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ηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο [ ], εκέξα [ ], ζηα γξαθεία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ.», κεηαμχ:
Αθελφο κελ
ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ.» θαη
ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» (ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ράξηλ ζπληνκίαο ζα νλνκάδεηαη «ΑΜ»), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ αξ. 191-193
(ΑΦΜ: 094325955, ΓΟΤ: ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ...........................απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, απφ ηνλ...........................................
Αθεηέξνπ δε
Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηελ επσλπκία [ ] θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν [ ], θαη
(ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ράξηλ ζπληνκίαο ζα νλνκάδεηαη «ΑΝΑΓΟΥΟ»), πνπ εδξεχεη [ ], επί
ηεο νδνχ [ ], αξ. [ ] (ΑΦΜ: [ ], ΓΟΤ: [ ]) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο χκβαζεο, ζχκθσλα κε [ ], απφ [ ] γελλεκέλν ην [ ] ζηελ [ ], θάηνηθν [ ], νδφο [ ],
αξ. [ ], θάηνρν ηνπ ππ. αξηζκ. [ ] Α.Γ.Σ ηνπ Α.Σ. [ ]
θαη εθ ηξίηνπ
ησλ κεηφρσλ ηνπ Αλαδφρνπ:
(α) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία [ ] θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν [ ], πνπ εδξεχεη [ ], θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ [ ], δπλάκεη ηεο απφ [ ] απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο, θαη

(β) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία [ ] θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν [ ], πνπ εδξεχεη [ ], θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ [ ], δπλάκεη ηεο απφ [ ] απφθαζεο ηνπ Γη-
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νηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο,
νη νπνίνη ζπκβάιινληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο 37.1.1 – 37.1.3 ηεο παξνχζαο,
θαινπκέλσλ εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο « νη Αξρηθνί Μέηνρνη»
θαη φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην παξφλ θαινπκέλσλ εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηα Μέξε»,
ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ, ΤΜΦΧΝΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΣΑ
ΑΚΟΛΟΤΘΑ:

Ζ ΑΜ ιακβάλνληαο ππφςε:
α)

Σνλ δηελεξγεζέληα Γηαγσληζκφ κε θσδηθφ αξηζκφ RFP-427/22 γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηίηιν «Γηεζλήο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε χκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο» θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο
απηνχ, ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ‟ αξηζκ. [ ] / [ ] απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ,

β)

Σελ ππ' αξηζκ. [ ] απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΜ, κε ηελ νπνία ε χκβαζε
θαηαθπξψζεθε ζηελ [ ].

γ)

Σν απφ [ ] Πξαθηηθφ Διέγρνπ Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ πεξί κε επέιεπζεο Οςηγελψλ Μεηαβνιψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κε ζπλεκκέλε ηελ απφ [ ] ππεχζπλε δήισζε πεξί κε
επέιεπζεο νςηγελψλ κεηαβνιψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016 ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ (Πξνζάξηεκα Α).

δ) Σελ ππ‟ αξηζκ. [ ] επηζηνιή ηεο ΑΜ, κε ηελ νπνία πξνζθαιείηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζηηο [ ]
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ε)

Σνλ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

ζη) Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο χκβαζεο απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ.
δ) Όηη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππέβαιε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3.3.4 ηεο Γηαθήξπμεο, ηελ ππ΄αξηζκ. [ ] ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ σο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ λ. 3389/2005.
ε)

Όηη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο, θαη γηα ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε θαη ηελ
πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηάζεζε ζήκεξα ηελ ππ' αξηζκ. [ ]
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016,
φπσο ηζρχεη, πνπ έρεη εθδνζεί απφ [ ] πνζνχ [ ] (…………..) επξψ, ίζε κε ην 4% επί ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηεο χκβαζεο, (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 1.3.2 ηεο
Γηαθήξπμεο), εθηφο ΦΠΑ.

ζ)

Όηη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππέβαιε, επίζεο, ζηελ ΑΜ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3.3.4 ηεο Γηαθήξπμεο:

(1)

βεβαίσζε γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο χκβαζεο, αλαιακβάλνληαο λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο
ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ.

(2)

[Τπνγεγξακκέλεο ππεξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (εθφζνλ δειψζεθε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε)].

(3)

Απφθαζε / απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξά/νχλ
ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε/α απφ απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ
δεκνζίεπζεο απηήο / απηψλ (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε).
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(4)

Σα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 17.1.3 ηεο παξνχζαο ζπκβνιαηνγξαθηθά πιεξεμνχζηα.

(5)

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.

(6)

Πηζηνπνηεηηθφ θαηαρψξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ).

(7)

Τπνγεγξακκέλα έγγξαθα ρξεκαηνδφηεζεο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κχξησλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε).

(8)

Τπνγεγξακκέλε ζχκβαζε δεζκεπηηθήο επέλδπζεο («finalized equity subscription
agreement»), ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ θάησζη «Πξνγξάκκαηνο Καηαβνιψλ Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο».

(9)

Τπνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο Γεπηεξνγελνχο Υξένπο («finalized subordinated loan
agreements») (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηνπ θάησζη
«Πξνγξάκκαηνο Καηαβνιψλ Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο».
ΑΝΑΘΔΣΔΗ

ηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε ηίηιν «Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο γηα ηε ζχλαςε χκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο»,
φπσο απηή αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε χκπξαμεο θαη
ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ (θαζψο θαη νη Αξρηθνί Μέηνρνη, ζηνλ βαζκφ πνπ
ηνπο αλαινγεί απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ)
απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πιήξε, άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε φιεο ηηο πξνβιέςεηο ηεο χκβαζεο, ρσξίο επηθπιάμεηο, κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο:

