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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1.1 Στο αντικείµενο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνεται η µελέτη, η 
προµήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των απαιτούµενων 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, ασθενών ρευµάτων και του συστήµατος 
τηλεχειρισµού και ελέγχου παροχής ισχύος της επέκτασης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά, όπως αυτά ορίζονται στα τεύχη της 
σύµβασης. 

 
Τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών,Ασθενών Ρευµάτων και Τηλεχειρισµού και 
Ελέγχου παροχής ισχύος που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας 
σύµβασης είναι τα κάτωθι : 

1. Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV) 

2. Σύστηµα δηµόσιων αναγγελιών (PA) 

3. Ψηφιακό σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων (DTS) 

4. Σύστηµα ασφαλείας και προστασίας (SMS)  

5. Σύστηµα Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS)  

6.   Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) 

7.   Σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας (TETRA) 

8.   Σύστηµα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS) 

 9.   Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

 10.   Σύστηµα  τηλεχειρισµού και ελέγχου  παροχής ισχύος (PRCS) 
 

1.2 Οι ειδικότερες εργασίες, υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απαιτούνται να 
εκτελεστούν από τον Ανάδοχο για την πλήρη ολοκλήρωση της σύµβασης 
αναφέρονται αναλυτικά στα λοιπά τεύχη  του ∆ιαγωνισµού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Η Σύµβαση που θα υπογραφεί και οι εξ’ αυτής ή επ’ ευκαιρία αυτής 
απορρέουσες εκατέρωθεν αξιώσεις, από τη στιγµή της ανάθεσης στον 
Ανάδοχο, θα διέπεται από τους όρους των τευχών και την Ελληνική νοµοθεσία, 
ειδικότερα δε από τον Ν.4412/16 και από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. 
Αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

3.1 Προµήθεια, ή Συµβατικό αντικείµενο νοείται η µελέτη, προµήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, ασθενών 
ρευµάτων και του συστήµατος τηλεχειρισµού και ελέγχου παροχής ισχύος  της 
επέκτασης του µετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 1 της παρούσας και λεπτοµερώς στα λοιπά τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 
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3.2 Ανάδοχος είναι ο οικονοµικός φορέας µε τον οποίο η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 
υπογράψει σύµβαση για την εκτέλεση του απαιτούµενου συµβατικού 
αντικειµένου. 

 

3.3 Σύµβαση είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του 
Αναδόχου για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, η οποία αποτελείται 
από το Συµφωνητικό της Σύµβασης και περιλαµβάνει πέραν τούτου, το σύνολο 
των τευχών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

 

3.4 Συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι η προθεσµία εντός της οποίας ο 
Ανάδοχος πρέπει να ολοκληρώσει τη µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία όλων των απαιτούµενων συστηµάτων της επέκτασης του 
µετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
συµβατικών τευχών. 

 

3.5 Χρονοδιάγραµµα είναι το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, όπως 
αυτό εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

3.6 Συµβατικό Τίµηµα ή Συµβατική Αξία είναι το Συνολικό Κατ‘ Αποκοπή Τίµηµα 
(ΚΑΤ) της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου για το σύνολο του 
αντικειµένου της Σύµβασης, το οποίο αναφέρεται στο Συµφωνητικό που θα 
υπογραφεί µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Αναδόχου. 

3.7 Μελέτη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι η Μελέτη που έχει εκπονήσει η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία αποτυπώνεται στα τεύχη και στα σχέδια της 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οποία ο Ανάδοχος έχει συντάξει την Οικονοµική 
Προσφορά του. 

 

3.8 Μελέτη Εφαρµογής είναι το σύνολο των µελετών που θα εκπονήσει ο 
Ανάδοχος και θα εγκρίνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και περιλαµβάνει αναλυτικά 
σχέδια, τεύχη, υπολογισµούς και τα απαιτούµενα στοιχεία για την υλοποίηση 
της σύµβασης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των συµβατικών τευχών.   

 

3.9 ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., είναι το όργανο που 
διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία βάσει του καταστατικού της και ιδίως 
αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων 
αυτής. 

 

3.10 Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνες του Αναδόχου», «βαρύνουν τον 

Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», 

«χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή» ή παρεµφερείς, σηµαίνει ότι όλες οι σχετικές 
δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένες µέσα στο Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα και ότι ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ 

 
Τα οριζόµενα ως συµβατικά τεύχη και στοιχεία της σύµβασης που θα συναφθεί 
είναι τα παρακάτω. Τα υπόψη τεύχη και στοιχεία αλληλοσυµπληρώνονται και 
σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως 
εξής: 

α) το Συµφωνητικό της Σύµβασης, 

β) η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 

γ) η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων που 
τυχόν εκδοθεί, 

δ) η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), µε τα Προσαρτήµατά της, 

ε) η Τεχνική Περιγραφή, 

στ) οι Γενικές Προδιαγραφές, Τόµος 1, 

ζ) η Προδιαγραφή Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών 
τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων, 

η) η Προδιαγραφή Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών του 
συστήµατος τηλεχειρισµού και ελέγχου παροχής ισχύος (PRCS), 

θ)    το Εγχειρίδιο Σχεδίασης, ∆οµική Ανάλυση Εργασιών και Κωδικοποίηση 
Εξοπλισµού, 

ι) πληροφοριακά στοιχεία έργου επέκτασης προς Καλαµαριά, 

ια) το εγκεκριµένο από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Χρονοδιάγραµµα, το οποίο 
θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης, 

ιβ) η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης ορίζεται η Ελληνική και σε αυτή θα 
συντάσσονται όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών. 

 

5.2 Τα στοιχεία των πάσης φύσεως µελετών, σχεδίων κλπ καθώς και η 
αλληλογραφία θα υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην ελληνική. 

 
Tα έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα 
υποβάλλονται συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
Σε κάθε περίπτωση δεσµευτική θα είναι η Ελληνική γλώσσα. 
 
Κατ‘ εξαίρεση πληροφοριακά τεχνικά έντυπα υλικών και εξοπλισµού µπορούν 
να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα και θα µεταφρασθούν από τον Ανάδοχο 
στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον του το ζητήσει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

6.1 Ο Ανάδοχος, µε την υπογραφή της σύµβασης, αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τα στοιχεία των συµβατικών τευχών και αναλαµβάνει να τηρήσει 
όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 

6.2 Η παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης 
για κάθε πληροφορία σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών του αντικειµένου 
της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή της στο πλαίσιο του προσφερθέντος ποσού και του συµβατικού 
χρόνου περάτωσης. 

 

6.3 Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του, ύστερα από επί τόπου µετάβαση, µε ευθύνη 
του, στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (OCC), στο Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου 
Λειτουργίας (ECR), στο σηµείο σύνδεσης µε το Βασικό Έργο (διακλάδωση 25

ης
 

Μαρτίου) και γενικότερα στα ηλεκτροµηχανολογικά και σιδηροδροµικά 
συστήµατα του Μετρό της Θεσσαλονίκης, τις συνθήκες λειτουργίας 
προκειµένου να εκτελέσει µε επιτυχία το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 

 

6.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις απαιτήσεις συντονισµού µε 
άλλους αναδόχους, σύµφωνα µε το άρθρο 42 της παρούσας.  

 

 

Άρθρο 7 ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΩ∆ΙΚΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες και να εκτελέσει τη σύµβαση 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα συµβατικά 
τεύχη και σε κάθε περίπτωση πληρώντας κατ΄ ελάχιστο τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας. 

7.2 Όπου στα τεύχη της Σύµβασης αναφέρονται Πρότυπα, Προδιαγραφές, Κώδικες, 

Κανονισµοί, Τεχνικές Συστάσεις, κλπ θα ισχύει, η τελευταία έκδοση αυτών 
ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών για το ∆ιαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/ 08.08.2016), η 
σειρά ισχύος των τυποποιητικών κειµένων θα είναι η ακόλουθη: 
 

• εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων  

• ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 

• κοινές τεχνικές προδιαγραφές, 

• διεθνή πρότυπα  

• άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, 

 
ή όταν τα παραπάνω δεν υπάρχουν: 
 

• εθνικά πρότυπα  

• εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, 

• εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 282 του Ν. 4412/2016. 

7.3 Οι, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, νέοι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες, 
∆ιατάξεις κλπ ή νέες εκδόσεις ή τροποποιήσεις των ήδη χρησιµοποιούµενων, 
που θα τεθούν σε ισχύ, θα εφαρµοστούν, εφόσον είναι υποχρεωτικοί από τη 
θέσπισή τους, άλλως µετά από απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την απαίτηση αυτή. Για 
τυχόν οικονοµική διαφορά, που ενδέχεται να προκύψει, ο Ανάδοχος θα 
αποζηµιωθεί επιολέον του συµβατικού τιµήµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

8.1 Συµβατικός Χρόνος Παράδοσης 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει το συµβατικό χρόνο παράδοσης, 
ο οποίος αφορά στην επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά. Ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης του συνολικού αντικειµένου της Προµήθειας 
υπολογίζεται σε ηµερολογιακές ηµέρες, από την υπογραφή της Σύµβασης και 
ορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Αντικείµενο 

 

Συµβατικός Χρόνος 

Παράδοσης 
(ηµερολ. Ηµ.) 

 
Ολοκλήρωση µελέτης, προµήθειας, 
εγκατάστασης, δοκιµών και θέσης σε λειτουργία 
όλων των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, 
ασθενών ρευµάτων και του συστήµατος 
τηλεχειρισµού και ελέγχου παροχής ισχύος που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση για 
την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς 
Καλαµαριά, συµπεριλαµβανοµένης της 
ολοκλήρωσης κάθε υποχρέωσης που απορρέει 
από τα συµβατικά τεύχη για την ορθή εκτέλεση 
της σύµβασης.  
 

 

550 

 
Ο συµβατικός χρόνος περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του 
Αναδόχου που αφορούν τη µελέτη,  προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και θέση 
σε λειτουργία  όλων των απαιτούµενων, από τη σύµβαση, συστηµάτων και 
γενικά το σύνολο της εκτέλεσης της σύµβασης όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 1 της ΣΥ και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
 
∆ιευκρινίζεται δε, ότι στο συµβατικό χρόνο, περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση 
όποιου  εργοταξιακού εξοπλισµού του Αναδόχου. 
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8.2 Παρατάσεις  

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα συστήµατα µέσα στο χρονικό 

όριο και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, σύµφωνα µε τον Πίνακα της παρ. 
8.1 της παρούσας.  Σε περίπτωση που η πραγµατοποίηση των εργασιών της 
σύµβασης καθυστερεί για λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει υπαιτιότητα 
του Αναδόχου (λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συστηµάτων), ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται. 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει γραπτό αίτηµα, υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης. 
  
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα καθορίσει την χρονική 
επίπτωση στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών του Αναδόχου και θα χορηγήσει 
αντίστοιχη παράταση του συµβατικού χρόνου που επηρεάζεται, εκδίδοντας 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της. 

 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 

8.1, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, και δεν παραδοθούν τα 

απαιτούµενα, από τη σύµβαση, συστήµατα, χωρίς να έχει προηγηθεί νέο 

αίτηµα παράτασης από τον Ανάδοχο), τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος.  
 
Στην περίπτωση παράτασης του Συµβατικού Χρόνου Παράδοσης της 
Προµήθειας: 
 

Α. συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
απαιτούµενων συστηµάτων της σύµβασης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

 
Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 8.3 κατωτέρω.  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του  Άρθρου 206 του Ν.4412/16 «Χρόνος 
παράδοσης υλικών». 
 

8.3 Κυρώσεις 
 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας 
σύµφωνα µε την περίπτωση (Β) της ανωτέρω παραγράφου, είναι οι εξής: 

 
Αν κάποιο/κάποια από τα απαιτούµενα συστήµατα ολοκληρωθούν, από τον 
Ανάδοχο, µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5%, επί της συµβατικής 
αξίας του συγκεκριµένου συστήµατος, ανά σταθµό/θέση που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα.  
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Για τον υπολογισµό προστίµων, η συµβατική αξία κάθε συστήµατος, για κάθε 
σταθµό/θέση, που παραδίδεται εκπρόθεσµα, προκύπτει από τα αντίστοιχα 
ποσοστά όπως αναγράφονται στον συνηµµένο Πίνακα Α της παρούσας, επί 
του συνολικού προσφερόµενου ποσού, αυξάνοντας το ποσοστό κάθε 
σταθµού/θέσης µε το ειδικό ποσοστό που αντιστοιχεί στις δοκιµές ενοποίησης 
(SIT), στις δικιµές επίδοσης (SPT) και στη θέση σε λειτουργία των συστηµάτων 
του Πίνακα Α. Αναλογικά τα παραπάνω εφαρµόζονται και για εκπρόθεσµες 
παραδόσεις που τυχόν συµβούν σε εργασίες ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ. 
 
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του 
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του 
συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συστήµατος  
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του  Άρθρου 207 του Ν.4412/16 «Κυρώσεις 
για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας». 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

9.1 Με βάση τους συµβατικούς χρόνους παράδοσης του Άρθρου 8 της παρούσας 
και εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το Αναλυτικό 
Χρονοδιάγραµµα προς έγκριση, προσδιορίζοντας το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε 
δραστηριότητας και το συµβατικό χρόνο παράδοσης για την ολοκλήρωση του 
αντικειµένου της σύµβασης. 

  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει, τεκµηριώσει, επεξεργασθεί και 
παρουσιάσει το χρονοδιάγραµµα σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, 
οικονοµικούς, ποσοτικούς κλπ περιορισµούς και όρους που ορίζονται στα 
τεύχη της παρούσας σύµβασης. 
 
Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα ελεγχθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. 
 
Εάν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προβεί σε σχόλια και απαιτήσει τη διόρθωση και 
επανυποβολή του χρονοδιαγράµµατος, ο Ανάδοχος θα το επανυποβάλει, 
έχοντας ενσωµατώσει τα σχόλια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης εντολής της. 
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  θα ελέγξει, διορθώσει – εάν κριθεί απαραίτητο – και 
εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα εντός περιόδου δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών 
από την επανυποβολή του. 
 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Σύµβασης ή µη συµµόρφωσης µε τα σχόλια της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  δικαιούται να διορθώσει ή/ και να 
αναµορφώσει το χρονοδιάγραµµα για λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
Αυτό το χρονοδιάγραµµα όπως θα εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 

αποτελέσει το Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα (Ε.Χ.) της σύµβασης, το οποίο 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει απαρέγκλιτα. 
 

