume that our Bank is free from any relevant obligation for 
the provision of security. 
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable 
stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including 
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of 
Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised 
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature)
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ΠΗΝΑΚΑ Α 
 

ΠΟΟΣΗΑΗΟ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΛΖΡΧΜΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 
α/α 

 
Πεξηγξαθή 

 
Πνζνζηά 

Πιεξσκήο επί 
ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ 
πνζνύ 

1 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην ηαζκό 
Ννκαξρία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηαζηαχξσζεο 
«Ννκαξρία». 
 

8% 

2 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην ηαζκό 
Καιακαξηά. 

5% 

3 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην ηαζκό 
Αξεηζνύ.  

5% 

4 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην ηαζκό Νέα 
Κξήλε 
 

5% 

5 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην ηαζκό 
Μίθξα.  

8% 

6 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ηεο Γξακκήο ηεο 
Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά 

7% 

7 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο  

5% 

8 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ζπξκψλ (ATS) ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο 

5% 

9 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ζπξκψλ (ATC+ATS) ζην 
Δθεδξηθό Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΔCR) ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 

5% 
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10 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο SΑT ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ATC) επί ησλ δέθα 
πέληε (15) λέσλ ζπξκώλ 

32% 

11 

Σξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθε λένπ εμνπιηζκνχ ATC 
θαη δνθηκέο SΑT επί ησλ δέθα πέληε (15) λέσλ 
ζπξκώλ θαη επί ησλ δέθα νθηώ (18) αξρηθώλ 
ζπξκώλ, γηα ηελ απηόκαηε δεύμε ζπξκώλ. 

5% 

12 

Γνθηκέο Δλνπνίεζεο (SIT) ζπλνιηθά ησλ 
ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο (ATC, ΑΣS) ηεο 
Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξφ ηεο Καιακαξηάο θαη ησλ ΚΔΛ / 
ΔCR / θαζψο θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ (λέσλ θαη 
αξρηθώλ ζπξκώλ) 

5% 

13 
Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία (TR) ζην ζχλνιν ηνπ 
δηθηχνπ Μεηξφ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπξκψλ 

5% 

   

   

 ΤΝΟΛΟ 100,00 % 
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