ειίδα 7 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ

ΟΡΗΜΟΗ – ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Οξηζκνί
ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη θαησηέξσ :
«Άδεηεο»: φιεο νη άδεηεο, εγθξίζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη εμνπζηνδνηήζεηο (εθ ηνπ λφκνπ ή άιισο),
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ
απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο, αλεμάξηεηα αλ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ Ηζρχνπζα
Ννκνζεζία ή ιφγσ δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ.
«Άδεηα Λεηηνπξγίαο»: ε πξνβιεπφκελε ζηνπο φξνπο 6.2.1.2 θαη 6.2.1.2.Α ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο σο πξνο ην Βαζηθφ Έξγν θαη σο πξνο ηελ Δπέθηαζε αληίζηνηρα, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
«Αιιαγέο από ηνλ Αλάδνρν»: νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. 47.1 ηεο παξνχζαο.
«ΑΜ»: ε αλψλπκε εηαηξεία ππφ ηελ επσλπκία «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ.» θαη
ππφ ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ATTIKO METΡΟ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη επί ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ,
αξ. 191-193, Σ.Κ. 11525, ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ Αηηηθήο, κε αξ. Γ.Δ.ΜΖ. 001060001000 θαη
Α.Φ.Μ. 094325955.
«Αλάδνρνο»: ε αλψλπκε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ (ΔΔ), ηελ νπνία ζχζηεζε ν Γηαγσληδφκελνο
ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο, θαη ε νπνία ζπλάπηεη ηε χκβαζε κε ηελ ΑΜ θαη
ηνπο Αξρηθνχο Μεηφρνπο σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλνπο.
«Αλαρξεκαηνδόηεζε»: νξίδεηαη:
a) νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, κεηαβνιή ή αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε Κχξηαο χκβαζεο Υξεκαηνδφηεζεο,
b) ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο παξαίηεζεο ή παξνρήο ζπλαίλεζεο ππφ νπνηαδήπνηε Κχξηα χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο,
c) ε κεηαβίβαζε νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ πνπ πεγάδνπλ απφ νπνηαδήπνηε Κχξηα χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο ή ε δεκηνπξγία νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ
ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε Κχξηα χκβαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ή ε δεκηνπξγία ή απνλνκή πξνλνκίσλ ή ζπκθεξφλησλ νπνηνπδήπνηε είδνπο είηε γηα Κχξηεο πκβάζεηο Υξεειίδα 8 από 156
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καηνδφηεζεο είηε γηα ζπκθσλίεο, έζνδα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ είηε σο
εμαζθάιηζε είηε νηηδήπνηε άιιν ή
d) νπνηαδήπνηε άιιε δηεπζέηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο
πνπ έρεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο (a) έσο (c) αλσηέξσ ή έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ λα θέξεη εηο πέξαο νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ (a) έσο (c).
«Απνδεθηό Πηζησηηθό Ίδξπκα»: (α) κία ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), επνπηεχεηαη
απεπζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα σο ζεκαληηθή επνπηεπφκελε νληφηεηα ή ζεκαληηθφο επνπηεπφκελνο φκηινο - θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ (16) θαη (22) ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ ππ‟ αξηζ. 468/2014 Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 16 ηεο Απξηιίνπ
2014 (ECB/2014/17), θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζεκαληηθψλ επνπηεπφκελσλ
νληνηήησλ ή νκίισλ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 49 παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, ή
(β) θάζε ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.) ή ζηα θξάηε κέξε ηεο πκθσλίαο γηα ηηο Γεκφζεηο πκβάζεηο (Γ) θαη δηαζέηεη αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα καθξνπξφζεζκε κε εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε ίζε
κε BBB+ (ή αλψηεξε) απφ ηνλ νίθν Standard & Poor‟s Corporation, ή Baa1 (ή αλψηεξε) απφ
ηνλ νίθν Moody‟s Investors Services, Inc., ή BBB+ (ή αλψηεξε) απφ ηνλ νίθν Fitch Ratings.
«Απόδνζε Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο»: ηα θαηαβιεηέα απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην βαζηθφ ζελάξην (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία δεφλησο εγθεθξηκέλε εθδνρή ηνπ) ηνπ
Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Μνληέινπ, απφ ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο έσο ηελ Ζκεξνκελία
Λήμεο, είηε σο κεξίζκαηα είηε σο νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δηαλνκήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηνπ Αλαδφρνπ είηε σο πιεξσκέο ηφθσλ ή απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ, πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Αλάδνρν ππφ ηηο ζπκβάζεηο Γεπηεξνγελνχο Υξένπο, πξνεμνθιεκέλα βάζεη ηεο Ζκεξνκελίαο Λχζεο. Ζ πξνεμφθιεζε ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ηνπ Δζσηεξηθνχ Γείθηε Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βαζηθφ ζελάξην ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ, πνπ
αξρηθά πξνζαξηήζεθε σο ηκήκα ηεο χκβαζεο, δειαδή πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο εθδνρήο
ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Μνληέινπ.
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«Απνδεκίσζε Λύζεο»: νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξέπεη λα θαηαβάιεη ε ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν
ζε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.
34.2(γ) θαη 34.4 ηεο παξνχζαο.
«Απνδεκηώζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο»: κία Μεξνιεπηηθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο.
«Απνζεηηθέο Εεκίεο»: απψιεηα θέξδνπο, απψιεηα ρξήζεο, απψιεηα παξαγσγήο, απψιεηα ζπλαιιαγψλ, απψιεηα επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ή νπνηαδήπνηε αμίσζε γηα παξεπφκελεο δεκίεο
ή γηα απνζεηηθέο δεκίεο νπνηαζδήπνηε θχζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, φκσο, νηηδήπνηε απφ
ηα παξαπάλσ έρεη ζρέζε κε απψιεηα εζφδσλ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.
«Αξρηθνί Μέηνρνη»: Ο Γηαγσληδφκελνο / ηα κέιε ηεο Γηαγσληδφκελεο Έλσζεο) πνπ σο ηδξπηέο
κέηνρνη ζχζηεζαλ ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγξάθνπλ σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνη ηελ παξνχζα
χκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ ΑΜ, απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο 37.1.1 – 37.1.3, θαη φζνη ηπρφλ ηνπο δηαδερζνχλ λνκίκσο ζηηο ππνρξεψζεηο απηέο, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο.
«Βάξνο»: θάζε ππνζήθε, πξνζεκείσζε ππνζήθεο, ελέρπξν, επηθαξπία, πξνλφκην, δηθαίσκα
επίζρεζεο, βάξνο, εθρψξεζε, παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο ή άιιε εμαζθάιηζε, ή νπνηαδήπνηε
άιιε ζπκθσλία ή ξχζκηζε πνπ δεκηνπξγεί ή παξέρεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελνρηθφ θαη/ή
εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ελζσκάησλ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
«Βαζηθό Έξγν»: νη Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Βαζηθνχ Έξγνπ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 1.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», θαη ιεηηνπξγηθφ
ππφ ηνπο φξνπο εθπιήξσζεο ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε
ην Βαζηθφ Έξγν.
«Γεγνλόο Αλσηέξαο Βίαο»: γεγνλφο ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο θαη: (α) βξίζθεηαη εθηφο ηεο εχινγα λννχκελεο ζθαίξαο ειέγρνπ ελφο Μέξνπο, (β) δελ ζα
κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα έρεη ιεθζεί ππφςε απφ ην ζηγφκελν Μέξνο θαηά ην
ρξφλν ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, (γ) δελ ζα κπνξνχζε εχινγα λα είρε απνηξαπεί ή αληηκεησπηζηεί απφ ην ζηγφκελν Μέξνο, αθφκε θη εάλ απηφ είρε εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηεο
παξνχζαο χκβαζεο θαη (δ) θαζηζηά ηελ εθπιήξσζε φισλ ή ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηγφκελνπ Μέξνπο βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο αδχλαηε ή ζε ηέηνην βαζκφ
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δπζεπίηεπθηε ή αδηθαηνιφγεηα θαη ππέξκεηξα δαπαλεξή, ψζηε λα ζεσξείηαη εχινγα αδχλαηε
ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο ηέηνηα:
(α) πφιεκνο, εκθχιηνο πφιεκνο, έλνπιε ζχγθξνπζε ή
(β) ππξεληθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή ξχπαλζε, εθηφο αλ ε πεγή ή ε αηηία απηήο ηεο ξχπαλζεο
είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ ή
παξαβίαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ή
(γ) θχκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ αληηθείκελα πνπ ηαμηδεχνπλ ζε ππεξερεηηθέο ηαρχηεηεο
θαη
(δ) ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία,
(ε) παλδεκίεο (εθηφο απφ ηελ παλδεκία covid-19), επηδεκίεο,
(ζη) εθ ησλ Γεγνλφησλ Απαιιαγήο εθείλα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα
ραξαθηεξηζηηθά θαη εθφζνλζπληξέρνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ εθαηφλ είθνζη (120)
ζπλαπηέο εκέξεο.
«Γεγνλόο Απαιιαγήο»: Έλα έθαζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 39.1.
«Γεγνλόο Τπαηηηόηεηαο ΑΜ»: ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 32.2.1.
«Γεγνλόο Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ»: ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 32.1.1.
«Γεληθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο»: Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο πνπ δελ είλαη Μεξνιεπηηθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο.
«Γαλεηζηέο»: νη πάξνρνη ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηεο εθπξνζσπνχζαο ηξάπεδαο θαη νπνησλδήπνηε απφ θνηλνχ πηζησηψλ θαη ησλ δηαδφρσλ θαη εθπξνζψπσλ
ηνπο (πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ παξερφλησλ Γεπηεξνγελέο Υξένο).
«Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ»: θάζε ζηνηρείν, έγγξαθν ή δεδνκέλν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή,
ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε χκπξαμεο, ην Έξγν Αλαδφρνπ θαη ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
«Γεζκεπηηθή Δπέλδπζε»: ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θάζε Γεπηεξνγελνχο Υξένπο
πνπ είλαη θαηαβιεηέν απφ ηνπο Αξρηθνχο Μεηφρνπο θαη ηνπο Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο ηνπ Αλαειίδα 11 από 156
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δφρνπ, πξνο ην ζθνπφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απηνχ.
«Γεπηεξνγελέο Υξένο»: ην πνζφ ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν απφ Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο.
«Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο»: (α) νη Αξρηθνί Μέηνρνη θαη/ή ζπγαηξηθέο ηνπο πνπ παξέρνπλ Γεπηεξνγελέο Υξένο ζηνλ Αλάδνρν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Αξρηθνί Μέηνρνη δέρνληαη λα εγγπεζνχλ ην Γεπηεξνγελέο Υξένο πνπ παξέρνπλ νη πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο ηνπο θαη/ή (β) Σξίηα
Μέξε πνπ παξέρνπλ Γεπηεξνγελέο Υξένο ζηνλ Αλάδνρν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Αξρηθνί
Μέηνρνη θαη/ή νη πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο ηνπο εγγπψληαη ηελ απνπιεξσκή.
«Γηαγσληζκόο» ή «Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία»: ν δηαγσληζκφο πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηελ
ΑΜ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ηελ
πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπλαθνχο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
«Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηόδνπ Α΄»: ε δηα ηεο ππνγξαθήο
ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ επηβεβαίσζε φηη νη Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν έρνπλ θαηαζηεί έηνηκεο γηα παξνρή ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
«Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηόδνπ Β΄»: ε δηα ηεο ππνγξαθήο
ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄ επηβεβαίσζε φηη νη Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε (λννχκελε σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν) έρνπλ θαηαζηεί έηνηκεο γηα παξνρή ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
«Γηαζέζηκα ηνηρεία Έξγνπ»: Όιεο νη ζρεηηθέο κε ην Έξγν Αλαδφρνπ θαη ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν ή/θαη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ ή/
θαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηνπ θαηά ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε.
«Γηαθήξπμε»: ην έγγξαθν ηεο χκβαζεο ην νπνίν αθνξά ζηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαζψο θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ πξνο
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηελ ΑΜ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.1.4 απηήο.
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«Γηαλνκή» (ζε ρξήκα ή ζε είδνο):
(α) θάζε κέξηζκα ή άιιε δηαλνκή ζε ζρέζε κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην,
(β) θάζε κείσζε θεθαιαίνπ, εμαγνξά ή αγνξά κεηνρψλ ή θάζε άιιε αλαδηάξζξσζε ή κεηαβνιή
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία επηθέξεη φθεινο ππφ κνξθή κεηξεηψλ γηα θάπνην Μέηνρν,
(γ) θάζε πιεξσκή ζην πιαίζην ηνπ Γεπηεξνγελνχο Υξένπο (θεθαιαίνπ, ηφθσλ ή πξνκεζεηψλ),
(δ) θάζε πιεξσκή, δάλεην, ζπκβαηηθή ξχζκηζε ή κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ ζην βαζκφ (ζε θάζε πεξίπησζε) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Μέηνρν ή πλδεδεκέλε
Δπηρείξεζε ηνπ Αλαδφρνπ κεηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά
ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ νχηε δηέπεην απφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο, ή
(ε) ε θαηαβνιή ζε Μέηνρν ή πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε ηνπ Αλαδφρνπ θάζε άιινπ νθέινπο πνπ
δελ ιακβάλεηαη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο.
«Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο»: ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηελ νπνία πξνζθνκίδεη ν
Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππφ ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα
II ηεο Γηαθήξπμεο, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 43 ηεο παξνχζαο.
«Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο Βαζηθνύ Έξγνπ»: Οη ρψξνη ησλ αθηλήησλ, κεηά ηνπ επξηζθφκελνπ ζε απηνχο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηάζεσλ, ππνδνκψλ (π.ρ.
ζήξαγγεο, ρψξνο απνζήθεπζεο ηξέλσλ), ζπζηεκάησλ (π.ρ. θσηηζκφο, ζεκαηνδφηεζε, εμαεξηζκφο, απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπιινγήο θνκίζηξνπ - “AFC”), Σξνραίνπ Τιηθνχ Βαζηθνχ
Έξγνπ, εμνπιηζκνχ απνζεθψλ, πνπ αθνξνχλ ή εμππεξεηνχλ ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ ζπκπιεξσζνχλ ζηα αλσηέξσ ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο.
«Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο Δπέθηαζεο»: Οη ρψξνη ησλ αθηλήησλ, κεηά ηνπ επξηζθφκελνπ ζε απηνχο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηάζεσλ, ππνδνκψλ (π.ρ. ζήξαγγεο, ρψξνο απνζήθεπζεο ηξέλσλ), ζπζηεκάησλ (π.ρ. θσηηζκφο, ζεκαηνδφηεζε, εμαεξηζκφο,
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπιινγήο θνκίζηξνπ - “AFC”), Σξνραίνπ Τιηθνχ Δπέθηαζεο, εμνπιηζκνχ απνζεθψλ, πνπ αθνξνχλ ή εμππεξεηνχλ ηελ Δπέθηαζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
πκβάζεηο Δπέθηαζεο [ήηνη, ηηο πκβάζεηο γηα ηελ «Μειέηε, Καηαζθεπή θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία
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ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά» θαη ηηο ινηπέο ζπκβάζεηο ηνπ φξνπ
1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»], θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ
ζπκπιεξσζνχλ ζηα αλσηέξσ ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο.
«Δηδνπνίεζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ»: ε έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ φξν 31
ηεο παξνχζαο.
«Έθηαθηε Αλάγθε»: πεξηζηαηηθφ πνπ πξνθαιεί ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζάλαην ή ηξαπκαηηζκφ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ζνβαξφ θίλδπλν γηα αλζξψπηλεο δσέο ή ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ή εθηεηακέλεο πιηθέο δεκηέο ή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηέηνηα θιίκαθα, πνπ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηεί ηελ θηλεηνπνίεζε ππεξεζηψλ εθηάθηνπ αλάγθεο.
«Διάρηζηε Γεζκεπηηθή Δπέλδπζε»: ην κέξνο ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο φπσο νξίδεηαη εηδηθά ζηελ παξ. 37.1.2 ηεο παξνχζαο.
«Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο»:
(α) Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί σο εκπηζηεπηηθέο (πξσηφηππα ή κε θαη ζε φπνηα
κνξθή θη αλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη φπσο θη αλ είλαη απνζεθεπκέλεο) θαη κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνπλ

πιεξνθνξίεο, ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ ζα έβιαπηε ή πηζαλφλ λα

έβιαπηε ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, εκπνξηθά κπζηηθά,
Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη ηερλνγλσζία ακθνηέξσλ ησλ Μεξψλ θαζψο θαη
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη επαίζζεηα δεδνκέλα, θαη
(β) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Κχξηαο Γξακκήο θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο.
«Δπέθηαζε»: Ζ επέθηαζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πξνο Καιακαξηά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Δμνπιηζκνχ ηεο Δπέθηαζεο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα
1.3 θαη 1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», ε νπνία ζα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν) ππφ ηνπο φξνπο εθπιήξσζεο ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε.
«Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην»: ην πξνβιεπφκελν ζηνλ φξν 2.4.4.3 ηεο Γηαθήξπμεο πνπ απνηειεί
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κέξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν.
«Δξγαζίεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο»: νη εξγαζίεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο Δπέθηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ θαη πκβάζεηο Δπέθηαζεο, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ νη Παιαηνί Αλάδνρνη, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ γηα κελ ην Βαζηθφ Έξγν δηελέξγεηα δνθηκψλ SIT (Γνθηκή Δλνπνίεζεο πζηήκαηνο), SPT (Γνθηκή Δπίδνζεο πζηήκαηνο), TRT (Γνθηκή Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο), θαη
ελ γέλεη πιήξε πξνεηνηκαζία γηα έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ), γηα δε ηελ Δπέθηαζε
δηελέξγεηα δνθηκψλ TRT(Γνθηκή Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο) θαη ελ γέλεη πιήξε πξνεηνηκαζία γηα
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν.
«Δξγάζηκε Ζκέξα»: θάζε εκέξα, εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη επίζεκεο δεκφζηαο αξγίαο
πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ νπνία νη ηξάπεδεο είλαη γεληθά αλνηρηέο γηα ζπλαιιαγέο ζηελ
Αζήλα, Διιάδα.
«Έξγν Αλαδόρνπ»: ην πεξηγξαθφκελν ζηελ παξ. 1.1 ηεο παξνχζαο.
«Δζσηεξηθόο Γείθηεο Απόδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο»: είλαη ην ειάρηζην κεηαμχ ηνπ 10% θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Γείθηε Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο
Δπέλδπζεο, ζε νλνκαζηηθή βάζε, κεηά απφ θφξνπο (κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Αλάδνρν θαη
πξηλ απφ θφξνπο γηα ηνπο Μεηφρνπο ή/θαη ηνπο Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο), φπσο ζπκπεξηιήθζεθε ζην βαζηθφ ζελάξην ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ θαη ηζρχεη θαηά ηελ Ζκεξνκελία
Τπνγξαθήο.
«Εεκίεο»: φιεο νη δεκίεο, απψιεηεο, επζχλεο, έμνδα, δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ, ινηπψλ λνκηθψλ θαη ζπλαθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη ακνηβψλ ζπκβνχισλ) θαη ρξεψζεηο, είηε αλαθχπηνπλ απφ ην λφκν ή απφ ζχκβαζε είηε ζρεηίδνληαη κε απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην επίιπζεο δηαθνξψλ.
«Ζκεξνκελία Λήμεο»: ε κέξα πνπ ιήγεη ε πκβαηηθή Πεξίνδνο.
«Ζκεξνκελία Λύζεο»: ε εκεξνκελία ηζρχνο ηεο θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο.
«Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηόδνπ Α΄»: ε κεηαγελέζηεξε ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Α΄, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.1.3 θαη 6.2.4 – 6.2.6 (ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξνο ην Βαζηθφ Έξγν).
«Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηόδνπ Β΄»: ε κεηαγελέζηεξε ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Β΄, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.1.2.4 θαη 6.2.4.Α – 6.2.6.Α (ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξνο ηελ Δπέθηαζε, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζπλφινπ κε ην
Βαζηθφ Έξγν).
«Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο»: ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.
«Θεηηθέο Εεκίεο»: φιεο νη δεκίεο, απψιεηεο, αμηψζεηο, επζχλεο, ελέξγεηεο, έμνδα, δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα παξνρή λνκηθψλ ή άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ), δηαδηθαζίεο, απαηηήζεηο θαη ρξεψζεηο είηε αλαθχπηνπλ εθ ηνπ λφκνπ ή απφ ζχκβαζε απνθιεηνκέλσλ
πάλησο, πξνο άξζε ακθηβνιηψλ, ησλ Απνζεηηθψλ Εεκηψλ.
«Ηζρύνπζα Ννκνζεζία»: θάζε είδνπο θαλφλεο ή / θαη πξάμεηο ή απνθάζεηο νπνηαζδήπνηε Αξρήο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθψο
θαη φρη πεξηνξηζηηθψο, λφκσλ, πξάμεσλ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ,
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαλνληζκψλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ.
«Καλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο»: ε επίδεημε απηνχ ηνπ βαζκνχ δεμηφηεηαο, επηκέιεηαο, ζσθξνζχλεο θαη πξνλνεηηθφηεηαο, πνπ εχινγα θαη ζπλήζσο απαηηείηαη λα επηδεηθλχεη
θάζε ηθαλφο, επηζηεκνληθά επαξθήο θαη έκπεηξνο επαγγεικαηίαο ηνπ θιάδνπ ηνπ Αλαδφρνπ,
πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
«Κόζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδόρνπ»: φια ηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ – ήηνη, θφζηνο πξνζσπηθνχ (δηνίθεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΜ, θφζηνπο αληαιιαθηηθψλ, θφζηνπο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξνο εμσηεξηθή αλάζεζε, θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ
απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θνκίζηξνπ), θφζηνο ελέξγεηαο, θφζηνο θαζαξηφηεηαο, θφζηνο αζθάιεηαο, θφζηνο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη θπιηφκελσλ θιηκάθσλ, θφζηνο
επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, έμνδα θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄, αξρηθέο θεθαειίδα 16 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ιαηνπρηθέο δαπάλεο, θφζηνο πξνο ηξίηνπο θνξείο (παξφρνπο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θιπ),
θφζηνο αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπά δηάθνξα ζπλαθή έμνδα.
«Κύξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδόηεζεο»: [εθφζνλ ππάξρνπλ] νξίδνληαη – κε ηελ εμαίξεζε ηεο
Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαη, πξνο απνθπγή ακθηβνιίαο, νπνησλδήπνηε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ εθδίδνληαη απφ ή πξνο φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε [θαη
επηπξνζζέησο φζσλ έρνπλ ήδε ππνγξαθεί θαη ππνβάιινληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζηελ ΑΜ, εθφζνλ ππάξρνπλ] – (i) νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νπνηνπδήπνηε Απνδεθηνχ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ είλαη ή ζα θαηαζηεί δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππφ ηελ παξνχζα χκβαζε (είηε κε ηε κνξθή δαλείσλ ή νκνιφγσλ είηε κε ηελ παξνρή ελέγγπσλ πηζηψζεσλ ή εγγπήζεσλ δαλείσλ είηε κε ηε κνξθή project finance ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ παξέρνληαη κε βάζε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη νπνηαδήπνηε Αλαρξεκαηνδφηεζε, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα
κε ηε χκβαζε χκπξαμεο έρνπλ εγγξάθσο εγθξηζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηελ ΑΜ σο
Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο (ii) ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο θαη (iii) ζρέδηα ησλ νπνίσλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, θαη έρνπλ πεξαηηέξσ θνηλνπνηεζεί θαη παξαδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ
ΑΜ, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο ή (εθφζνλ πξνβιέπεηαη) απφ ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ νη Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπκβάζεηο Γεπηεξνγελνχο Υξένπο.
«Μεξνιεπηηθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο»: Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο, ε νπνία αθνξά ξεηά κφλν
(ρσξίο λα ζπλίζηαηαη ζε απιή ελζσκάησζε ή θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν πθηζηάκελεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθήο εθαξκνγήο Γηθαίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ρσξίο λα ππνρξενχηαη ην Διιεληθφ Γεκφζην λα πηνζεηήζεη):
(α) ζην Έξγν Αλαδφρνπ θαη φρη ζε άιια έξγα, θαη/ή
(β) ζηνλ Αλάδνρν θαη/ή
(γ) ζε πξφζσπα πνπ, δπλάκεη ηνπ Ν. 3389/2005, αλαιακβάλνπλ εηδηθά ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ, ηξνραίνπ πιηθνχ, εμνπιηζκνχ, ζπζηεκάησλ
θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη/ή
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
(δ) ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε Γεκφζηνπο Φνξείο ζχκθσλα κε ην Ν. 3389/2005 θαη
φρη ζε άιια πξφζσπα,
θαη ε νπνία είηε
(ε)

έρεη άκεζε νπζηψδε δπζκελή επίπησζε κφλν ζηνλ Αλάδνρν, ε νπνία είλαη πξνθαλψο θαη
αδηθαηνινγήησο δπζαλάινγε κε ηελ επίπησζε ζε άιια πξφζσπα εθ ησλ αλσηέξσ ππφ
(γ) ή (δ), αιιά κφλνλ, εθφζνλ απηή ε δπζαλάινγε νπζηψδεο άκεζε δπζκελήο κεηαβνιή
δελ απνηειεί επζεία ζπλέπεηα αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ (πεξηιακβαλνκέλνπ ελδεηθηηθά,
ηνπ γεγνλφηνο φηη άιια πξφζσπα εθ ησλ αλσηέξσ ππφ (γ) ή (δ) κπνξεί λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη/ή θιίκαθαο, πνπ δελ ζπγθξίλνληαη κε απηέο ηνπ Αλαδφρνπ),είηε

(ζη) ηξνπνπνηεί ηηο πξνβιέςεηο απηήο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαηά ηξφπν πνπ θαζηζηά νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΜ ή νπζηψδεο ηκήκα ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαηέζεθε κε
απηή ηε χκβαζε ζηνλ Αλάδνρν άθπξεο ή αλεθάξκνζηεο
θαη ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε γεληθά εθαξκνδφκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζε άιινπο λφκνπο γεληθήο εθαξκνγήο (κε ηελ επηθχιαμε ηέηνηαο αιιαγήο, πνπ έρεη νπζηψδε δπζκελή νηθνλνκηθή επίπησζε απνθιεηζηηθά ζηνλ Αλάδνρν), δελ απνηειεί κέξνο ζεζκνζέηεζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, δελ αθνξά ζε
πξνδηαγξαθέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πγείαο θαη/ή αζθάιεηαο θαη θχιαμεο πνπ γεληθά
επηθξαηνχλ ζηελ εγρψξηα θαη/ή δηεζλή βηνκεραλία ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ, ηξνραίνπ πιηθνχ, εμνπιηζκνχ, ζπζηεκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ κηα ηέηνηα επηβνιή αζθεί νπζηψδε δπζκελή νηθνλνκηθή επίδξαζε απνθιεηζηηθά ζηνλ Αλάδνρν).
«Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο»
Ζ ζέζε ζε ηζρχ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο :
(α)

λνκνζεζίαο δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ πνπ ίζρπε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή

(β)

νπνηνπδήπνηε Καλνληζκνχ ή

(γ)