9.2 Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατός του, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του 
ότι θα έχει πρόσβαση στους χώρους του Έργου.  
 

9.3 Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα θα δοµηθεί µε τη µεθόδο της κρίσιµης 
διαδροµής (Critical Path Method, CPM) µε χρήση του λογισµικού PRIMAVERA, 
που θα δείχνει κάθε επιµέρους δραστηριότητα σε σειρά αλληλουχίας, 
προκειµένου να τηρηθεί ο συµβατικός χρόνος παράδοσης. 
 
Οι δραστηριότητες θα είναι διακριτά µέρη εργασίας, τα οποία όταν 
ολοκληρωθούν, θα παράγουν καθορισµένα και αναγνωρίσιµα τµήµατα ή 
φάσεις εντός της Σύµβασης. Οι δραστηριότητες θα συνδέονται µε σχέσεις 
προσδιορίζοντας την αλληλουχία των εργασιών και τη λογική του 
χρονοδιαγράµµατος. Υποχρεωτικοί περιορισµοί (mandatory constraints) δεν θα 
χρησιµοποιηθούν ούτε στην σύνταξη και αλλά ούτε στην επικαιροποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος.  
 
Το χρονοδιάγραµµα θα είναι σύµφωνο και θα απεικονίζει  τους συµβατικούς 
χρόνους παράδοσης, οι οποίοι θα επιβεβαιώνονται από την λογική του 
χρονοδιαγράµµατος και την αλληλουχία των δραστηριοτήτων. 
 
Το χρονοδιάγραµµα θα αναγράφει διάρκεια δραστηριοτήτων, αλληλεπιδράσεις, 
ενωρίτερες και αργότερες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης, χρόνο συνολικού και 
ελεύθερου περιθωρίου και τους ρυθµούς παραγωγής των διαφόρων εργασιών. 
Θα περιλαµβάνει επίσης, δραστηριότητες εκπόνησης, υποβολής κι ελέγχου 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όλων των µελετών, προµήθειας και παράδοση 
υλικών και εξοπλισµού καθώς και τις πάσης φύσεως δοκιµές. Εκτός από τις 

δραστηριότητες προµηθειών, όλες οι δραστηριότητες στο χρονοδιάγραµµα 

θα αναλυθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε καµία από αυτές να µην έχει 

διάρκεια µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών. 
 
Επίσης το τµήµα που αναφέρεται στις Μελέτες θα δείχνει την ανάπτυξη, 
υποβολή και έγκριση από την ΑΜ όλων των εγχειριδίων Θέσεως σε Λειτουργία, 
Συντήρησης, Λειτουργίας και Εκπαίδευσης και τους Καταλόγους 
Ανταλλακτικών, που απαιτούνται από την Σύµβαση. 
 



 
 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

   RFP- 380/20 

    Α.Σ.  92759 

 

   

 12

Στο Χρονοδιάγραµµα θα ληφθεί κατ’ ελάχιστον ένας κύκλος επανυποβολών για 
κάθε µελέτη, δηλαδή: υποβολή – έλεγχος – επανυποβολή – έγκριση.  
 
Προετοιµάζοντας το Χρονοδιάγραµµα, ο Ανάδοχος θα προσέξει τις παρακάτω 
συνθήκες: 
 

• Σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους σε ορισµένους χώρους του έργου θα 
υπάρχει παράλληλη εργασία µε άλλους Αναδόχους. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να συνεργάζεται µε τους άλλους Αναδόχους και να προγραµµατίζει τις 
εργασίες του κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζει τις εργασίες 
τους.  
 

• Το συντονισµό µελετών, εργασιών και δοκιµών µε τους άλλους Αναδόχους. 
 

• Η έλλειψη ηµεροµηνιών ή διαρκειών δραστηριοτήτων που έχουν 
παραληφθεί από το Χρονοδιάγραµµα, δεν αφαιρεί το δικαίωµα στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να προσδιορίσει λογικές ηµεροµηνίες ή διάρκειες για 
τις εν λόγω δραστηριότητες. 

 

• Σε ορισµένες φάσεις, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µπορεί να 
απαιτηθεί νυχτερινή εργασία από τον Ανάδοχο και για το λόγο αυτό ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει αναλόγως το πρόγραµµα των εργασιών 
του, ώστε στην περίπτωση που απαιτηθεί το προσωπικό του να εργαστεί 
σε διαφορετικές βάρδιες εκτός του κανονικού ωραρίου να µην προκληθούν 
καθυστερήσεις και να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι απαιτούµενες 
εργασίες.  

 

• Ότι η προσκόµιση επί τόπου του Έργου του απαιτούµενου εξοπλισµού θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Έργου και εντός 
µικρού διαστήµατος πριν τις εργασίες εγκατάστασής του, το οποίο δεν θα 
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. 

 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική έκθεση µε περιγραφή του 
χρονοδιαγράµµατός του αναφορικά µε την εκτέλεση των εργασιών. Στην 
περιγραφή θα γίνεται και αναφορά στον αριθµό των συνεργείων και µετώπων 
εργασίας, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των διαφόρων δραστηριοτήτων. 
 
Η οργάνωση του Εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος θα γίνεται µε τη ∆οµή 
Κατάτµησης Εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS) και θα περιέχει κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω 3 επίπεδα ανάλυσης, τα οποία θα εφαρµόζονται σε 
κάθε δραστηριότητα και θα οριστικοποιείται από την ΑΜ: 
 

Επίπεδο 1: Προσδιορίζει την φάση της εργασίας. 

Παραδείγµατα είναι: Μελέτη, Προµήθεια/ Εργοστασιακή 
Κατασκευή, Εγκατάσταση, ∆οκιµές, παραλαβή, Θέση σε 
Λειτουργία. 

Επίπεδο 2 : Προσδιορίζει τη γεωγραφική θέση που γίνονται εργασίες/ 
δοκιµές 
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Παραδείγµατα είναι: Σταθµός Καλαµαριά, σήραγγα, 
επίσταθµος Μίκρας 

 

Επίπεδο 3: Προσδιορίζει το συγκεκριµένο σύστηµα που γίνονται 
εργασίες/ δοκιµές 

Παραδείγµατα είναι: TETRA, Ψηφιακό Σύστηµα Μετάδοσης 
∆εδοµένων 

 
Ο µοναδικός κωδικός κάθε δραστηριότητας (activity ID) θα αποτελείται από ένα 
σύνολο γραµµάτων και αριθµών τα οποία θα παραπέµπουν στη φάση, στη 
γεωγραφική θέση καθώς και στο σύστηµα που βρίσκεται η δρασηριότητα. 
 
Η ανάλυση του κόστους για τις τµηµατικές πληρωµές θα είναι σύµφωνη µε 
αυτή του χρονοδιαγράµµατος. Για λόγους ελέγχου των απορροφήσεων, όλα τα 
κόστη του άρθρου 10.2 της ΣΥ θα αντιστοιχούν σε µία ή περισσότερες 
δραστηριότητες του χρονοδιαγράµµατος, µε δυνατότητα άµεσης ταύτισής τους. 
Προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος αποτελεί ο ορισµός των 
κέντρων κόστους κάθε δραστηριότητας του χρονοδιαγράµµατος στο 
PRIMAVERA, ώστε να µπορούν να προκύπτουν οι S-καµπύλες προόδου 
(απορροφήσεων)- χρόνου καθώς και η σύνταξη πίνακα αντιστοίχησης των 
πληρωµών του άρθρου 10.2 µε τις δραστηριότητες του χρονοδιαγράµµατος 
 
Το Χρονοδιάγραµµα θα υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, µαζί µε τρία (3) αντίγραφα των κειµένων και των 
χρονοδιαγραµµάτων και ένα CD στο οποίο θα έχει αποθηκευθεί το Αναλυτικό 
Χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης σε επεξεργάσιµη µορφή. 
 
Εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών κάθε µήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
ενηµερωµένο το τρέχον χρονοδιάγραµµα, επισηµαίνοντας την πραγµατική 
πρόοδο σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα σε εκτυπωµένη και  
ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή µε τη µηνιαία Έκθεση Προόδου.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει µέσω της ανωτέρω 
έκθεσης αξιώσεις ή διαφωνίες. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  δεν υποχρεούται να 
λαµβάνει θέση όσον αφορά το περιεχόµενο των εκθέσεων, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι τις εγκρίνει ή τις αποδέχεται. 
 
Στην περίπτωση χορήγησης παρατάσεων του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς 
έλεγχο και έγκριση αναθεωρηµένο το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης, 
σύµφωνο µε τις χορηγηθείσες παρατάσεις. 
 

9.4 Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύµβασης υπάρξουν, µε δική του ευθύνη, καθυστερήσεις σε σχέση µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, υποχρεούται να πάρει τα αναγκαία µέτρα 
επιτάχυνσης των εργασιών, κατά τη κρίση του ή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
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ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο µέτρα 
επιτάχυνσης θα εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

10.1 Προκαταβολή 

 
Προβλέπεται η χορήγηση συνολικής έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο 

ύψους 20% (είκοσι τοις εκατό) επί της αξίας της σύµβασης (συνολικό κατ’ 
Αποκοπή Τίµηµα). Για τη χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται η 
προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, συµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα. Η 
προκαταβολή αυτή είναι προαιρετική και ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει 
σχετική αίτηση.  
 
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής για το ποσό αυτό. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
εγγύηση προκαταβολής για τη διαφορά του ποσού της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης από αυτό της προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής θα 
συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β1 ή Β2 της παρούσας στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα αντίστοιχα. 
 
Η απόσβεση της ληφθείσης προκαταβολής γίνεται τµηµατικά σε κάθε 
πιστοποίηση, µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο µέχρι 
της αποσβέσεως του ποσού της προκαταβολής. 
 
Το ποσό της παρακράτησης που θα γίνεται σε κάθε πιστοποίηση µέχρι της 
αποσβέσεως αυτής, θα είναι προσαυξηµένο µε τους τόκους που αναλογούν 
στο µέχρι τότε αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής. 
 
Η απόσβεση προκαταβολής που θα γίνεται σε κάθε πιστοποίηση µέχρι 
αποσβέσεως του ποσού της προκαταβολής ορίζεται από τον τύπο: 
 

Σύνολο Απόσβεσης Πιστοποίησης = Α + Τ 
 
όπου: 

 

Α: Η τµηµατική απόσβεση της προκαταβολής που παρακρατείται από κάθε 
πληρωµή προς τον Ανάδοχο και υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
ακόλουθη σχέση: 

 

A = Ε x Π(%) 
 

Ε: Ποσό της αξίας των παραδοτέων του παρόντος λογαριασµού (όπως 
προκύπτει από την διαφορά της συνολικής αξίας των παραδοτέων µείον 
το ποσό της αξίας των παραδοτέων του προηγούµενου λογαριασµού). 
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Π(%): Εκατοστιαίο ποσοστό απόσβεσης = ρ/Σ x 100 x 1,10 

 

ρ: Το ποσό της προκαταβολής και Σ το µέρος του συµβατικού ποσού που 
δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον Ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 
προκαταβολής. 

 

Τ: Η παρακράτηση των δεδουλευµένων τόκων στο µέχρι τότε 
αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, σύµφωνα µε την ακόλουθη 
σχέση: 

 

Τ = Υ x Η x ε(%)/365 
 

Υ: Το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής. 

 

Η: Το χρονικό διάστηµα υπολογισµού δεδουλευµένων τόκων µετρούµενο 
σε ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού λογαριασµού. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι ως χρονικό διάστηµα υπολογισµού δεδουλευµένων τόκων, 
ορίζεται για την 1

η
 πιστοποίηση το διάστηµα από την ηµεροµηνία λήψης της 

προκαταβολής µέχρι την υποβολή της 1
ης

 πιστοποίησης. Ενώ για τις επόµενες 
πιστοποιήσεις το διάστηµα αυτό υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής 
της προηγούµενης πιστοποίησης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 
παρούσας. 
 

ε(%): επιτόκιο ίσο µε το ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου εξάµηνης διάρκειας  προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
µονάδες. 

 

10.2 Πληρωµές – Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις 

 
10.2.1 Οι πληρωµές του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον 

Ποσοστιαίο Επιµερισµό του Πίνακα Α (συνηµµένο 7 της παρούσας). 
 
Η Μελέτη Εφαρµογής θα αποζηµιώνεται µετά την έγκριση της, σύµφωνα το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού προσφερόµενου τιµήµατος, του 
τµήµατος Α1 του Πίνακα Α. 
 
Για µεν το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας (TETRA) οι πληρωµές θα 
γίνονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ποσοστά επί του προσφερόµενου ποσού 
του τµήµατος Α2 του πίνακα Α, για τα δε υπόλοιπα συστήµατα οι πληρωµές 
θα γίνονται µε τα αντίστοιχα ποσοστά επί του προσφερόµενου ποσού, µετά 
την ολοκλήρωση της µελέτης, των απαιτούµενων εργασιών, προµηθειών, 
εγκαταστάσεων και δοκιµών SAT. Επισηµαίνεται ότι στο αντικείµενο των 
Σταθµών περιλαµβάνονται και τα φρέατα που αντιστοιχούν σε αυτούς, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα Α. 
 
Η αξία των ανταλλακτικών, των απαιτούµενων εργασιών σε ΚΕΛ και Εφεδρικό 
ΚΕΛ, των δοκιµών ενοποίησης  (SIT), των ∆οκιµών Επιδόσεων (SPT) καθώς 
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και η θέση  σε λειτουργία όλων των Συστηµάτων, αποζηµιώνονται µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα τα αντίστοιχα ποσοστά επί του 
Συνολικού προσφερόµενου τιµήµατος, των τµηµάτων Α10, Α11 και Α12 του 
Πίνακα Α. Σε περίπτωση τµηµατικών παραλαβών ανά Σταθµό/ούς, το 
ποσοστό των δοκιµών ενοποίησης  (SIT) των συστηµάτων, θα επιµερισθεί 
ανά Σταθµό/ούς αντίστοιχα. 

 
10.2.2 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου 

είναι τα εξής: 
 

• Λογαριασµοί / πιστοποιήσεις που συντάσσονται από τον Ανάδοχο και 
υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έλεγχο, συνοδευόµενους 
από τα εγκεκριµένα πρωτόκολλα οριστικών παραλαβών. 
 

• Τιµολόγιο του Αναδόχου.  
 

• Εξοφλητική απόδειξη του Προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 

• Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.  
  

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε  
 

• παρακράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης  για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο (παρ.7, άρθρο 375, Ν. 
4412/16 όπως κάθε φορά ισχύει). ∆ιευκρινίζεται ότι, η εν λόγω κράτηση 
επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου, που υπολογίζεται 
µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου. 
 

• παρακράτηση 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Η εν λόγω κράτηση 
επιβαρύνεται µε το αναλογούν χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. Ο 
χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών 
ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως 
άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Eξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται µε το αναλογούν 
χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 
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• οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση υπέρ τρίτων προκύπτει βάσει της 
νοµοθεσίας. 

 
10.2.3 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο λογαριασµος/ 

πιστοποίηση υποβάλλεται σε πέντε (5) εκτυπωµένα πρωτότυπα καθώς και σε 
ψηφιακή µορφή. 

 
 Από τους λογαριασµούς του Αναδόχου αφαιρούνται όλες οι απαιτήσεις της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όπως τυχόν ποινικές ρήτρες ή περικοπές τιµών για 
ελαττώµατα και παραλείψεις, απόσβεση προκαταβολών (εντόκως), νόµιµες 
κρατήσεις και γενικά κάθε απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που δεν έχει 
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο. 
 
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικά και για την πληρωµή 
τους συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα συστηµάτων ανά σταθµό, που 
ολοκληρώθηκαν από την αρχή της Σύµβασης. Από κάθε νέο λογαριασµό 
αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους και προκύπτει 
το νέο πληρωτέο ποσό. Ο Ανάδοχος δεν θα µπορεί να υποβάλει νέο 
λογαριασµό αν δεν έχει πιστοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ο 
προηγούµενος. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ελέγχει το λογαριασµό εντός δέκα πέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία παραλαβής του και, αφού 
επαληθεύσει ότι οι εργασίες για τις οποίες αιτείται πληρωµή ο Ανάδοχος 
ταυτίζονται µε αυτές του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, τις πιστοποιεί.  
 
Αν ο λογαριασµός έχει ασάφειες ή ανακρίβειες ή ελλείψεις στα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα επισηµαίνει στον 
Ανάδοχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του λογαριασµού. 
Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη προθεσµία ελέγχου των δέκα πέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών, αρχίζει από την επανυποβολή του λογαριασµού από τον 
Ανάδοχο. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. και αποτελεί πιστοποίηση για την πληρωµή του Αναδόχου. 
 
Για την πληρωµή του Αναδόχου, οι λογαριασµοί θα συνοδεύονται από 
τιµολόγιο εξωτερικού, εάν υλικά εξοπλισµός και ανταλλακτικά κλπ. 
κατασκευάζονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ελλάδα ή τιµολόγιο 
εσωτερικού εάν κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή υπάρχουν εργασίες που 
εκτελούνται στην Ελλάδα. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται µε έµβασµα στο εξωτερικό, εάν πρόκειται για εισαγωγές 
έπ’ ονόµατι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης 
δοκιµών και συντηρήσεων, εφόσον δεν απαιτήθηκε παρουσία του Αναδόχου 
άνω των 183 ηµερών στην Ελλάδα. Οι δαπάνες του εµβάσµατος επιβαρύνουν 
τον Ανάδοχο. Για τα τιµολόγια που εκδίδονται από την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα (όταν παρέχονται υπηρεσίες για χρονικό διάστηµα άνω των 183 
ηµερών) εκδίδεται επιταγή σε διαταγή του υποκαταστήµατος ή της εταιρείας 
που διατηρεί ο Ανάδοχος στην Ελλάδα. Για την πληρωµή είναι απαραίτητη η 
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χορήγηση απόδειξης εισπράξεως.Το νόµισµα της πληρωµής του Αναδόχου 
είναι το ΕΥΡΩ. 
 
Το τιµολόγιο θα συνοδεύεται από αναλυτικές καταστάσεις που θα αναφέρουν 
τον κωδικό, περιγραφή στα αγγλικά και ελληνικά, µονάδα µέτρησης, τιµή 
µονάδας, αξία. 
 
Όλες οι πληρωµές στον Ανάδοχο, που προκύπτουν από την παρούσα 
Σύµβαση, θα πραγµατοποιούνται µόνο εφόσον τα τιµολόγια που υποβάλλει ο 
Ανάδοχος έχουν εκδοθεί από εταιρεία/ κοινοπραξία που έχει συσταθεί νόµιµα 
στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ή έχουν εκδοθεί σε χώρα 
του εξωτερικού. Τα τιµολόγια πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα, 
αιτιολογηµένα και συνοδευόµενα από τα απαραίτητα παραστατικά.  
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό του εγκριθέντος λογαριασµού 
στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των 
τιµολογίων υπό τον όρο ότι αυτά θα συνοδεύονται από τα ως άνω απαιτούµενα 
νόµιµα δικαιολογητικά. 

  

10.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
10.3.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωτικά σύµφωνη µε τα 
υποδείγµατα Α1 και Α2 που επισυνάπτονται στην παρούσα, στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα αντίστοιχα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή 
πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της. 
 

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
10.3.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς 

καµία διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του 
Συµβατικού Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, 
όρων και προϋποθέσεων της Σύµβασης. Η ανωτέρω Εγγύηση καλύπτει κάθε 
απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα πραγµάτωσή της, 
είτε, τέλος, για απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την επιβολή ποινικής 
ρήτρας σε βάρος του Αναδόχου. Η εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη 
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του Αναδόχου για αποζηµίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε περίπτωση που 
αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή 
µε έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση Όλου ή 
Μέρους του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την 
παρούσα σύµβαση και που οφείλονται στην µη τήρηση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
10.3.3 Εάν το συµβατικό τίµηµα λόγω αύξησης του συµβατικού αντικειµένου αυξηθεί 

για οποιαδήποτε λόγο, θα προσκοµισθεί από τον Ανάδοχο πριν την υπογραφή 
της συµπληρωµατικής σύµβασης, συµπληρωµατική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

ύψους 5% επί του πρόσθετου Συµβατικού Τιµήµατος.  
 
10.3.4 Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µε αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του 
Αναδόχου. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και 
πληρωτέες µε την πρώτη απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., και θα 
υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων ∆ικαστηρίων των 
Αθηνών για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν σχετικά µε τις εγγυήσεις. 

 
10.3.5 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ελέγξει την εγκυρότητα των εν λόγω Εγγυητικών 

Επιστολών. 
 

10.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
 
 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης. 

Κατά το χρόνο εγγυηµένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει 
στη συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας.  

 
 Μετά την οριστική παραλαβή απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολή 

καλής λειτουργίας, η οποία θα καλύψει τις απαιτήσεις του χρόνου εγγυηµένης 

λειτουργίας. Η εν λόγω εγγύηση ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της 

σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

10.5 Αποδέσµευση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, προκαταβολής 

και Καλής Λειτουργίας 
 

Οι Εγγύησεις Καλής Εκτέλεσης / Προκαταβολής αποδίδονται στον Ανάδοχο 
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και θέση σε λειτουργία της 
προµήθειας. Στην περίπτωση τµηµατικών παραλαβών οι εγγύησεις καλής 
εκτέλεσης / προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί 
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 
 
Σε καµµία περίπτωση το συνολικό υπόλοιπο ποσό των εγγυητικών επιστολών 
που θα είναι στη διάθεση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δεν θα είναι µικρότερο 
από το αναπόσβεστο ποσό της προκαταβολής. 
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Για τη σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών απαιτείται 
προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής.  
 
Εάν στο πρωτόκολλο αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή των εγγυητικών γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά 
τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Για την 
αποδέσµευση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών, απαιτείται η προσκόµιση 
της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αποδεσµεύεται µετά την έγκριση του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

11.1 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην 
εκπόνηση αρχικά της Οριστικής Μελέτης και στην συνέχεια της Μελέτης 
Εφαρµογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Γενικές Προδιαγραφές άρθρο 
GS0200, στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. Η 
εκπόνηση και υποβολή της Μελέτης Εφαρµογής ανά αντικείµενο θα 
ακολουθήσει την έγκριση της αντίστοιχης Οριστικής Μελέτης. 

  

11.2 Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις όποιες ελλείψεις της 
Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής που θα εκπονήσει, οι οποίες 
θα οφείλονται σε παράλειψή του να ζητήσει εγκαίρως ενηµέρωση και στοιχεία 
σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, και που αφορούν κυρίως στοιχεία 
άλλων εµπλεκόµενων αναδόχων και στοιχεία του Βασικού Έργου τα οποία 
είναι διαθέσιµα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 

 

11.3 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειµένου να προβεί στον έλεγχο και τη 
διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων αναφορικά µε την Οριστική Μελέτη και 
την  Μελέτη Εφαρµογής, όπως αυτή θα υποβάλλεται τµηµατικά, θα έχει στη 
διάθεσή της χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
εκάστοτε υποβολή. 

 

11.4 Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν λάθη, ατέλειες ή ασυµφωνίες σε σχέση µε 
τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη, η ως άνω Οριστική Μελέτη ή Μελέτη 
Εφαρµογής θα επιστρέφεται προς διόρθωση. 

 

11.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία λήψης των σχολίων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να επανυποβάλει 
για έγκριση την αντίστοιχη Μελέτη στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία εν 
συνεχεία θα πρέπει να την επανεξετάσει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών από τη λήψη της. 

 

11.6 Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω προθεσµιών από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα εξετασθεί η ενδεχόµενη επίπτωσή τους στο 
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χρονοδιάγραµµα της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθορισθεί από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η διάρκεια παράτασης των προθεσµιών µε βάση 
σχετική έκθεση του Αναδόχου, στην οποία θα αιτιολογηθούν διεξοδικά οι 
επιπτώσεις των εν λόγω καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραµµα της σύµβασης 
και τα µέτρα που θα λάβει για να µετριάσει τις επιπτώσεις αυτές. 

 

11.7 Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη σύνταξη της Οριστικής Μελέτης 
και της Μελέτης Εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης κάθε µελετητικής 
δραστηριότητας του Αναδόχου, είναι ανηγµένες στην τιµή της προσφοράς του 
και, εποµένως, αυτός δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή. 

 

11.8 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει των ανωτέρω µελετών περιλαµβάνονται 
στο Συµβατικό Τίµηµα και δεν θα γίνει δεκτή καµία διαφοροποίησή του βάσει 
τυχόν διορθώσεων κατά την έγκριση των Μελετών από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 

 

11.9 Τονίζεται ότι η έγκριση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής, 
των υπολογισµών, σχεδίων, µεθοδολογιών, διαδικασιών, δοκιµών, 
προµετρήσεων, κτλ) από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ούτε αποτελεί 
µε οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της ορθότητας της µελέτης. 

 

11.10 Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς όπως και η υπογραφή σύµβασης δεν 
συνεπάγονται αποδοχή όρων που αντιστρατεύονται απαιτήσεις των τευχών 
δηµοπράτησης και ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη των µελετών οφείλει να 
συµµορφωθεί µε τις Προδιαγραφές και τις Απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. 

 

11.11 Ο Ανάδοχος έχει ελέγξει µε δική του µέριµνα και δαπάνη όλο το περιεχόµενο 
των στοιχείων και τευχών που αποτελούν τα στοιχεία της προµήθειας και την 
έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 
 

11.12 Οι υποβολές του Αναδόχου θα γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
τεύχος των Γενικών Προδιαγραφών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

12.1 Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ηµερολόγιο των εργασιών της Σύµβασης στους 
αντίστοιχους τόπους που θα πραγµατοποιηθούν δραστηριότητες. Στο 
Ηµερολόγιο αυτό ο Επιβλέπων Μηχανικός της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει το 
δικαίωµα αναγραφής τυχόν παρατηρήσεων σχετικά µε τις εκτελούµενες 
εργασίες και µπορεί να ζητήσει εγγραφή και άλλων στοιχείων που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη σύµβαση. 

 

12.2 Τονίζεται ότι στο Ηµερολόγιο εργασιών, ο Ανάδοχος θα καταγράφει µόνο 
πληροφορίες και στοιχεία για τις εργασίες εγκατάστασης των συστηµάτων και 
όχι συµβατικές θέσεις του. Οι συµβατικές θέσεις του θα διαβιβάζονται στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε τακτική αλληλογραφία. 
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12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ένα 
υπογεγραµµένο αντίγραφο του Ηµερολογίου Εργασιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  µηνιαία έκθεση προόδου 
σε τρία (3) αντίγραφα µέχρι την πέµπτη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα και 
για όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία θα καλύπτει την πρόοδο των εργασιών 
που σηµειώθηκε τον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, σύµφωνα και µε το 
άρθρο 9.3 της παρούσας ΣΥ. Σκοπός της µηνιαίας έκθεσης προόδου είναι να 
δοθεί σαφής εικόνα της προόδου των εργασιών καθώς και να πραγµατοποιηθεί 
καταγραφή της συµµόρφωσης ή µη προς το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της 
Σύµβασης. Σε αυτή επίσης θα καταγράφονται οι λόγοι των τυχών αποκλίσεων 
καθώς και το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση των ενδεχόµενων 
καθυστερήσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9.4.  
Η υποβολή των µηνιαίων εκθέσεων προόδου ξεκινά τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο GS0510 του τεύχους των Γενικών 
Προδιαγραφών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

14.1 Η διοίκηση της Σύµβασης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η επίβλεψη των εργασιών 
της καθώς και η παραλαβή της διενεργούνται από τα γνωµοδοτικά όργανα, τα 
οποία θα ορισθούν από το ∆.Σ. της ΑΜ. Συγκεκριµένα, το ∆.Σ. της ΑΜ θα 
ορίσει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Επίβλεψης της σύµβασης και την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής, τις οποίες θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, 
µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
 

14.2 Η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης της σύµβασης θα είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων 
της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, από την 
υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη της εγγυηµένης λειτουργίας. Επιπλέον, 
θα γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί 
τυχόν παρατάσεων, τροποποιήσεων της σύµβασης και έκπτωσης του 
Αναδόχου. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει, ούτε 
µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου.Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της ΑΜ που 
δίνονται για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη και έντεχνη υλοποίηση της 
Προµήθειας. Ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης θα είναι αρµόδια για την 
έγκριση πληρωµής προκαταβολών, για την έγκριση των λογαριασµών και για 
την έγκριση των µελετών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της σύµβασης. 