ε κεηαβνιή θξαηνχζαο λνκνινγίαο, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζε απνθάζεηο ησλ αλψηαειίδα 18 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ησλ δηθαζηεξίσλ ή γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ έρνπλ γίλεη
δεθηέο απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηε δεζκεχνπλ ή εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη ηεο Γηνίθεζεο.
«Μέηνρνο»: θάζε πξφζσπν πνπ δηαηεξεί κεηνρέο ηνπ Αλαδφρνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή (πεξηιακβαλνκέλσλ, πξνο απνθπγή ακθηβνιίαο, ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ).
«Μεηξό Θεζζαινλίθεο»: (α) ην Βαζηθφ Έξγν ή (β) ην Βαζηθφ Έξγν θαη ε Δπέθηαζε σο ζχλνιν, θαηά πεξίπησζε, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο.
«Μεληαία Πιεξσκή Γηαζεζηκόηεηαο»: ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.3.1
ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ.
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»: ην κέξνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην νπνίν απνηειεί έγγξαθν
ηεο χκβαζεο.
«θεινο Αλαρξεκαηνδόηεζεο»: νξίδεηαη έλα πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηνπ
κεδελφο θαη ηνπ Α κείνλ Β, φπνπ:
A = ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ Γηαλνκψλ (ππνινγηδφκελε κε ρξήζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Γείθηε
Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο), πνπ πξνβιέπεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο θαη ηνπο Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο, ακέζσο πξηλ ηελ
Αλαρξεκαηνδφηεζε (ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ηεο Αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο εχινγεο θαη άκεζεο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ Αλαρξεκαηνδφηεζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Δπηθαηξνπνηεκέλν Οηθνλνκηθφ Μνληέιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκέλνπζαο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ
(Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο) κεηά ηελ Αλαρξεκαηνδφηεζε.
B = ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ Γηαλνκψλ (ππνινγηδφκελε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ
Γείθηε Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο), πνπ πξνβιέπνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο ή Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο, ακέζσο πξηλ ηελ
Αλαρξεκαηνδφηεζε, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ηεο Αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Δπηθαηξνπνηεκέλν Οηθνλνκηθφ Μνληέιν, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί κέρξη ηφηε, θαηά ηελ ππνιεηπφκελε κεηά ηελ Αλαρξεκαηνδφηεζε πκβαηηθή Πεξίνδν (Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο).
«ΟΔΘ»: ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο.
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
«Παιαηνί Αλάδνρνη»: νη αλάδνρνη ησλ έξγσλ ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ν θχξηνο αλάδνρνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ,
νη αλάδνρνη ζεκαηνδφηεζεο, ζπζηήκαηνο BACS, αζζελψλ ξεπκάησλ, ζπιινγήο θνκίζηξνπ,
ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ, ν θχξηνο αλάδνρνο ηεο Δπέθηαζεο.
«Παξαηεηακέλε Παξαβίαζε»: κία παξαβίαζε, γηα ηελ νπνία επηδφζεθε Σειηθή Πξνεηδνπνίεζε
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 32.1.3.2, θαη ε νπνία πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.
«Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο»: ζπλνιηθά ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαη ε
Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄.
«Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄»: ε πεξίνδνο ηεο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
(ρξήζεο απφ επηβαηηθφ θνηλφ) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο παξνρήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ
Έξγν.
«Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄»: ε πεξίνδνο ηεο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
(ρξήζεο απφ επηβαηηθφ θνηλφ) ηεο Δπέθηαζεο (σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν) θαη ηεο παξνρήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν).
«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ΑΜ»: φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα, άπια θαη πιηθά, ζε
ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ :
(α) ηπρφλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ θαη θηηξίσλ,
(β) εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ,
(γ) βηβιίσλ θαη αξρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο,
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο),
(δ) αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ,
(ε) νπνησλδήπνηε εζφδσλ θαη άιισλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ,
(ζη) Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζχκθσλα θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 41,
(δ) Αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ,
ησλ νπνίσλ ε ΑΜ έρεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηελ πιήξε θπξηφηεηα ή ηελ απνθηά
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή επί ησλ νπνίσλ ε ΑΜ έρεη απνθηήζεη λφκηκν δηθαίσκα ρξήζεο απφ ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο/θπξίνπο απηψλ είηε ήδε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο είηε
ζε εθηέιεζε φξσλ ηεο παξνχζαο.
«Πιεξσκέο Γηαζεζηκόηεηαο»: νη πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ πνπ απνηειεί έγγξαθν ηεο χκβαζεο..
«Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Αλαδόρνπ»: φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ηνπ Αλαδφρνπ, άπια θαη πιηθά, πνπ ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψλεη ην Έξγν ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε χκπξαμεο, ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ΑΜ.
«Πξόγξακκα Δξγαζηώλ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο»: ην πξφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
Πξνιεπηηθή πληήξεζε (ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ή ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο Δπέθηαζεο σο ζπλφινπ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 14.2.2.2.
«Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηόδνπ Α΄»: ε [εκεξνκελία ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, κεηά ην πέξαο πεξηφδνπ δψδεθα (12) ή κέρξη θαη δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο (αλαιφγσο ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.3.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο)]1 ή φπνηα πξνγελέζηεξε απηήο.
«Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηόδνπ Β΄»: ε εκεξνκελία ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηεο Δπέθηαζεο, κεηά ηε ιήμε πεξηφδνπ έμη
(6) κελψλ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄.
«Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α΄»: ε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο πξνεηνηκάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, δηάξθεηαο [δψδεθα (12) έσο θαη δεθανθηψ (18) κελψλ]2, πνπ ηάζζεηαη,
ζχκθσλα κε ηεο φξνπο ηεο παξ. 1.3.3 ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν.
«Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β΄»: ε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο πξνεηνηκάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπέθηαζεο θαη ηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 6.1.2.4 ηεο παξνχζαο γηα
1
2

Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως.
Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε (γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν).
«Πξνζθνξά»: ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ φξν 2.4 ηεο Γηαθήξπμεο.
«Πξόηαζε Αιιαγώλ από ηνλ Αλάδνρν»: ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 47.1 ηεο παξνχζαο.
«Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηόδνπ Α΄»: ην πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη
κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ.
6.2.3 θαη ηνπ φξνπ 16 πξφζβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, πξνο ρξήζε ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ, έηνηκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο χκπξαμεο.
«Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηόδνπ Β΄»: Σν πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη
κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ.
6.2.3.Α θαη ηνπ φξνπ 16 πξφζβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, πξνο ρξήζε ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο, έηνηκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο χκπξαμεο.
«πκβάζεηο Βαζηθνύ Έξγνπ»: νη πκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4 ηνπ ηεχρνπο
«Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
«πκβάζεηο Δπέθηαζεο»: νη πκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
«ύκβαζε ύκπξαμεο» ή «ύκβαζε»: ε παξνχζα ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο
ΑΜ, ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλσλ, γηα ηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα,
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπλαθνχο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, καδί κε ηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ηα ινηπά έγγξαθα απηήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.1.1.β ηεο Γηαθήξπμεο.
«πκβαηηθή Πεξίνδνο»: ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, νξηδφκελε είηε ζε δψδεθα (12) έηε
ΓΗΣ είηε ζε έληεθα (11) έηε ΓΗΣ, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 6.1.1 ηεο παξνχζαο.
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
«πλδεδεκέλε Δπηρείξεζε»: ζε ζρέζε κε κηα νληφηεηα, νπνηαδήπνηε άιιε νληφηεηα, ε νπνία
άκεζα ή έκκεζα ειέγρεη ή ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ έιεγρν κε εθείλε ηελ νληφηεηα
(θαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ νξηζκνχ, έιεγρνο ζεκαίλεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα; (i)
δηθαηψκαηνο ςήθνπ ή, άκεζεο θαηεχζπλζεο δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ
50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο ηεο νληφηεηαο ή (ii) ηεο θπξηαξρηθήο επηξξνήο ή επεξεαζκνχ ηεο δηεχζπλζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ εθείλεο ηεο νληφηεηαο, είηε θαηφπηλ
ζπκθσλίαο είηε άιισο.
«πλζήθεο ησλ Υώξσλ ηνπ Έξγνπ»: νη θιηκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, παξνρήο ηζρχνο, χπαξμεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ.
«ρεηηδόκελν κε ηελ ΑΜ Πξόζσπν»:
(α) θάζε ζηέιερνο, ππάιιεινο ή άιινο πξνζηεζείο ηεο ΑΜ θαη θάζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο
ΑΜ, θαζψο θαη θάζε ζηέιερνο, ππάιιεινο ή άιινο πξνζηεζείο απηήο,
(β) θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο (ξεηήο ή
φρη) ηεο ΑΜ (εθηφο απφ ρεηηδφκελν κε ηνλ Αλάδνρν Πξφζσπν).
«ρεηηδόκελν κε ηνλ Αλάδνρν Πξόζσπν»:
(α) θάζε ζηέιερνο, ππάιιεινο, ππεξγνιάβνο ή άιινο πξνζηεζείο ηνπ Αλαδφρνπ αλεμαξηήησο
ηνπ λνκηθνχ δεζκνχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ κε ηνλ Αλάδνρν, πνπ ελεξγεί ζηα πιαίζηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπ,
(β) θάζε Τπεξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο ησλ Τπεξγνιάβσλ θαζψο θαη θάζε ζηέιερνο,
ππάιιεινο ή άιινο πξνζηεζείο απηψλ,
(γ) θάζε πξφζσπν πνπ επηζθέπηεηαη ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ θαηφπηλ πξφζθιεζεο (ξεηήο ή
φρη) ηνπ Αλαδφρνπ,
(δ) ζπλαιιαζζφκελνη πνιίηεο,
εμαηξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ηεο ΑΜ θαη ησλ ρεηηδφκελσλ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπσλ.
«Σερληθή Πξνζθνξά»: ην κέξνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη ε νπνία απνηειεί έγγξαθν ηεο χκβαζεο.

ειίδα 23 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
«Σξνραίν Τιηθό Βαζηθνύ Έξγνπ»: ζχλνιν 18 ζπξκψλ, 4 νρεκάησλ αλά ζπξκφ, πνπ είλαη
ππφ παξάδνζε θαη δνθηκέο ζηελ Θεζζαινλίθε, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή χκβαζε Βαζηθνχ
Έξγνπ.
«Σξνραίν Τιηθό Δπέθηαζεο»: ζχλνιν 15 ζπξκψλ, 4 νρεκάησλ αλά ζπξκφ, πνπ είλαη ππφ
δεκνπξάηεζε.
«Τπεξεζίεο Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο» ή «Γηνξζσηηθή πληήξεζε» ή «Δξγαζίεο
Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο»: ην κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν
θαη ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε σο ζχλνιν, πνπ αθνξά ε παξνχζα θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά επί κέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε.
«Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο» ή «Δκπνξηθή Λεηηνπξγία»: ην κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ
Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε σο
ζχλνιν, πνπ αθνξά ε παξνχζα θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά επί κέξνπο ζπκβαηηθά
ηεχρε.
«Τπεξεζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο» ή «Πξνιεπηηθή πληήξεζε» ή «Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο»: ην κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη
ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε σο ζχλνιν, πνπ αθνξά ε παξνχζα θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά επί κέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε.
«Τπεξεζίεο Αλαδόρνπ»: νη επί κέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν
ηεο παξνχζαο χκβαζεο χκπξαμεο θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 1.2 θαη 1.3.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄»: ην ζχλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ
Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄ ηεο ΑΜ»: νη πξνβιεπφκελεο ζηηο παξ.
6.2.1.1 – 6.2.1.2.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄ ηνπ Αλαδόρνπ»: νη πξνβιεπφκελεο
ζηελ παξ. 6.2.1.3 θαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄»: ην ζχλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ
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Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ ηεο ΑΜ»: νη πξνβιεπφκελεο ζηηο παξ.
6.2.1.1.Α – 6.2.1.2.Α.
«Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ ηνπ Αλαδόρνπ»: νη πξνβιεπφκελεο
ζηελ παξ. 6.2.1.3.Α θαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3.
«Υώξνη ηνπ Έξγνπ»: νη ρψξνη ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
«Υξεκαηννηθνλνκηθό Μνληέιν»: ην πξνβιεπφκελν ζηνλ φξν 2.4.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο πνπ
απνηειεί κέξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηφ δχλαηαη
λα επηθαηξνπνηείηαη θαη λνκίκσο λα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.

Δξκελεία όξσλ ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο
Οη ηίηινη ησλ κεξψλ, ησλ άξζξσλ θαη ησλ παξαγξάθσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ελδεηθηηθνί, ηίζεληαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο.
Οη ιέμεηο πνπ ππνδειψλνπλ πξφζσπα ή ζπκβαιινκέλνπο πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαζψο θαη ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ, πνπ
έρνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.
Οη ιέμεηο πνπ ππνδειψλνπλ εληθφ αξηζκφ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα,
εθηφο αλ άιισο πξνθχπηεη απφ ηα ζπκθξαδφκελα.
Δθηφο αλ νξίδεηαη ξεηψο ην αληίζεην, αλαθνξά ή παξαπνκπή ζηε χκβαζε χκπξαμεο ή ζε
άιιν έγγξαθν πεξηιακβάλεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
Αλαθνξά ή παξαπνκπή ζε κέξνο, άξζξν, παξάγξαθν ή παξάξηεκα ζεσξείηαη φηη παξαπέκπεη
ζε κέξνο, άξζξν, παξάγξαθν ή παξάξηεκα ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηψο ην αληίζεην.

Πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ε ζεηξά ηζρχνο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.3 ηεο παξνχζαο.
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Πξνο δηεπθξίληζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ηα εδψ ζπκβαιιφκελα Μέξε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ζπλνκνινγνχλ θαη απνδέρνληαη, φηη:
πκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηξίησλ γηα ζθνπνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζηηο νπνίεο δελ ζπκβάιιεηαη ε ΑΜ, θαη νη νπνίεο πεξηέρνπλ φξνπο ή πξνβιέςεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηξίηα κέξε ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηηάζζνληαη ζε βάξνο ηεο ΑΜ νχηε δεκηνπξγνχλ νπνηαδήπνηε ζε βάξνο ηεο αμίσζε.
Οη πξνβιεπφκελνη ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο ζπκβαηηθνί φξνη, δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν εξκελείαο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, νχηε λα ζεσξεζνχλ φηη ππεξηζρχνπλ θαζ΄
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κεξηθά ή νιηθά έλαληη απηήο.
Παξαηηνχληαη ζπγρξφλσο θάζε δηθαηψκαηφο ηνπο λα πξνζβάινπλ, αθπξψζνπλ ή/θαη ακθηζβεηήζνπλ ηελ λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηνπ παξφληνο φξνπ.

Δπζύλε γηα ρεηηδόκελα Πξόζσπα
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ν Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη
ηεο ΑΜ γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ ρεηηδφκελσλ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπσλ ζα λα ήηαλ
δηθέο ηνπ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαη αληίζηνηρα ε ΑΜ ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ γηα
πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ ρεηηδφκελσλ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπσλ ζα λα ήηαλ δηθέο ηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο. Ο Αλάδνρνο, φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ ΑΜ, ζα επζχλεηαη γηα ηελ
επηινγή νπνηνπδήπνηε ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπνπ.

Έγθξηζε
Κακία έγθξηζε, ζπλαίλεζε, εμέηαζε, έιεγρνο, αλαγλψξηζε ή γλψζε ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε
ζχκβαζεο ή άιινπ εγγξάθνπ νχηε ν έιεγρνο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ νχηε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο ΑΜ ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο νχηε ε παξάιεηςε λα πξνβεί ζε νηηδήπνηε απφ ηα
αλσηέξσ, δελ ζα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ άιισο ξεηά πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε
χκπξαμεο, απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έγθξηζεο,
ζπλαίλεζεο, εμέηαζεο, ειέγρνπ ή αλαγλψξηζεο ή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνο ηνπο
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εθάζηνηε πθηζηάκελνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο θαζψο θαη ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ εγγξάθνπ «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
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ΑΡΘΡΟ 1
1.1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ε απφ ηνλ Αλάδνρν παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο χκβαζεο θαη θαησηέξσ (εθεμήο
νη «Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ»), θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο IT-ERP ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ελζσκαησκέλνπ θαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ηα
ινηπά πθηζηάκελα ζπζηήκαηα (ινγηζκηθφ, ιεηηνπξγηθή ππνδνκή/εμνπιηζκφ θαη θεληξηθά
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα) ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.

1.2

πγθεθξηκέλα, νη Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ ζπλίζηαληαη ζε:
Α. Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο:
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
Δπέθηαζεο σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Β. Τπεξεζίεο Πξνιεπηηθήο θαη Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ:
Ζ πξνιεπηηθή θαη δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο, ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.

1.3

ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο:
Γ. Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ: ν θαζαξηζκφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ.
Γ. Τπεξεζίεο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο: ε πξνζηαζία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζχκθσλα
κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Δ. Τπεξεζίεο θνκίζηξνπ: ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο θνκίζηξσλ, ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ, ε ζπληήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ε
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ζπιινγή θνκίζηξνπ, ε απφδνζή ηνπ ζην λφκηκν δηθαηνχρν, ε πξνζηαζία ησλ εζφδσλ
θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ θαη ελ γέλεη
ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο πιεξσκήο/αθχξσζεο
εηζηηεξίσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ε επηβνιή πξνζηίκσλ, ε
ζπιινγή πξνζηίκσλ θαη ε απφδνζή ηνπο ζηνλ λφκηκν δηθαηνχρν ηνπο. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα/θαζήθνλ αλήθεη/εκπίπηεη ζηελ ΑΜ ή ζε φπνηνλ άιινλ θνξέα
λνκηκνπνηείηαη πξνο ηνχην απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
1.4

Δθηφο ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, ην δηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο
αλαηηζέκελν ζηνλ Αλάδνρν Έξγν Αλαδφρνπ ζπλίζηαηαη θαη ζηελ πξνκήζεηα,
εγθαηάζηαζε,

δνθηκαζηηθή

ιεηηνπξγία

θαη

ζέζε

ζε

ιεηηνπξγία

πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο (IT/ERP) πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο, ελζσκαησκέλνπ θαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ηα ινηπά πθηζηάκελα
ζπζηήκαηα (ινγηζκηθφ, ιεηηνπξγηθή ππνδνκή/εμνπιηζκφ θαη θεληξηθά ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα) ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη Πξνδηαγξαθέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο».
1.5

Ζ Λεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο:


Λεηηνπξγία ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξνο ην Βαζηθφ Έξγν



Λεηηνπξγία ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξνο ηελ Δπέθηαζε σο
ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν.