 

14.3 Η Επιτροπή Παραλαβής της σύµβασης θα είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα 
παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης έως τη λήξη της 
εγγυηµένης λειτουργίας. Συγκεκριµένα, θα υλοποιήσει τις οριστικές παραλαβές, 
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θα συντάξει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα καθώς και τον πρωτόκολλο εγγυηµένης 
λειτουργίας, θα γνωµοδοτεί για την  έγκρισή τους στο ∆.Σ. της ΑΜ καθώς και 
για την αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών. 

 
Επισηµαίνεται ότι, η Επιτροπή Παραλαβής παρακολουθεί τις δοκιµές και τη 
θέση σε λειτουργία παράλληλα µε τη ∆ιεύθυνση Επίβλεψης, προκειµένου να 
συλλέξει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων της. 

 

14.4 Η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Ανάδοχο τον επιβλέποντα ή/ και τους βοηθούς του, οι οποίοι θα 
παρακολουθούν τις εκτελούµενες εργασίες. 

 
Οι αρµοδιότητες των ως άνω επιβλεπόντων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα 
είναι οι ακόλουθες: 
 

14.4.1 Η πιστή συµµόρφωση προς τις εγκεκριµένες µελέτες και η πιστή εκπλήρωση 
των όρων της Σύµβασης. 

 
14.4.2 Η ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των εκτελουµένων εργασιών 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης. 
 
14.4.3 Η εγγραφή στο Ηµερολόγιο Εργασιών, που τηρείται από τον Ανάδοχο, 

οποιασδήποτε παρατήρησης σχετικής µε τις εκτελούµενες εργασίες. 
 
14.4.4 Ο έλεγχος των λογαριασµών προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι τµηµατικές 

πληρωµές προς τον Ανάδοχο. 
 

14.5 Εάν η ΑΜ παραλείψει να προβεί σε έλεγχο ποιότητας των εκτελουµένων 
εργασιών ή δεν µπορέσει να επισηµάνει οποιοδήποτε ελάττωµα στις εργασίες, 
αυτό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ούτε 
θα εµποδίσει την ΑΜ να απαιτήσει τη διόρθωση της ελαττωµατικής εργασίας ή 
και την απόρριψη αυτής. 

 

14.6 Τα έγγραφα της Σύµβασης θα κοινοποιούνται από τον εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο του Αναδόχου στη ∆ιεύθυνση Επίβλεψης µε επιστολή και 
αντιστρόφως. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση του 
συµβαλλόµενου µέρους που αναγράφεται στη Σύµβαση. Ηµεροµηνία λήψης 
εγγράφου από πλευράς ΑΜ θα θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής από την 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΑΜ της σχετικής επιστολής, η οποία θα 
επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη σφραγίδα πρωτοκόλλου που θα τίθεται 
στην επιστολή. Οδηγίες για τον τύπο των επιστολών θα δοθούν στον Ανάδοχο 
µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 

 

14.7 Το γεγονός ότι η ΑΜ επιβλέπει τις εργασίες, κατ’ ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και την ισχύουσα νοµοθεσία, ούτε συνεπάγεται ότι υπάρχει σχέση 
πρόστησης µε αυτόν ή τους υπεργολάβους του. 
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ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 

15.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τον εκπρόσωπό του και αντίκλητό του καθώς και τη διεύθυνση των 
κεντρικών γραφείων του στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.  

 

15.2 Το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει, προς έγκριση, στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ τον 
διορισµό του ∆ιευθυντή καθώς και του Υπεύθυνου Υλοποίησης Εργασιών της 
Σύµβασης. Η σχετική υποβολή θα συνοδεύεται από τα βιογραφικά των δύο 
στελεχών, από τα οποία απαιτείται να προκύπτει η ελάχιστη εµπειρία που 
ορίζεται στην παράγραφο 15.3 του παρόντος άρθρου. Μετά την έγκριση της ως 
άνω υποβολής, τα δύο στελέχη αναλαµβάνουν άµεσα τα καθηκοντά τους. 

 

15.3 Συγκεκεριµένα ο ∆ιευθυντής απαιτείται να είναι ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός δεκαετούς (10) τουλάχιστον εµπειρίας σε συστήµατα Ασθενών 
Ρευµάτων/Τηλεπικοινωνιών. Ο δε Υπεύθυνος Υλοποίησης Εργασιών της 
Σύµβασης, ο οποίος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά του πριν την έναρξη 
εργασιών της Σύµβασης, απαιτείται να είναι ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός πενταετούς (5) τουλάχιστον εµπειρίας σε συστήµατα Ασθενών 
Ρευµάτων/ Τηλεπικοινωνιών.  

  
 Ειδικότερα, όσον αφορά στο εξειδικευµένο προσωπικό που θα απασχολήσει 

στις εργασίες τροποποίησης του ήδη εγκατεστηµένου εξοπλισµού, αυτό 
απαιτείται να διαθέτει πιστοποίηση και εµπειρία στον εν λόγω εξοπλισµό.  

 

15.4 Ο ∆ιευθυντής και ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Εργασιών της Σύµβασης θα είναι 
πλήρως εξουσιοδοτηµένοι µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπούν 
τον Ανάδοχο σε τεχνικά θέµατα. Στο ίδιο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο θα 
συµπεριληφθεί και δήλωση των προσώπων αυτών, µε την οποία να 
αποδέχονται το διορισµό τους και τις ευθύνες τους. 

  
 Τα δύο στελέχη, είναι υπεύθυνοι για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας 
και ασφάλειας των εργαζοµένων και κάθε τρίτου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης, έναντι πρόκλησης ζηµιών σε έργα και κατασκευές τρίτων. Επίσης 
είναι υπεύθυνοι των δοκιµών και της θέσης σε λειτουργία του συµβατικού 
αντικειµένου.  

 

15.5 Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για 
τις πράξεις και παραλείψεις των δύο στελεχών. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα 
διορισθούν για όλη την διάρκεια της Σύµβασης. Σε περίπτωση αντικατάστασής 
τους θα πρέπει να υπάρχει ρητή προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

15.6 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην δίνει την 
έγκρισή της, για τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει, ότι αυτοί δεν είναι κάτοχοι των απαραίτητων προσόντων και πείρας, ή 
δεν είναι κατάλληλοι για την παραπάνω θέση. 
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15.7 Επίσης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο 
την αποµάκρυνση οποιουδήποτε ατόµου από το προσωπικό του, το οποίο κρίνει 
ακατάλληλο για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή, θέση σε λειτουργία και 
παρακολούθηση δοκιµών, των συστηµάτων της σύµβασης, καθώς και εξαιτίας 
ανάρµοστης συµπεριφοράς προς το προσωπικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή 
τρίτους. 

 
Στις περιπτώσεις αυτές o Ανάδοχος οφείλει εντός των επόµενων δέκα (10) 
ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να 
προτείνει άλλο πρόσωπο. 
 

15.8 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των προαναφερθέντων προσώπων του 
Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες 
του και τις υποχρεώσεις του, ο οποίος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

 

16.1  Η διενέργεια των οριστικών παραλαβών πραγµατοποιείται πριν από κάθε 
πιστοποίηση, σύµφωνα µε τον επιµερισµό του συνηµµένου Πίνακα Α και τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 10.2.1 της παρούσας.  
 

16.2  ∆ιευκρινίζεται ότι, πριν τις οριστικές παραλαβές προβλέπεται µακροσκοπική 
εξέταση που αφορά στις κεντρικές µονάδες των συστηµάτων, οι οποίες 
πρόκειται να εγκατασταθούν στα δωµάτια τηλεπικοινωνιών, στους 
Υποσταθµούς, στο ΚΕΛ και στο Εφεδρικό ΚΕΛ. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
ενηµερώσει εγγράφως την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ότι έχει εισκοµίσει επι τόπου του 
έργου τις προαναφερόµενες µονάδες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του 
ελέγχου. Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγξει 
ποσοτικά και την πληρότητα των µονάδων αυτών και εντός 20 ηµερών από την 
ειδοποίηση του Αναδόχου και εφόσον δεν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις, 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο µακροσκοπικού 
ελέγχου, το οποίο εγκρίνεται από το ∆.Σ. της ΑΜ. Εάν τα υλικά απορριφθούν 
από την Επιτροπή Ππαραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων, που διαπιστώθηκαν 
κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει σε άλλους 

περαιτέρω ελέγχους.  
 
16.3  Όσον αφορά τις απαιτούµενες οριστικές παραλαβές µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν σε διάφορα στάδια, σύµφωνα µε τον επιµερισµό του 
συνηµµένου Πίνακα Α. Συγκεκριµένα, για µεν το σύστηµα ασύρµατης 
επικοινωνίας (TETRA) οι παραλαβές θα γίνονται σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στάδια του τµήµατος Α1 του πίνακα Α, για δε τα υπόλοιπα 
συστήµατα οι παραλαβές θα γίνονται για κάθε Σταθµό/∆ιακλάδωση/Φρέαρ 
µετά την ολοκλήρωση της µελέτης, των απαιτούµενων εργασιών, προµηθειών, 
εγκαταστάσεων και δοκιµών SAT. Επισηµαίνεται ότι στο αντικείµενο των 
Σταθµών περιλαµβάνονται και τα φρέατα που αντιστοιχούν σε αυτούς, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα Α. 
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Τα ανταλλακτικά, οι απαιτούµενες εργασίες σε ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ, οι 
δοκιµές ενοποίησης (SIT), οι ∆οκιµές Επιδόσεων (SPT), καθώς και η θέση σε 
λειτουργία όλων των Συστηµάτων, µπορούν να παραληφθούν µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωσή τους σε επόµενο στάδιο σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα των 
τµηµάτων Α9 και Α10 του Πίνακα Α.   
 

16.4  Η παραλαβή των συστηµάτων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 
ορίζεται από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
ενηµερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παραλαβής ότι ολοκληρώθηκαν οι 
απαιτούµενες εργασίες και δοκιµές για την παραλαβή των συστηµάτων, 
ανάλογα µε το επίπεδο παραλαβής και να καλέσει την Επιτροπή για οριστική 
παραλαβή. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου και 
εφόσον δεν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από το 
∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.   
  
Η επιτροπή παραλαβής µπορεί: 

i)  να παραλάβει τα συστήµατα,  
ii)  να παραλάβει τα συστήµατα µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,  
iii)  να απορρίψει τα συστήµατα. 

 
Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει παρεκκλίσεις που δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα και την ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων και κρίνονται 
επουσιώδεις, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα στην αποκατάσταση τους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Αν η επιτροπή 
παραλαβής παραλάβει τα συστήµατα µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της 
σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν τα 
συστήµατα είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Στην 
περίπτωση που η γνώµη της επιτροπής είναι, ότι τα συστήµατα είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε τα συστήµατα µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής και να εγκριθεί η 
παραλαβή του, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής.  

 
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ότι οι 
παρεκκλίσεις των συστηµάτων επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν, δηλαδή είναι ουσιώδεις, τότε θα ζητηθεί από τον 
Ανάδοχο, η αποκατάσταση των εν λόγω ελαττωµάτων εντός εύλογης 
προθεσµίας. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης των προαναφερθέντων 
ελαττωµάτων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, τα συστήµατα µπορεί να 
απορριφθούν. 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συστήµατα που απορρίφθηκαν ή 
κρίθηκαν παραδοτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση τους 
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ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, υπάρχει η 
δυνατότητα εξέτασης των υλικών από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.  
 
Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η δευτεροβάθµια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από 
τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης µε την ίδια διαδικασία. 

 
Το αίτηµα για επανεξέταση των συστηµάτων σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.  

 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 
Ανάδοχο. 
 
Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των των εργαστηριακών εξετάσεων 
που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ’ έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16. Το αποτέλεσµα της κατ’ 
έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.  
 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 32 της παρούσας. 
 

16.5  Το συµβατικό αντικείµενο µπορεί να τεθεί σε εµπορική λειτουργία µόνο µετά 
την οριστική παραλαβή του ή αυτοτελών τµηµάτων του από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 

 16.6 Με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ο κίνδυνος της 
Προµήθειας µεταβιβάζεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., πλην του κινδύνου της 
Προµήθειας για βλάβες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο οποίος 
παραµένει υπεύθυνος για αυτές µέχρι την λήξη της εγγυηµένης λειτουργίας. 
Μετά τη λήξη της εγγυηµένης λειτουργίας ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 692 και 693 του Αστικού Ελληνικού Κώδικα και για τυχόν 
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από εσφαλµένη µελέτη, εγγενές 
ελάττωµα, αστοχία υλικού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

17.1 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της 
Σύµβασης και της καλής λειτουργίας των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, 

ασθενών ρευµάτων & ελέγχου, ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την οριστική 
παραλαβή του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης. 

 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 
καθορίζονται στα εξής: 
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α) ∆ιόρθωση, επισκευή, ανακατασκευή, αποκατάσταση ελαττωµάτων, 

κακοτεχνιών, βλαβών και κατασκευαστικών ατελειών και ελλείψεων, 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού που οφείλονται στον 
Ανάδοχο. 

 
Τα ανταλλακτικά, τα υλικά, ο εξοπλισµός και οι εργασίες που 
απαιτούνται για τη διόρθωση των εν λόγω ελαττωµάτων και των 
κακοτεχνιών µε σκοπό τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των 
συστηµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα παρέχονται 
από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν ευθύνη του και το κόστος τους 
συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης µεταφοράς τους θα βαρύνει 
τον ίδιο. 