Αλαιπηηθφηεξα ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο» θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο κε κεληαία ακνηβή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.3.2 ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ θαη ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο επί κέξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο
Πιεξσκψλ θαη ηεο παξνχζαο.
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ΑΡΘΡΟ 2
2.1

ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ – ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΑΤΣΧΝ

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηηο
θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο ηνλ
λ. 4412/2016 (Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ θαη ηνλ λ. 3389/2005 (Α΄ 232) «πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα». Ζ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηέπεηαη επηπξνζζέησο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ εηδηθψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, φπσο απηνί ξπζκίδνπλ ή εμεηδηθεχνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ θαηά
πεξίπησζε ζέκαηα ηεο παξνχζαο, θαη νη νπνίνη εμ απηνχ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο παξνχζαο θαη ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, αλεμαξηήησο ξεηήο παξαπνκπήο ή
κε ζε επί κέξνπο φξνπο απηψλ.

2.2

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε
ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη
ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016.Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη
απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπο.

2.3

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε απνηεινχληαη απφ ηα θάησζη παξαηηζέκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία,
ηα νπνία ηζρχνπλ αιιεινζπκπιεξνχκελα. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ε
ζεηξά ηζρχνο ηνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
1.

ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ην ηεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ
ηπρφλ εθδνζεί,

2.

ε Πξνθήξπμε, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο,

3.

ε παξνχζα χκβαζε χκπξαμεο κε ηα παξαξηήκαηα απηήο,

4.

ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,

5.

ην ηεχρνο ησλ Πιεξσκψλ,
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6.

ην ηεχρνο ησλ Αζθαιίζεσλ,

7.

ην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ,

8.

ην ηεχρνο ησλ Απαηηήζεσλ RAMS,

9.

ην ηεχρνο ησλ Πξνδηαγξαθψλ Καζαξηζκνχ θαη Φχιαμεο,

10. ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Όια ηα παξαπάλσ ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα Μέξε καδί κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, απαξηίδνληαο φια ελ ζπλφισ θαη κε ην ζχλνιν
ησλ επί κέξνπο φξσλ ελφο εθάζηνπ απηψλ ηε χκβαζε χκπξαμεο.

ΑΡΘΡΟ 3
3.1

ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Δπίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ε ειιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια
ηα έγγξαθα, αιιεινγξαθία θαη ινηπφ πιηθφ κεηαμχ ησλ Μεξψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο.

3.2

Ζ επηθνηλσλία, πξνθνξηθή ή γξαπηή, κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
ζα ππνβάιινληαη ζπλνδεπφκελα απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε θάζε πεξίπησζε, δεζκεπηηθή ζα είλαη ε ειιεληθή γιψζζα, ζε εηδηθά αληηθείκελα, εάλ απαηηεζεί.

ΑΡΘΡΟ 4
4.1

ΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Γειώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ Αξρηθώλ Μεηόρσλ
Ο Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ – εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξνβαίλεη ζηηο
θάησζη δειψζεηο θαη κε ηελ πξφζζεηε ηδηφηεηα ηνπ θαηέρνληνο ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ
Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα – δειψλνπλ θαη εγγπψληαη πξνο ηελ
ΑΜ, θαηά πεξίπησζε, ηα εμήο:

4.1.1 Ο Αλάδνρνο έρεη λνκίκσο ζπζηαζεί ππφ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ
(ΑΔΔ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 θαη έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα θαηέρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαζψο θαη λα δηελεξγεί πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο.
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4.1.2 Ο Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ηε χκβαζε χκπξαμεο θαη λα αλαιάβεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
απηήλ θαη πνπ ηνπο αλαινγνχλ αληίζηνηρα.
4.1.3 Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ αληηζηνίρσο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη λφκηκεο, ηζρπξέο, δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο.
4.1.4 Ζ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθψλ
Μεηφρσλ αληηζηνίρσο αληηζηνίρσο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δελ είλαη αληίζεηε
κε:
 νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο πνπ ηνλ αθνξά θαη ηνλ δεζκεχεη,
 φξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ,
 δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε πνπ ηνλ αθνξά θαη ηνλ δεζκεχεη ή
 κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ ελδερνκέλσο έρεη αλαιάβεη.
4.1.5 Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηελεξγήζεη εκπνξηθέο πξάμεηο άζρεηεο κε ην Έξγν Αλαδφρνπ απφ
ηε ζχζηαζή ηνπ σο ΑΔΔ.
4.1.6 Γελ πθίζηαηαη θακία απαίηεζε θαη δελ εθθξεκεί θακία δηθαζηηθή, δηαηηεηηθή ή δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ελαληίνλ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ θαη εμ φζσλ
γλσξίδνπλ αληίζηνηρα δελ πξφθεηηαη λα εγεξζνχλ ηέηνηεο ζην άκεζν κέιινλ, νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ή ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ Αλαδφρνπή/θαη ησλ Αξρηθψλ
Μεηφρσλ λα εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αληηζηνίρσο, πνπ απνξξένπλ απφ ηα
ζπκβαηηθά ηεχρε.
4.1.7 Οχηε ν Αλάδνρνο νχηε νηνζδήπνηε εθ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ έρεη αλαιάβεη άιιεο ππνρξεψζεηο, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο νπνίεο ζα επεξεάζεη ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα επεξεάζεη
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά
ηεχρε.
4.1.8 Γελ έρνπλ θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ελαληίνλ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ δηαδηθαζίεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο
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δηαηάμεηο, νχηε έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ή/θαη θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπο αληίζηνηρα, νη
νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή/θαη ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ή/θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε.
4.1.9 Σα ζπκθσλεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ηνχ Αλαδφρνπ ζα πξνβιέπνπλ ηηο λφκηκεο θαη δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ πνπ ζα ζπκβιεζνχλ ζε απηά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
4.1.10 Σα ζηνηρεία πνπ ν Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ έρεη θαηαζέζεη θαη
πξνζαξηψληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη λφκηκα, αιεζή, αθξηβή θαη ηζρπξά.
4.1.11 Ο Αλάδνρνο δηαζέηεη ηα ηερληθά θαη εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά
κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ θαη γηα ηελ παξνρή ησλ
Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ θαζ‟ φιε ηε πκβαηηθή Πεξίνδν, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
4.1.12 Ο εθ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ έρσλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηε Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα δηαηεξεί θαη ζα δηαηεξεί απηήλ θαζ‟ φιε ηε πκβαηηθή Πεξίνδν.
4.1.13 Ο Αλάδνρνο αληηιακβάλεηαη θαη ξεηά αλαγλσξίδεη θαη δειψλεη φηη:
4.1.13.1 είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη ηα θεθάιαηα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ θαη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεψλ ηνπ θαη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηε θχζε θαη ην βαζκφ ησλ θηλδχλσλ
πνπ ζα αλαιάβεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ νηαζδήπνηε αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εθπιήξσζεο ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ, ησλ επζπλψλ ηνπ εθ ηεο δηθήο ηνπ δηαρείξηζεο ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ θαη ελ γέλεη απφ ηελ δηαρείξηζε ζπκβάζεψλ ηνπ κε ηξίηνπο, ησλ επζπλψλ ηνπ απφ θαζπζηεξήζεηο ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην Έξγν Αλαδφρνπ), θαη
4.1.13.2 είλαη πιήξσο ελήκεξνο ησλ πλζεθψλ ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, θαη έρεη ζπγθεληξψζεη θαη επεμεξγαζηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αειίδα 33 από 156
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παξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δχλαηαη λα αλαιάβεη ζην κέιινλ, πεξηιακβαλνκέλσλ (κεηαμχ άιισλ):
(i) πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηελ ηνπνζεζία, ηελ ππνδνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ζηάζεσλ θαη γεληθά ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ πλζεθψλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ.
(ii) πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ), επηζηεκνληθνχ ή θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηνπηθέο
ζπλζήθεο θαη εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ.
(iii) ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ ηεο ππ‟ αξ. 19766/28.7.1993 απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί/αλαλεσζεί θαη ηζρχεη θαη θάζε άιιεο Άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί θαη ζρεηίδεηαη κε ην Έξγν, θαζψο θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ ηεο ππ‟ αξ. 203064/6.9.2011 απφθαζεο
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο Δπέθηαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί / αλαλεσζεί θαη ηζρχεη, θαη ελ γέλεη φισλ ησλ Γηαζέζηκσλ ηνηρείσλ Έξγνπ.
4.1.13.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ φια ηα Γηαζέζηκα ηνηρεία Έξγνπ θαη ηα έρεη βξεη
πιήξε θαη αθξηβή θαη απνιχησο επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα έρεη αμηνινγήζεη δεφλησο.
4.1.13.4 Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φια ηα Κφζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδφρνπ θαη αλαγλσξίδεη φηη ηα έρεη ιάβεη κεκνλσκέλα θαη ζην ζχλνιφ
ηνπο ππ‟ φςηλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, απνδέρεηαη ν ίδηνο απνθιεηζηηθά
ηνλ θίλδπλν νηαζδήπνηε αχμεζεο ηνπ χςνπο απηψλ θαη απφ νηαδήπνηε αηηία.
4.2