 
β) Τεχνική υποστήριξη, η οποία θα συνίσταται στην επιτόπια συνεχή 

παρουσία τουλάχιστον ενός (1) ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού του 
Αναδόχου µε δεκαετή εµπειρία στην συντήρηση Συστηµάτων 
Ασθενών Ρευµάτων και κατ΄ ελάχιστον ενός (1) έµπειρου βοηθού του 
µε εξαετή εµπειρία στην συντήρηση Συστηµάτων Ασθενών Ρευµάτων. 
Ο Ειδικός Τεχνικός και ο βοηθός του θα αποκαταστήσουν τις βλάβες 
που ενδεχοµένως παρουσιαστούν στο σύστηµα, στο λογισµικό και 
στον εξοπλισµό κατά την περίοδο της τριετούς εγγύησης. Οι 
προαναφερθέντες τεχνικοί του Αναδόχου πρέπει να διαθέτουν την 
εµπειρία και την ικανότητα που απαιτείται προκειµένου οι ίδιοι να είναι 
σε θέση να προσδιορίζουν βλάβες και να τις αντιµετωπίζουν, όσον 
αφορά το σύστηµα, τον εξοπλισµό του που αφορά το ΚΕΛ, το 
εφεδρικό ΚΕΛ και τους Σταθµούς, προκειµένου να αποκαθίσταται η 
λειτουργία σε περίπτωση ανωµαλιών.  

 
Τα έξοδα δαπάνης, µετακίνησης και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται 
µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της 
εγγύησης των συστηµάτων, θα βαρύνουν τον ίδιο. 

γ)      Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες της εµπορικής λειτουργίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε κατάλληλο προσωπικό στην ΑΜ 
υποστήριξη σε θέµατα λειτουργίας σε όλες τις εργασίες που αφορούν 
το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Η 
υποστήριξη της λειτουργίας θα είναι διαθέσιµη κατά τη διάρκεια των 
ωρών λειτουργίας του Μετρό αλλά και εκτός των ωρών λειτουργίας 
του Συστήµατος, προκειµένου να υπάρχει συνδροµή σε 
προπαρασκευαστικές εργασίες και σε εργασίες συντήρησης. 

δ) Υποστήριξη σε δραστηριότητες που αφορούν εντοπισµό και 
αντιµετώπιση σοβαρών βλαβών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία. Ο χρόνος απόκρισης σε θέµατα συντήρησης, δηλαδή το 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη λήψη της κλήσης για 
υποστήριξη σε θέµατα συντήρησης, από τον επικεφαλής εργασιών 
συντήρησης έως την άφιξη στον εργοταξιακό χώρο κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες, για την 
επέµβαση στους Σταθµούς ή στο ΚΕΛ ή στο εφεδρικό ΚΕΛ. 
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17.2 Η διαδικασία αποκατάστασης των ελαττωµάτων και βλαβών που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών 
και ασθενών ρευµάτων την περίοδο του χρόνου εγγύησης θα είναι η 
ακόλουθη: 

 

α) Η ΑΜ θα εκδίδει έκθεση αστοχίας, που συνοδεύεται από εντολή εργασίας, 
για την αποκατάσταση της βλάβης-ελαττώµατος, στην οποία 
καταγράφονται τα στοιχεία της βλάβης-ελαττώµατος, αναλυτική περιγραφή 
του προβλήµατος, ο τόπος, ο χρόνος, η εκτίµηση της Εταιρείας/Φορέα  
Λειτουργίας για την αιτία της βλάβης-ελαττώµατος και οι διορθωτικές 
ενέργειες που απαιτούνται. Η έκθεση αστοχίας θα υπογράφεται από την 
ΑΜ και την Εταιρεία/Φορέα Λειτουργίας. 

β) Ο Ανάδοχος µόλις λάβει την εντολή εργασίας προβαίνει άµεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και παρέχοντας 
τα ανταλλακτικά και το προσωπικό που απαιτούνται, χωρίς καµία 
οικονοµική πρόσθετη επιβάρυνση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
γ) Εάν ο Ανάδοχος µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της εντολής εργασίας δεν 

ανταποκριθεί άµεσα στις Συµβατικές του υποχρεώσεις για την 
αποκατάσταση των βλαβών, τότε η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα προβεί στις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για λογαριασµό και εις βάρος του, µε 
την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατός της σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
Σύµβασης, κατά το άρθρο 31 της παρούσης. 

 

17.3 Για τον εξοπλισµό των συστηµάτων και τα εξαρτήµατα που είτε 
αντικαταστάθηκαν είτε επιδιορθώθηκαν, κατά την περίοδο του χρόνου 

εγγύησης, παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών 

κατά 6 µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου εγγύησης της 

Προµήθειας. 
 

17.4 Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της Μελέτης Εφαρµογής όσον αφορά την 
αποτελεσµατική λειτουργία, την ικανοποιητική απόδοση λειτουργίας και τη 
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών κατά την περίοδο του 
χρόνου εγγύησης.  
 
Εάν κατά την παραπάνω περίοδο, ο εξοπλισµός, ή οποιοδήποτε εξάρτηµα ή 
επιµέρους σύστηµα ή το λογισµικό αστοχήσει κατ’ επανάληψη και δεν 
λειτουργήσει ή δεν αποδώσει σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, η αστοχία αυτή 
θα θεωρηθεί αστοχία της Μελέτης Εφαρµογής. Στην περίπτωση αυτή, η 
διόρθωση της αστοχίας από τον Ανάδοχο, θα περιλαµβάνει και τροποποίηση 
της µελέτης των σχετικών εξαρτηµάτων, του εξοπλισµού ή του λογισµικού ή 
των συστηµάτων και των συναφών εργασιών αφαίρεσης και 
επανεγκατάστασης καθώς και εν γένει διόρθωση άλλων παρόµοιων 
εξαρτηµάτων ή συστηµάτων, όπου αυτό απαιτείται. Τα σχετικά έξοδα θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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17.5 Κατά την περίοδο της τριετούς εγγύησης ο Ανάδοχος έχει και την ευθύνη της 
προληπτικής (προγραµµατισµένης) συντήρησης για διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών από την οριστική παραλαβή  του αντικειµένου ή αυτοτελών τµηµάτων 
του. Για το διάστηµα αυτό τα έξοδα συντήρησης θα βαραίνουν τον ίδιο. Για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών για την 
προληπτική συντήρηση του συστήµατος την ευθύνη θα έχει η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή η Εταιρεία / Φορεάς Λειτουργίας και το κόστος της θα βαραίνει 
την ίδια. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
της προγραµµατισµένης συντήρησης να παρέχει τις υπηρεσίες του για την 
βέλτιστη συντήρηση, σύµφωνα µε τα εγχειρίδια συντήρησης και λειτουργίας 
και τους εικονογραφηµένους καταλόγους υλικών που έχει υποβάλλει. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. όλων των ανταλλακτικών της σύµβασης, όπως αυτά περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη. 

 

18.1  Κύρια Ανταλλακτικά της Σύµβασης 
 

Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται η προµήθεια των κύριων 
ανταλλακτικών που αφορούν το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης, 
όπως αυτά ορίζονται  στα τεύχη τηςΤεχνικής Περιγραφής και των 
Προδιαγραφών Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών. Η παράδοση 
των κύριων ανταλλακτικών της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί και θα 
ολοκληρωθεί αναλογικά πριν την έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας κάθε 
αυτοτελούς τµήµατος. 
 

18.2  Ανταλλακτικά της περιόδου Εγγύησης 
 

Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνονται τα ανταλλακτικά της 
Εγγύησης, τα οποία απαιτούνται κατά την περίοδο της τριετούς εγγύησης της 
Προµήθειας για την διόρθωση βλαβών, ελαττωµάτων, κακοτεχνιών και άλλων 
ελλείψεων που οφείλονται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 
ευθύνη και τις δαπάνες αποθήκευσης των ανταλλακτικών της περιόδου 
εγγύησης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαθεσιµότητά τους. 

 

18.3 Αναλώσιµα Ανταλλακτικά (εξαρτήµατα και υλικά) της περιόδου 

Εγγύησης 
 

Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναλωσίµων 
ανταλλακτικών (εξαρτήµατα και υλικά) της Εγγύησης που υφίστανται φθορά ή 
«µόλυνση» κατά την λειτουργία των συστηµάτων και ως εκ τούτου απαιτείται 
η αντικατάστασή τους σε προδιαγεγραµµένα χρονικά διαστήµατα για την 
οµαλή λειτουργία για τον πρώτο χρόνο της περιόδου εγγύησης. 
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Το είδος και η συχνότητα αντικατάστασης των αναλωσίµων ανταλλακτικών 
(εξαρτήµατα και υλικά) της Εγγύησης θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
τεύχη των Προδιαγραφών της Σύµβασης. 

 

18.4 Το κόστος του συνόλου των προαναφερθέντων ανταλλακτικών παραδοτέα 
στις αποθήκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη περιλαµβάνεται 
στο Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα της Προσφοράς του Αναδόχου. 

 

18.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιµα 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για µια περίοδο δεκάπέντε (15) ετών µετά το 
τέλος του χρόνου εγγύησης του συνόλου του Συµβατικού Αντικειµένου. 
 

18.6 Για την περίοδο του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και υλικών για τη 
συντήρηση και καλή λειτουργία των συστηµάτων.  

 

18.7 Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου της προµήθειας και πριν 
την ολοκλήρωση των δοκιµών και τη θέση σε λειτουργία, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατάλογο των προτεινόµενων 
ανταλλακτικών προκειµένου να καλυφθεί η λειτουργία του αντικειµένου για 
χρονική περίοδο (3) ετών πέραν της λήξης της περιόδου εγγύησης. Ο 
κατάλογος αυτός θα καλύπτει κύρια και αναλώσιµα ανταλλακτικά µε αναφορά 
στο µέγιστο εγγυηµένο χρόνο παράδοσής τους από την ηµέρα της ανάθεσης 
της παραγγελίας. 

 

18.8 Η τριετής εγγύηση του Συµβατικού Αντικειµένου θα καλύπτει το σύνολο των 
κύριων ανταλλακτικών που είναι αποθηκευµένα στις αποθήκες της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελαττωµατικό ανταλλακτικό µετά 
τη χρήση του, αυτό θα αντικατασταθεί άµεσα από τον Ανάδοχο. 

 

18.9 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει τον κατάλογο ανταλλακτικών του κατά τρόπο 
ώστε η Εταιρία/Φορέας Λειτουργίας να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί την 
υφιστάµενη κωδικοποίηση των ανταλλακτικών βάσει του ηλεκτρονικού 
συστήµατος διαχείρισης ανταλλακτικών µέσω Η/Υ, που έχει προβλεφθεί στο 
Βασικό Έργο. Το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης ανταλλακτικών δεν 
αποτελεί τµήµα του αντικειµένου του έργου. 

 

18.10 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ολοκληρωµένο κατάλογο όλων των ειδικών 
εργαλείων που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή του αντικειµένου 
της σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα παράσχει επαρκή αριθµό όλων των 
απαιτούµενων ειδικών εργαλείων, προκειµένου να διευκολύνει την κατάλληλη 
συντήρηση και επισκευή των συστηµάτων. Ο αριθµός των εργαλείων θα 
εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βάσει λειτουργικής ανάλυσης που θα 
δοθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
 

 Ο Ανάδοχος παραχωρεί µε το παρόν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µη 
αποκλειστικές και ανέκκλητες άδειες χρήσης για το λογισµικό, τα πρότυπα, 
τους κώδικες, τα σχέδια κλπ, που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύµβασης, για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση των συστηµάτων 
εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και για χρονικό διάστηµα πενήντα 
(50) ετών, χωρίς την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων στον Ανάδοχο, του 
παρόντος έχοντος ισχύ µεταβίβασης και εκχώρησης των παραπάνω 
δικαιωµάτων. 
 
Ειδικότερα, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στο πλαίσιο άσκησης των παραπάνω 
δικαιωµάτων που της εκχωρούνται, δικαιούται, χωρίς την άδεια του Αναδόχου, 
να χρησιµοποιεί το λογισµικό του εξοπλισµού ή του συστήµατος, προκειµένου 
να της δοθεί η δυνατότητα να καλύψει µελλοντικές λειτουργικές ανάγκες που θα 
προκύψουν. 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν είτε από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είτε από την υπηρεσία συντήρησης, είτε από τρίτο στον οποίο η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα παραχωρήσει την συντήρηση του συστήµατος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, για την κατάλληλη και 
πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Εταιρείας 
/ Φορεά Λειτουργίας και εγγυάται την ορθή εκτέλεση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και εργασιών, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Πρότυπα. 

Ο Ανάδοχος για την εκπαίδευση του προσωπικού θα υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και 
το εν λόγω πρόγραµµα θα τεθεί σε ισχύ µετά την έγκριση του από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος των Γενικών Προδιαγραφών. 

Το υπό εκπαίδευση προσωπικό θα επιλεγεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

21.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, προς έλεγχο την 
τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π), το Πρόγραµµα 
Ποιότητας Εγκατάστασης Συστηµάτων και το Πρόγραµµα Ελέγχων - ∆οκιµών. 
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός δέκα (10) ηµερών θα επιστρέψει στον Ανάδοχο 
τις ως άνω υποβολές µε τυχόν παρατηρήσεις, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ενσωµατώσει στις αναθεωρηµένες εκδόσεις του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, του Προγράµµατος Ποιότητας Εγκατάστασης 
Συστηµάτων και του Προγράµµατος Ελέγχων - ∆οκιµών. 
Κάθε πιθανή αναθεώρηση των παραπάνω εγγράφων, θα υποβάλλεται για 
έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

21.2 Οι έλεγχοι ποιότητας θα γίνονται µε ευθύνη και µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 

21.3 Τα κριτήρια που καθορίζονται από τα απαιτούµενα πρότυπα και κανονισµούς 
για τον εξοπλισµό, τα υλικά και την ποιότητα της κατασκευής, αναφέρονται στα 
συµβατικά τεύχη. Στο Πρόγραµµα Ποιότητας Εγκατάστασης Συστηµάτων θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις αυτών των κριτηρίων. 

 
 Το σύνολο των υλικών, εξαρτηµάτων και συγκροτηµάτων που εµπίπτουν στην 

Περιοχή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (π.χ. περί χαµηλής τάσεως (LVD), 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας κλπ) πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν 
σήµανση CE, η οποία θα αποδεικνύεται µέσω των κατάλληλων συνοδευτικών 
εγγράφων. 

 

21.4 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των υλικών, 
εξοπλισµού και συστηµάτων που θα κατασκευάσει ή θα προµηθευτεί καθώς 
επίσης και για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών. 

 

21.5 Το πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας θα περιλαµβάνει τα παρακάτω βασικά 
στοιχεία, τα οποία πρέπει να συµπληρώνονται και να ενηµερώνονται µε 
πρόσθετες πληροφορίες µε κατάλληλη συχνότητα ώστε να πληρούνται οι 
απαιτήσεις ποιότητας: 

 
21.5.1 ∆είγµατα των προτεινόµενων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιµών 

και εντύπων αναφορών. 
 
21.5.2 Φύλλα υποβολής υλικών (ΦΥΥ) και πλήρεις µεθοδολογίες εργασιών και 

ελέγχου ποιότητας που θα ελεγχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στα 
διάφορα στάδια της κατασκευής. 

 

21.6 Για τον έλεγχο ποιότητας θα τηρούνται λεπτοµερή και ενηµερωµένα αρχεία σε 
κατάλληλη µορφή για τα υλικά και τον εξοπλισµό που έχουν παραγγελθεί, 
παραδοθεί, διαπιστωθεί ελαττωµατικά κλπ κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Πρόσθετα στοιχεία θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
και το εγκεκριµένο πρόγραµµα ποιότητας. Τα σχέδια του Ανάδοχου και τα 
στοιχεία που θα υποβληθούν θα συµµορφώνονται µε τις σχετικές 
προδιαγραφές των συµβατικών τευχών. 

 

21.7 Το πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας, το οποίο θα προταθεί από τον Ανάδοχο και 
θα εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα τηρείται αναθεωρούµενο καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.  
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21.8 Σε καµία περίπτωση, η τήρηση όλων των παραπάνω διαδικασιών δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την καλή ποιότητα των 
ενσωµατούµενων υλικών και για την άρτια, ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση της 
προµήθειας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 
µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 213 του ν.4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
 

23.1 Σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας τµήµατος της σύµβασης µετά την 
ανάθεσή της, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, πριν την έναρξη των εργασιών από 
αυτούς. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα επαληθεύσει τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 
74 του Ν.4412/16 καθώς και ότι ο προτεινόµενος υπεργολάβος καλύπτει τα 
απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση του τµήµατος του έργου που 
αναλαµβάνει. Για το λόγο αυτό, οι υπεργολάβοι που παρουσιάζονται µετά την 
ανάθεση της σύµβασης υποβάλουν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα  
απαιτούµενα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 336 του Ν.4412/16. 

 

23.2 Η ανάθεση τµήµατος της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, δεν 
απαλλάσσει κατ’ ουδένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις ευθύνες ή τις 
υποχρεώσεις του ούτε δηµιουργεί οποιαδήποτε σχέση µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των υπεργολάβων/ προµηθευτών. 

 

23.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την τήρηση 
από τον υπεργολάβο/ προµηθευτή των όρων και απαιτήσεων της παρούσας 
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Σύµβασης και δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του και εγγυήσεων του για κάθε 
τµήµα των εργασιών που εκτελείται από τον υπεργολάβο/ προµηθευτή. 

 

23.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να αναθέσει σε 
υπεργολάβους/ προµηθευτές συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50% της συνολικής αξίας της Σύµβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

24.1 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης πριν 
από την ολοκλήρωση των δοκιµών και τη θέση σε λειτουργία των συστηµάτων, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

 

24.2 Για την οριστική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης, απαιτείται η 
παράδοση των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης, όπως προβλέπονται 
στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» και  «Προδιαγραφές Μελετών, Επιδόσεων, 
Υλικών και Εργασιών».  

 
Η µη υποβολή των παραπάνω στοιχείων και των σχεδίων «ως 
κατασκευάσθηκαν» αποτελεί λόγο για τη µη Παραλαβή της Προµήθειας από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

25.1 Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες δοκιµές και θα θέσει σε 
λειτουργία τα συστήµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Τεύχη «Προδιαγραφή 
Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών», «Τεχνική Περιγραφή», «Γενικές 
Προδιαγραφές» και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 

 
Για την εργασία αυτή, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει χρονοδιαγράµµατα και 
προγράµµατα των απαιτουµένων διαδικασιών. 

 
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες των δοκιµών και της θέσης σε λειτουργία θα τίθενται 
σε γνώση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πριν από την έναρξή τους. 

 

25.2 Όλες οι δοκιµές θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται και είναι 
αναγκαίες ώστε να εξασφαλισθεί η ‘’θέση σε λειτουργία’’ που προβλέπεται από 
τη σύµβαση. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 
µε την χρήση των εγκεκριµένων µεθόδων σύµφωνα µε τα τεύχη.  

 
Ο Ανάδοχος θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για 
Μελλοντική Λειτουργία και Συντήρηση του κάθε στοιχείου από το προσωπικό 
της Αττικό Μετρό Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 26  ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

26.1 O Ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου, 
σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών. O Ανάδοχος είναι ο µόνος 
υπεύθυνος για την πληρότητα, ποιότητα, αντοχή, απόδοση και καλή λειτουργία 
των συστηµάτων και για τον εξοπλισµό και τα υλικά που τα απαρτίζουν, καθώς 
και για την άρτια και έντεχνη πραγµάτωση του συµβατικού αντικειµένου. 

 
Η αποθήκευση του εξοπλισµού θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη και δαπάνη τoυ 
Αναδόχου µε ασφάλεια, οργάνωση και τηρώντας κατάλληλες συνθήκες (πχ. 
θερµοκρασίας, υγρασίας, σκόνης, φόρτισης, σκίασης κλπ) ώστε να διατηρείται 
ο εξοπλισµός σε άριστη κατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

 

26.2 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε ζηµιά, απώλεια ή φθορά που θα προκληθεί σε εξοπλισµό, 
υλικά και εργασία που σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

 

26.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά, σε περίπτωση 
βλάβης της υγείας και θανάτου των προσώπων που απασχολούνται µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της σύµβασης, ή τρίτων προσώπων, ή 
ζηµία που θα προκληθεί σε οποιοδήποτε τόπο που ασκεί δραστηριότητα 
σχετική µε την εκτελούµενη σύµβαση. Εποµένως ο Ανάδοχος πρέπει να 
λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τέτοιων 
γεγονότων. 

 

26.4 Ο Ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για τη µελέτη που έχει 
εκπονήσει, την επιλογή του εξοπλισµού, των υλικών και την εγκατάσταση των 
συστηµάτων και την ορθή αξιοποίηση αυτών για την εν γένει πραγµάτωση του 
αντικειµένου, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

 

26.5 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της έγκαιρης περάτωσης της σύµβασης και είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τον 
σκοπό αυτό, τηρώντας το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα. 

 

26.6 Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση από τους 
προµηθευτές του των όρων και απαιτήσεων της παρούσας σύµβασης και για 
την σχέση του µε αυτούς.  

 

26.7 ∆εν υπάρχει σχέση πρόστησης µεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και Αναδόχου, 
του Προσωπικού αυτού ή των προµηθευτών του. 

 

26.8 Αν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υποχρεωθεί να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση για λόγους οφειλόµενους στις ανωτέρω αιτίες, το ποσό θα 
παρακρατείται από το λαβείν ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου. 

 

26.9 Σε περίπτωση που υλικά, εξοπλισµός, συστήµατα ή τρόποι εργασίας ή 
λογισµικό ή οτιδήποτε άλλο χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης, καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η 



 
 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

   RFP- 380/20 

    Α.Σ.  92759 

 

   

 37

άδεια και τα έξοδα απόκτησης των δικαιωµάτων για τη χρησιµοποίηση αυτών 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

27.1 Γενικά  

O Ανάδοχος, χωρίς να περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τη σύµβαση και την ισχύουσα νοµοθεσία, οφείλει να ασφαλίσει 
το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί στη σύµβαση, τα υλικά, την ίδια την 
προµήθεια καθώς και την αστική ευθύνη, που πιθανόν να προκύψει εξ αιτίας ή εξ 
αφορµής της σύµβασης, µε δική του επιµέλεια και δαπάνες, µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία και όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο.  

Η ασφαλιστική εταιρεία (µία ή περισσότερες) που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο 
θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένη και φερέγγυα, ώστε να παρέχει τα εχέγγυα 
για την παρεχόµενη ασφαλιστική κάλυψη για ολόκληρο το διάστηµα ασφάλισης.  

Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να έχει έδρα σε οποιαδήποτε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).  

Στην περίπτωση που η έδρα της ασφαλιστικής εταιρείας δεν βρίσκεται στην 
Αθήνα θα πρέπει να έχει νόµιµο γραφείο – αντιπροσωπεία στην Αθήνα ή να 
ορίσει  αντίκλητο στην Αθήνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 
του Κ.Πολ.∆.  

Η βεβαίωση της ή των ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφαλιστική κάλυψη της 
σύµβασης θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της σύµβασης, προκειµένου να 
ελεγχθεί. Τα πρωτότυπα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα προσκοµιστούν από τον 
Ανάδοχο εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, µαζί 
µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. Τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια θα πρέπει να συµφωνούν υποχρεωτικά µε τους όρους 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου, λόγω της 
εκτέλεσης απ’ αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή στο πλαίσιο των άλλων 
συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων 
εργασιών συντήρησης, επισκευής κλπ. 

Ασφάλιση προσωπικού 

Όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος στην εκτέλεση της 
σύµβασης, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και συµβατική σχέση, που τυχόν 
χρησιµοποιηθεί στη σύµβαση, θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όπως και το προσωπικό των συνεργείων, 
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που τυχόν χρησιµοποιηθεί στη σύµβαση. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση 
υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό αυτό, σε διαφορετική περίπτωση δεν 
θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει σε ασφαλιστική εταιρεία το 
προαναφερόµενο προσωπικό (ηµεδαπό ή αλλοδαπό) έναντι ατυχηµάτων, στις 
περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης 
καλύπτοντας την εργοδοτική του ευθύνη. 
 

27.2 Ασφάλιση Συµβατικού Αντικειµένου  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το Συµβατικό Αντικείµενο κατά τα εξής 
στάδια: 

 

α) Κατά το Στάδιο της Μεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού από τη 
χώρα ή τον τόπο κατασκευής µέχρι την προσκόµισή του στις 
εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα. Το σχέδιο του εν 
λόγω ασφαλιστηρίου θα πρέπει να κατατεθεί προς έλεγχο στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την πρώτη φόρτωση. Στο 
ασφαλιστήριο θα ισχύει η ρήτρα Α’ (Institute Cargo Clauses A - ALL RISK), 
συµπεριλαµβανοµένων των ρητρών Πολέµου (Institute War Clauses 
Cargo) και Απεργιών (Institute Strikes Clauses Cargo) , επισηµαίνοντας ότι 
θα καλύπτονται και τυχόν µεταφορτώσεις. Το σχετικό πρωτότυπο 
ασφαλιστήριο θα πρέπει να προσκοµισθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την πρώτη φόρτωση. 

β) Από την προσκόµιση του πρώτου εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα µέχρι την Έγκριση Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής. Το σχέδιο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου θα πρέπει 
να κατατεθεί προς έλεγχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύο (2) µήνες πριν 
την προσκόµιση του εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. στην Αθήνα. Το πρωτότυπο ασφαλιστήριο θα πρέπει να 
προσκοµισθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες 
πριν την πρώτη προσκόµιση του εξοπλισµού. 

 
Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του Συµβατικού 
αντικειµένου (απαιτούµενα συστήµατα, υλικά, ανταλλακτικά εργαλεία, 
υπηρεσίες κλπ) συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της 
σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/ και αναπροσαρµογών, (θετικών ή 
αρνητικών), του συµβατικού τιµήµατος. 

 

27.3 Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου το Έργου, από την προσκόµιση του 
πρώτου απαιτούµενου εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
µέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

 

Το αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι: 

 
Η συνολική αξία της Σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 
συµπληρωµάτων ή και αναπροσαρµογών της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά 
από την ασφαλιστική εταιρεία την αναπροσαρµογή του ασφαλιζοµένου 
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κεφαλαίου σύµφωνα µε την εκάστοτε πραγµατική αξία της Σύµβασης και η 
ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. Η 
ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς 
ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία (δηλαδή ανωτέρα βία, σεισµούς, ατύχηµα κατά την µεταφορά, 
τυχαία περιστατικά, λανθασµένη µελέτη ή/και παραγωγή/ συναρµολόγηση 
υλικών (MANUFACTURER’S RISK, ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία 
κλπ.), µε εξαίρεση τους κινδύνους, που εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, 
λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή 
ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ.). 

 
Ο Ανάδοχος δεν είναι υποχρεωµένος να ασφαλιστεί για τις έµµεσες και 

αποθετικές ζηµιές, όπως διαφυγόντα κέρδη, απώλεια χρήσης, κλπ., που θα 

προκληθούν στον φορέα της Προµήθειας από την εκτέλεση της Σύµβασης. 
 

Οι ασφαλίσεις των πιο πάνω παραγράφων θα πρέπει να είναι από κοινού στο 
όνοµα του Αναδόχου και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

∆ιάρκεια Ασφάλισης: Η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας αρχίζει, από την 
προσκόµιση του πρώτου απαιτούµενου εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα, λήγει δε µε την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συµβόλαιο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 28.3.β. 

 
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απέναντι στον Ανάδοχο σε σχέση µε τα ποσά που του έχει ήδη καταβάλει, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρεία να 
συµπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος: 
 
-«Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειµένου 
προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 
ζηµιά αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
 
Εφόσον η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν 
λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου 
είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο), η απαίτηση του Αναδόχου 
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό». 

 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατ’ 
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση. 
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Συµφωνείται ότι οποιοδήποτε ποσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει 
του πιο πάνω ασφαλιστηρίου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ καλύπτεται από τον 
Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες του κατά τη Σύµβαση. 

 

27.4 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Απέναντι σε Τρίτους από την προσκόµιση του 
πρώτου απαιτούµενου Εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. µέχρι τη λήξη της περιόδου εγγυηµένης λειτουργίας. 

 

1. Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να 
καταβάλει αποζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή 
ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά που 
προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, δοκιµών και 
θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών, και 
διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον 
εκτελούνται στο πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

∆ιάρκεια ασφάλισης: Η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας αρχίζει, από 
την προσκόµιση του πρώτου απαιτούµενου εξοπλισµού στις 
εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και λήγει µε τη λήξη της περιόδου 
εγγυηµένης λειτουργίας. 
  

2. Τα όρια αποζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα: 

 

α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων ή 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: 

   1.000.000 Ευρώ 

β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και ατύχηµα: 

   400.000 Ευρώ 

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

  1.000.000 Ευρώ 

δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της 
ασφάλειας: 

   1.500.000 Ευρώ 

3. Στο ασφαλιστήριο αυτό θα περιλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι: 
 

α) Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν 
σύµβουλοί της και το προσωπικό τους θεωρούνται τρίτα 
πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability). 

 
β) Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της 
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ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.  

 
Το σχέδιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, 
θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δύο (2) 
µήνες πριν την παράδοση του πρώτου απαιτούµενου εξοπλισµού 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Το πρωτότυπο ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που απαιτείται για την κάλυψη της 
αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν 
εργασιών ή άλλης ρύθµισης σχετικής και µέσα στα πλαίσια των άλλων 
συµβατικών του υποχρεώσεων, θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την παραπάνω προθεσµία.  
 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το προσωπικό της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τους τυχόν συµβούλους της και το προσωπικό 
τους που θα ταξιδεύει στην χώρα κατασκευής του εξοπλισµού της 
Προµήθειας για την παρακολούθηση των εργασιών της Σύµβασης, 
από την στιγµή που θα αναχωρεί από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µέχρι και την επιστροφή τους σε αυτά και καθ’ όλη την 
διάρκεια της παραµονής τους. 

 

27.5 Υποχρεωτικοί Όροι 
 
 Στα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι  

όροι: 
 

α) Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
β) Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «Ανάδοχος» 

περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε τον Ανάδοχο για το υπόψη έργο, 
καθώς επίσης και οι Υπεργολάβοι και οι υποπροµηθευτές του 
αναδόχου. 

 
γ)  Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, 

τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή ειδοποίηση διορίας εξήντα 
(60) ηµερών, µε συστηµένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία 
τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
δ) Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά 

της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., των υπαλλήλων, συµβούλων και 
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζηµία προέρχεται από πράξη ή παράλειψη, των προσώπων αυτών, 
που δεν οφείλεται σε βαρεία αµέλεια. 

 
ε) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Συµβατικό Αντικείµενο, σε οποιαδήποτε 
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φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των 
ενδεχοµένων κινδύνων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και τα έξοδα 
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
στ) Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα 

ευθύνη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ευθύνη προστήσαντος). 
 

27.6 Γενικοί Όροι  

 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν στα πλαίσια του  
παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

α) Όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια θα 
υποβληθούν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 27.1 – 27.2.  

   
β) Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

λάβει υπόψη του τις διατάξεις των Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών 
κλπ, που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα και να 
συµµορφώνεται µε αυτούς. 

 
γ) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων και να αποζηµιώνει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. έναντι όλων των απωλειών και απαιτήσεων που τυχόν θα 
προέλθουν από παράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να 
τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι παρεχόµενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
δ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα 

τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τα σχετικά 
ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν 
από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 
ε) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ο Ανάδοχος 

συνοµολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να 
εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά ή βλάβη για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη 
για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
δικαιούται να παρακρατήσει από το λαβείν του Αναδόχου ή από 
εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά την κρίση της 
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
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στ) Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωµα να 
παρακρατεί από το λαβείν του Αναδόχου κάθε ποσό ή να καταπίπτει 
ανάλογο ποσό από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δεν θα 
είναι δυνατό να εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία λόγω 
εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

 
ζ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να υποβάλλει 

προς έγκριση τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή να συµµορφωθεί µε τις 
παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που 
συνοµολογήσει κριθούν σαν µη ικανοποιητικές από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει, (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό 
των ασφαλίστρων, είτε από τα ποσά που έχει να λάβει ο Ανάδοχος είτε 
µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής 
εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ενεργεί µε 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου εφόσον θα αφορά 
το συµφέρον αυτής. 

 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να 
καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση του ή των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από 
λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

28.1 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της σχετικής 
νοµοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων 
αυτού, των προσώπων που µε οιαδήποτε σχέση απασχολεί στην παρούσα 
σύµβαση, του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., των εξουσιοδοτηµένων 
από αυτήν προσώπων καθώς και κάθε τρίτου, στους χώρους που εκτελούνται οι 
εργασίες της σύµβασης. 

28.2 Εφόσον ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιµοποιήσει συνεργεία για την εκτέλεση 
εργασιών, ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτήρα της σχέσης που τον συνδέει µε 
αυτά, θα πρέπει να γνωστοποιεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα στοιχεία αυτών 
και τον αριθµό των προσώπων που θα απασχοληθούν πριν την ανάληψη 
οποιασδήποτε εργασίας. Τα εν λόγω στοιχεία θα καταγράφονται στο ηµερολόγιο 
των εργασιών της σύµβασης. 

28.3 Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που προκύπτουν από την νοµοθεσία για την 
τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων, θα πρέπει να 
τηρούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο, σε κάθε περίπτωση, ως δική του συµβατική 
υποχρέωση µε ευθύνη, επιµέλεια και δαπάνη του, ως προς όλους τους 
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απασχολούµενους που χρησιµοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες της 
σύµβασης.  

28.4 Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτήρα της 
σχέσης που τον συνδέει µε το προσωπικό που απασχολεί, δεν δικαιούται να 
επικαλεσθεί διατάξεις που αναφέρονται σε υποχρεώσεις των εργοδοτών σε 
ζητήµατα κανόνων Υγείας και Ασφάλειας (π.χ. Συντονιστής Τεχνικός Ασφαλείας, 
Ιατρός Εργασίας κλπ) σε περιπτώσεις χρησιµοποίησης προσωπικού που δεν 
είναι υπάλληλοί του, εφόσον αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να τηρούνται από 
τον ίδιο κατά τα προαναφερόµενα. 

28.5 Σε περίπτωση µη τήρησης των προαναφερόµενων υποχρεώσεων του Αναδόχου 
η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα δικαιούται να απαγορεύσει την απασχόληση των 
ανωτέρω προσώπων στις εργασίες της σύµβασης. 

28.6 Κατά τα λοιπά ισχύει η Προδιαγραφή GS0750 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», του τεύχους Γενικές Προδιαγραφές. 

28.7 Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων Υγείας και Ασφάλειας για 
οποιονδήποτε και µε οποιαδήποτε σχέση απασχολείται στις εργασίες της 
σύµβασης βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη 
διαµόρφωση της Οικονοµικής Προσφοράς του και περιλαµβάνονται ανηγµένες 
σε αυτήν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29  ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

 

29.1 Ο Ανάδοχος, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και δοκιµών της 
σύµβασης, υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τους νόµους του κράτους, 
όπου εκτελούνται οι εργασίες, τα διατάγµατα και τους κανονισµούς, τις 
αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και προς τις νόµιµες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε δηµόσιας, δηµοτικής ή άλλης αρχής, που θα αναφέρονται και θα 
έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες 
του σχετικά µε την πρόοδο και περάτωση του αντικειµένου της σύµβασης. 

 

29.2 Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους νόµους κλπ, υποχρεούται να 
ανακοινώνει αµέσως στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τις διαταγές που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και τα έγγραφα των διαφόρων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα 
µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

 

29.3 Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, στην 
έκδοση κάθε άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω νόµους, διατάγµατα 
κλπ και απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτηµα 
του Αναδόχου για την προαναφερόµενη άδεια, θα ενηµερώνεται η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προκειµένου να ληφθεί η συγκατάθεση και η συνηγορία 
χορήγησής της. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα συνδράµει και υποστηρίξει τον 
Ανάδοχο στην λήψη των αναγκαίων αδειών χωρίς να είναι υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση. 
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ΑΡΘΡΟ 30 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει όλους τους φόρους, εισφορές, δασµούς και τέλη 
κάθε είδους που σχετίζονται µε τη σύµβαση, οι οποίοι ισχύουν σήµερα ή τυχόν 
επιβληθούν στην περίοδο εκτέλεσης αυτής, εκτός ΦΠΑ που βαρύνει την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ουδεµία ευθύνη έχει για τους 
παραπάνω φόρους, εισφορές, δασµούς και τέλη κάθε είδους. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει τις επιβαρύνσεις αυτές, έστω και αν επιβληθούν 
στο όνοµα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ευθυνόµενος απέναντί της για κάθε 
σχετική δαπάνη, ή ζηµία που θα υποστεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την 
παράλειψη εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

31.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
1. Όταν ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της σύµβασης 

δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση. 

  
2. Όταν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συστήµατα ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε.  

 
3. Όταν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε 

συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που είναι 
σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.  

 

31.2 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
 
1. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή τα 

συστήµατα δεν παραδόθηκαν ή δεν αντικαταστάθηκαν ή δεν συντηρήθηκαν 
µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, µε 
ευθύνη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

31.3 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ύστερα 
από γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Επίβλεψης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης κατά περίπτωση. 
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β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

32.1 Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνεται και η παροχή στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. του δικαιώµατος χρήσης του συνόλου των πνευµατικών δικαιωµάτων του 
Αναδόχου και των προµηθευτών του που ενσωµατώνονται στην παρούσα 
σύµβαση. 

 

32.2 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται στην αδιακώλυτη άσκηση όλων των 
εξουσιών που απορρέουν από τα πνευµατικά δικαιώµατα, στο πλαίσιο του 
καταστατικού της σκοπού, για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο, βελτίωση, 
αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό, λειτουργία, και συντήρηση των απαιτούµενων 
συστηµάτων. 

 

32.3 Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνεται και η παραχώρηση στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., άνευ ουδεµίας περαιτέρω επιβάρυνσης πέραν από την καταβολή 
του Συµβατικού Τιµήµατος, για χρονικό διάστηµα πενήντα (50) ετών, του 
δικαιώµατος να χρησιµοποιεί κάθε προϊόν ευρεσιτεχνίας, υπόδειγµα 
χρησιµότητας ή όποιο προϊόν βιοµηχανικής ιδιοκτησίας παράγει ή 
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, στην 
έκταση, µε τον τρόπο και τα µέσα που η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κρίνει, στο 
πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού του παρόντος έχοντος ισχύ έγγραφης 
απόδειξης της µεταβίβασης των δικαιωµάτων αυτών του Αναδόχου στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

32.4 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο ή σε οιονδήποτε τρίτο που αυτός χρησιµοποιήσει 
στο πλαίσιο της σύµβασης να χρησιµοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε 
τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, το υλικό που 
παρήγαγε ή χρησιµοποίησε αποκλειστικά για την παρούσα σύµβαση, είτε τα 
παρέδωσε στον Κύριο του Έργου είτε όχι, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
άδεια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

32.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση που παραδίδει στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έργο που ενσωµατώνει πνευµατικά δικαιώµατα ή αποτελεί προϊόν 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτου, να παρέχει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
έγγραφη απόδειξη του τρίτου δηµιουργού, µε την οποία παρέχεται το δικαίωµα 
χρήσης στον Ανάδοχο, για την παρούσα σύµβαση και παραχώρηση των 
δικαιωµάτων αυτών στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην έκταση µε τον τρόπο και 
τα µέσα που απαιτείται, µε σκοπό τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση 
των συστηµάτων. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του 
τρίτου δηµιουργού. Σε περίπτωση που, ο Ανάδοχος παραλείψει τις παραπάνω 
ενέργειες, δικαιούχος τεκµαίρεται ότι είναι ο ίδιος. 

 

32.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το όνοµα του 
προµηθευτή/ υπεργολάβου, το οποίο θα τίθεται επί του εξοπλισµού/ 
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συστήµατος. Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω από τον Ανάδοχο, θα 
τεκµαίρεται ότι ο προµηθευτής του εξοπλισµού/ συστήµατος είναι ο Ανάδοχος. 

 

32.7 Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που όλες 
θεωρούνται ουσιώδεις, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει 
αποζηµίωση για κάθε ζηµιά που θα υποστεί από την ενέργεια ή παράλειψη του 
Αναδόχου. 

 

32.8 Κατά τα λοιπά για όποιο θέµα δεν ρυθµίζεται διαφορετικά µε το παρόν ισχύουν 
συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Ν. 2121/93 για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι 
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την προστασία της βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

Με την παρούσα ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδράµει, 
υπερασπίσει και αποζηµιώσει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και τους 
εκπροσώπους της για κάθε απαίτηση, αποζηµίωση και δαπάνη που θα 
υποστούν σε περίπτωση που οποιαδήποτε ιδέα, προϊόν, µελέτη εξοπλισµός, 
υλικό, λογισµικό και πηγαίος κώδικας, διαδικασία, νοµίµως κατοχυρωµένο 
υλικό ή εµπιστευτική πληροφορία ή οποιαδήποτε τµήµα αυτών κλπ, που 
παρέχονται στο πλαίσιο της Σύµβασης, θα παρασχεθούν κατά παραβίαση 
δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας ή πνευµατικής ιδιοκτησίας ή νοµίµως 
κατοχυρωµένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώµατος ή κλοπή εµπορικών 
µυστικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 

34.1 Όλα τα στοιχεία που σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη υποχρεούται ο Ανάδοχος 
να παραδίδει σε ολόκληρη τη διάρκεια της σύµβασης µέχρι και την οριστική 
παραλαβή του αντικειµένου της, από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα πρέπει να 
παραδίνονται και σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες που 
θα δίνονται από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

34.2 Τα παραδοτέα που πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική µορφή καθώς και το 
ηλεκτρονικό «format» στο οποίο θα παραδίνονται είναι, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 
34.2.1 Τα πάσης φύσεως κείµενα (αναφορές, επιστολές κλπ) σε αρχεία MICROSOFT 

Word 2010 ή νεότερη έκδοση. 

 
34.2.2 Οι πάσης φύσεως πίνακες (αναφορές, στατιστικά, διαγράµµατα) σε αρχεία 

MICROSOFT Excel 2010 ή νεότερη έκδοση. 

 

34.2.3 Τα πάσης φύσεως κατασκευαστικά σχέδια σε αρχεία dwg (AutoCAD 2012 ή 
νεότερη έκδοση) και το αντίστοιχο λογισµικό για τα ηλεκτρολογικά σχέδια.  
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34.2.4 Τα σχεδιαγράµµατα, λογικά διαγράµµατα ή άλλου είδους σχέδια, εκτός των 

κατασκευαστικών, σε αρχεία MICROSOFT Visio 2010 ή νεότερη έκδοση. 
 
34.2.5 Τα χρονοδιαγράµµατα της σύµβασης µε το λογισµικό πρόγραµµα 

PRIMAVERA. 

 

34.3 Οι µελέτες ή ειδικοί υπολογισµοί, εφόσον αυτοί προκύπτουν από την χρήση 
εξειδικευµένου λογισµικού µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα πρέπει να 
παραδοθούν και αυτά σε ηλεκτρονική µορφή. Η παράδοση δεν θα αφορά µόνο 
τα αποτελέσµατα αλλά όλα τα απαραίτητα αρχεία µε τα οποία θα µπορεί η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να δηµιουργήσει ανάλογο περιβάλλον επεξεργασίας 
τους σε δικούς της υπολογιστές και να µπορέσει να κάνει περαιτέρω 
επεξεργασία των µελετών ή υπολογισµών. 

 

34.4 Εάν ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί λογισµικό το οποίο δεν χρησιµοποιεί η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αλλά το λογισµικό αυτό έχει την δυνατότητα να εξάγει αρχεία σε 
“format” λογισµικού που χρησιµοποιεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τότε 
υποχρεούται να παραδίδει αρχεία σε αυτό το «format».  

 

34.5 Σε περιπτώσεις που η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. χρησιµοποιεί ειδικό λογισµικό για 
διάφορες µελέτες και υπολογισµούς και ο Ανάδοχος, από την Σύµβαση, 
υποχρεούται στην παροχή σχετικών στοιχείων, τότε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει 
να δίνονται σε αρχεία που θα µπορούν να επεξεργάζονται από το ειδικό αυτό 
λογισµικό. 

34.6 Κάθε λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα υποβάλλεται για 
έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 35 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

 
Ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αναγγελία και δεν θα 
γνωστοποιήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία σχετική 
µε τη σύµβαση, σε οποιοδήποτε τρίτο άτοµο, φορέα, νοµικό πρόσωπο, 
επίσηµο όργανο κλπ χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης άλλα και µετά τη λήξη 
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και 
να µην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη 
συγκατάθεση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την 
παροχή των υπηρεσιών του βάσει της παρούσας σύµβασης. 
 
Ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αναγγελία, δεν θα λάβει 
οποιεσδήποτε φωτογραφίες και δεν θα κοινοποιήσει πληροφορίες οι οποίες 
αφορούν τη σύµβαση στο κοινό, στον Τύπο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
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πρόσωπο ή οποιοδήποτε επίσηµο όργανο κλπ, εκτός και αν έχει λάβει 
προηγουµένως τη ρητή γραπτή συναίνεση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Σε περίπτωσης παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας από τον Ανάδοχο, θα 
ευθύνεται αυτός εις αποζηµίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και την ανόρθωση κάθε 
άλλης ζηµίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί για τµήµα ή το σύνολο του 
αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 37 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ & 

ΕΟΡΤΕΣ 
 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής, νυκτερινής εργασίας και εργασίας σε 
αργίες & εορτές, σύµφωνα µε τα όσα σχετικά ορίζονται από τους νόµους του 
κράτους και τις λοιπές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών. Σε 
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιων εργασιών ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει 
πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους 
τους νόµους και διατάξεις όπως αστυνοµικές, κανονισµούς κλπ, που αφορούν 
τέτοιες εργασίες. Την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή την εργασία κατά τις 
αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις εκτελεί χωρίς καµία ιδιαίτερη 
αποζηµίωση. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση της σύµβασης µέσα στην οριζόµενη συµβατική προθεσµία 
χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση για τυχόν υπερωριακή ή νυκτερινή 
εργασία ή εργασία κατά τις αργίες και εορτές.  
 
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και των τρίτων ως και των εν γένει πραγµάτων, καθώς και τα 
κατάλληλα µέσα που θα επιτρέπουν την καλή και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
ηχορύπανση στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών και τις ώρες κοινής 
ησυχίας σε σχέση µε τον προγραµµατισµό εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές, θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση 
εργασιών που προκαλούν οχλήσεις και αν αυτές είναι απαραίτητες θα πρέπει 
να λαµβάνονται τέτοια µέτρα ώστε να αποφεύγεται η διατάραξη κοινής ησυχίας. 
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ΑΡΘΡΟ 38 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη τροποποίησης της Σύµβασης, η ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να εξετάσει το θέµα υπό το πρίσµα των 
διατάξεων της Οδηγίας 2014/25/ΕΚ και σύµφωνα µε το άρθρο 337 του ν. 
4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 39 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συµβατότητα των 
απαιτούµενων, από την παρούσα σύµβαση συστηµάτων, µε τα υφιστάµενα 
συστήµατα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 40 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε 
είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

41.1 Ο Ανάδοχος µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 
220 του ν.4412/16, καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
 
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. 
  
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο 
αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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41.2 Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη 
σύµβαση, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας της έδρας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στην οποία εκτελείται 
η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται.  

 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 205Α του ν. 4412/16.  

  

41.3  Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έχει τη δυνατότητα να καταγγείλλει µονοµερώς τη 
σύµβαση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις πεπριπτώσεις και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 338 του ν. 4412/16.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 42  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 
 

42.1 Ο συντονισµός µεταξύ του Αναδόχου της παρούσας σύµβασης και των άλλων 
Αναδόχων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε θέµατα αλληλεπίδρασης 
διασυνδέσεων (διεπιφανειών), θα γίνεται µέσω της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
θα συντελείται στη φάση της µελέτης, προµήθειας, εγκατάστασης, δοκιµής και 
θέσης σε λειτουργία των συστηµάτων. Ωστόσο αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου 
να προσδιορίζει και να αιτείται διευκρινήσεων σε θέµατα αλληλεπίδρασης 
διασυνδέσεων εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα καθώς και η παροχή των πληροφοριών που αφορούν θέµατα 
αλληλεπίδρασης διασυνδέσεων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµετέχει αποτελεσµατικά στις 
συσκέψεις που θα καλεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όταν αυτό απαιτηθεί, µε 
σκοπό την προώθηση της υλοποίησης των εργασιών, του χρονοδιαγράµµατος 
εκτέλεσης αυτών, την ανταλλαγή πληροφοριών για την επίλυση θεµάτων της 
σύµβασης και ιδίως για θέµατα που συσχετίζονται µε αλληλεπίδραση 
διασυνδέσεων. 
 
Οι όποιες τυχόν απευθείας συνεννοήσεις µεταξύ των Αναδόχων της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν είναι δεσµευτικές για αυτήν. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
εγγράφως στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τυχόν αιτήµατα, προτάσεις ή 
παρατηρήσεις σε σχέση µε την συνεργασία του και τον συντονισµό των 
εργασιών του µε τους υπόλοιπους Αναδόχους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

42.2 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο, 
πάντοτε µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της 
σύµβασης, να πραγµατοποιήσει τη σειρά και την αλληλουχία των εργασιών του 
µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις µε τις εργασίες των 
άλλων Αναδόχων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται. 
 

42.3 Ειδικά κατά τη φάση των δοκιµών και θέσης σε λειτουργία των συστηµάτων, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί παράλληλα και µε την Εταιρεία / 
Φορέα Λειτουργίας, για τον ακριβή προγραµµατισµό και αλληλουχία των 
δοκιµών. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /  Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
) ................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2 
................................ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των  
 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 

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

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό) ........................ ∆ιακήρυξη της 
Αττικό Μετρό Α.Ε.. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

                                                
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



 
 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

   RFP- 380/20 

    Α.Σ.  92759 

 

   

 54

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α2 

/ SAMPLE A2 

 

GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE 
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /  Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
) ................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2 
................................ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των  
 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 

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

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό) ........................ ∆ιακήρυξη της 
Αττικό Μετρό Α.Ε.. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρεςαπό την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β2 / SAMPLE B2 
 

 

ADVANCE PAYMENT LETTER OF GUARANTEE  

 
Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

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 

on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   

                                                
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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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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Γ1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
) ................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2 
................................ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των  
 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 

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

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία 

της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό) ........................ ∆ιακήρυξη 
της Αττικό Μετρό Α.Ε.. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
  
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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 operation 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 

on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   
 

                                                
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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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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ΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΑΑΑ    

Ανάλυση του κατ' Αποκοπήν Τιµήµατος και ΕπΑνάλυση του κατ' Αποκοπήν Τιµήµατος και ΕπΑνάλυση του κατ' Αποκοπήν Τιµήµατος και ΕπΑνάλυση του κατ' Αποκοπήν Τιµήµατος και Επιµερισµός του ιµερισµός του ιµερισµός του ιµερισµός του 

σε Ποσοστά, για την Πληρωµή του Αναδόχουσε Ποσοστά, για την Πληρωµή του Αναδόχουσε Ποσοστά, για την Πληρωµή του Αναδόχουσε Ποσοστά, για την Πληρωµή του Αναδόχου    

     
  

    % % 

Τµήµα Περιγραφή Οµάδας / Τµήµα 

/ Συν. 

Τιµήµατος 
        

Α1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  Έγκριση  Μελέτης Εφαρµογής 100,00%   

Α1 Υποσύνολο 100,00% 5,00% 

        

Α2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΕΤRA) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους απαιτούµενους 
χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού Ελέγχου. 

20,00%   

  

Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 
Υλικού (κεραίες εσωτερικού χώρου, οµοαξονικό 
καλώδιο, συνδετήρες κλπ) για την ραδιοκάλυψη των 
απαιτούµενων εσωτερικών χώρων των σταθµών της 
Επέκτασης προς Καλαµαριά + Προµήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήµατος 
Αναµεταδότη οπτικού σήµατος σε σήµα RF και το 
αντίστροφο, συµπεριλαµβανοµένου ancillary 
εξοπλισµού (splitters, couplers, fiber tails). 

17,00%   

  

Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 
Υλικού (κεραίες εσωτερικού χώρου, οµοαξονικό 
καλώδιο, συνδετήρες κλπ) για την ραδιοκάλυψη των 
απαιτούµενων εσωτερικών χώρων των Shafts της 
Επέκτασης προς Καλαµαριά + Προµήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήµατος 
Αναµεταδότη οπτικού σήµατος σε σήµα RF και το 
αντίστροφο, συµπεριλαµβανοµένου ancillary 
εξοπλισµού (splitters, couplers, fiber tails). 

12,00%   

  

Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 
Ακτινοβολούντος Καλωδίου + Προµήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήµατος 
Αναµεταδότη οπτικού σήµατος σε σήµα RF και το 
αντίστροφο, συµπεριλαµβανοµένου ancillary 
εξοπλισµού (splitters, couplers, fiber tails). 

47,00%   

  Φορητές συσκευές, µπαταρίες και φορτιστές 4,00%   

Α2 Υποσύνολο 100,00% 17,42% 
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    % % 

Τµήµα Περιγραφή Οµάδας / Τµήµα 

/ Συν. 

Τιµήµατος 
        

Α3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους 
απαιτούµενους χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού 
Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   

  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α3 Υποσύνολο 100,00% 7,99% 
        

Α4 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ (PA) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους 
απαιτούµενους χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού 
Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   

  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α4 Υποσύνολο 100,00% 7,77% 

        

Α5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (DTS) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους 
απαιτούµενους χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού 
Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   
  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α5 Υποσύνολο 100,00% 9,71% 
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    % % 

Τµήµα Περιγραφή Οµάδας / Τµήµα 

/ Συν. 

Τιµήµατος 
        

Α6 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SMS) 

συµπεριλαµβανοµένων των υποσυστηµάτων:  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (IDS) & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(ACC) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους απαιτούµενους 
χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   

  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α6 Υποσύνολο 100,00% 3,36% 

        

Α7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PIS) 

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους απαιτούµενους 
χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   
  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   
  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α7 Υποσύνολο 100,00% 6,71% 
        

Α8 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICMS)  

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους απαιτούµενους 
χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   
  Σταθµός Αρετσού 16,00%   
  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α8 Υποσύνολο 100,00% 7,33% 
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    % % 

Τµήµα Περιγραφή Οµάδας / Τµήµα 

/ Συν. 

Τιµήµατος 
        

Α9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS)  

  

Παραλαβή των Κεντρικών Μονάδων του σχετικού 
Συστήµατος που εγκαθίστανται στους απαιτούµενους 
χώρους κατόπιν Μακροσκοπικού Ελέγχου. 

20,00%   

  Σταθµός Νοµαρχία 16,00%   

  Σταθµός Καλαµαριά 16,00%   

  Σταθµός Αρετσού 16,00%   

  Σταθµός Νέα Κρήνη 16,00%   

  Σταθµός Μίκρα 16,00%   

Α9 Υποσύνολο 100,00% 6,99% 

        

Α10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΕΛ- ECR 

  
Ολοκλήρωση Εργασιών όλων των Συστηµάτων σε 
ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ. 

100,00%   

Α10 Υποσύνολο 100,00% 16,56% 

        

Α11 
∆OKIMEΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (SIT), ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΠΟ∆ΟΣΕΩΝ (SPT) ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤR) 

  

Ολοκλήρωση των Απαιτούµενων ∆οκιµών 
Ενοποίησης (SIT), ∆οκιµών Επιδόσεων (SPT) και 
θέση σε Λειτουργία Όλων των Συστηµάτων (TR). 

100,00%   

Α11 Υποσύνολο 100,00% 9,32% 

        

Α12 ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ 

  Aνταλλακτικά  100,00%   

Α12 Υποσύνολο 100,00% 1,84% 

        

ΣAi Σύνολο   100,00% 
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