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ
ηε χκβαζε χκπξαμεο νχηε έρεη ην δηθαίσκα λα εγείξεη αμηψζεηο έλαληη ηεο ΑΜ έρνληαο
σο βάζε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε απφ ηελ ΑΜ ή απφ αιινχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο απφ ηελ ΑΜ) είλαη ιαλζαζκέλεο ή αλεπαξθείο θαη πξέπεη λα αμηνινγεί ν ίδηνο ηελ αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.
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4.3

Ζ ΑΜ ζηεξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δειψζεηο θαη εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ελφο εθάζηνπ
ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ. Οη αλσηέξσ δειψζεηο θαη εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ελφο εθάζηνπ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ επαλαιακβάλνληαη θαη ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄. Παξάβαζε νηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ
θαη εγγπήζεσλ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ, εθφζνλ εμ απηνχ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο ή/θαη επεξεάδνληαη δπζκελψο ηα ζπκθέξνληα ηεο ΑΜ απφ ηελ παξνχζα
ή/θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.

4.4

Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη έλαληη ηεο ΑΜ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε χκβαζε χκπξαμεο παξακέλεη ζε ηζρχ, ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο, ε παξάβαζε θαζεκίαο ησλ
νπνίσλ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ:

4.4.1 Δθφζνλ ιάβεη γλψζε φηη εθθξεκεί ή πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα δηθαζηηθή, δηαηηεηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ή άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία ελψπηνλ
δηθαζηεξίνπ, δηαηηεηή ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ή εηο βάξνο ππεξγνιάβνπ ηνπ ή εηο βάξνο ηνχ εθ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ έρνληνο ηελ απαηηνχκελε
απφ ηε Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ή ηνπ ηπρφλ ηξίηνπ δαλείδνληνο
ζηνλ Αλάδνρν ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηά
ηνπ (ζε ζρέζε κε ηελ ζπληήξεζε δηθηχσλ κεηξφ), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδε
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ή/θαη αμηνπηζηία ηνπ Αλαδφρνπ λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο, ζα εηδνπνηεί ηελ ΑΜ ζρεηηθά θαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε φηη εθθξεκνχλ ή πξφθεηηαη
λα ιάβνπλ ρψξα νη δηαδηθαζίεο απηέο.
4.4.2 Γελ ζα πσιεί, παξαρσξεί, εθκηζζψλεη ή κεηαβηβάδεη, θαη ελ γέλεη δελ ζα δηαζέηεη ή δεζκεχεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΑΜ,
ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ φπνησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ δχλαηαη λα δηαηεξεί
ν Αλάδνρνο ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο. Δπίζεο, ζα ηεξεί πιήξσο θαη απνιχησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ
δηαζθάιηζε θαη δηαθχιαμε ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ θαη γηα ηελ δηαηήξεειίδα 35 από 156
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ζή ηνπο ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη γηα ηελ αλάιεςή ηνπο απφ ηελ ΑΜ θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο
χκβαζεο χκπξαμεο.
4.4.3 Ζ έδξα ηνπ ζα είλαη πάληνηε ζηελ Διιάδα.
4.4.4 Γελ ζα αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο άιιεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε
χκπξαμεο.
4.4.5 ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνλ ππεξγνιάβν ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο θαη
δελ απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ θαη εγγπήζεσλ ηνπ γηα θάζε ηκήκα ησλ εξγαζηψλ
πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν.
4.4.6 Γελ ζα ζπζηήλεη εηαηξεία ή θνηλνπξαμία θαη / ή δελ ζα απνθηά κεηνρέο ή εηαηξηθά κεξίδηα
άιιεο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο (αθφκα θη αλ απηή ε εηαηξεία εκπιέθεηαη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο) ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ξεηή
έγθξηζε ηεο ΑΜ.
4.4.7 ην πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ απφιπηε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πιήξε ελεκέξσζε ηεο ΑΜ θαη ηελ πξνβιεπφκελε ππνβνιή πιήξσλ αλαθνξψλ ζηελ ΑΜ θαη ηελ
πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ζε ζπζθέςεηο κε απηήλ θαη φζνπο άιινπο θνξείο θξίλνληαη
θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηνη ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο.
4.4.8 Όιε ε αιιεινγξαθία, νη ππνβνιέο θαη νη αλαθνξέο ζηελ ΑΜ θαη φιε ε δηαρείξηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ειεθηξνληθά, κε βάζε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ιεηηνπξγηθή ππνδνκή/εμνπιηζκφο, θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
θαη ινγηζκηθφ) πνπ ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηεο έληππεο κνξθήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ε αιιεινγξαθία, νη ππνβνιέο θαη νη αλαθνξέο ζα γίλνληαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΑΜ ή κε ηε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο (fax) ή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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4.4.9 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάηηεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ
ή/θαη δηαρεηξίδεηαη θαη νη νπνίεο βάζεη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο είλαη ή λνκίκσο έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
4.4.10 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε Άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί θαη ζρεηίδεηαη
κε ην Έξγν Αλαδφρνπ, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ή/θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε άιιεο Άδεηαο (πιελ ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο γηα ην Βαζηθφ
Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε) πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ,
φπσο θαη λα κεηαβηβάζεη απηέο ζηελ ΑΜ κεηά ηε ιήμε ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ ή ηελ
πξφσξε ιχζε ηεο χκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 5
5.1

ΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΜ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΑΜ

–

ΓΔΝΗΚΔ

ΚΟΗΝΔ

Γειώζεηο θαη γεληθέο ππνρξεώζεηο ηεο ΑΜ

5.1.1 Ζ ΑΜ δειψλεη πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ηε χκβαζε χκπξαμεο θαη λα αλαιάβεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ θαη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη λφκηκεο, ηζρπξέο, δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο. Ζ ΑΜ δελ παξέρεη θακία εγγχεζε θαη δελ
αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε σο πξνο ηε ζρεηηθφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα
θαη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ησλ Γηαζέζηκσλ ηνηρείσλ Έξγνπ.
5.1.2 Ζ ΑΜ θαη νη ππάιιεινη ή άιινη πξνζηεζέληεο ηεο δελ ζα επζχλνληαη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε ή αδηθνπξαμία σο απνηέιεζκα:
(α) αλαθξίβεηαο, παξάιεηςεο, αθαηαιιειφηεηαο ή αλεπάξθεηαο ησλ Γηαζέζηκσλ ηνηρείσλ Έξγνπ ή
(β) αδπλακίαο ηεο ΑΜ λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνηρεία, έγγξαθα, ζρέδηα,
ζθαξηθήκαηα ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ.
5.1.3 ε θάζε πεξίπησζε δελ απνθιείεηαη επζχλε ηεο ΑΜ θαη ησλ ππαιιήισλ ή πξνζηεζέλησλ ηεο έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελ γλψζεη ηνπο ςεπδείο δειψζεηο ή γηα βαξηά ακέιεηα.
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5.1.4 Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη κέζα άκπλαο
ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε χκπξαμεο.
5.1.5 Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ φξνπ 16 ηεο παξνχζαο, ε ΑΜ εγγπάηαη
φηη ζα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο (έλαληη ηξίησλ θαη φρη έλαληη
ηεο ΑΜ θαη ρεηηδφκελσλ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπσλ) πξφζβαζεο ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ
θαη ρξήζεο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
5.1.6 Ζ ΑΜ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ λα κελ παξεκπνδίδεη ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο, θαη πάλησο ε άζθεζε δηθαηψκαηνο ή ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΜ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο δελ ζπληζηνχλ νχηε δχλαηαη λα εξκελεχνληαη σο παξεκπφδηζε ηνπ Αλαδφρνπ.
5.1.7 Οπδεκία ηξνπνπνίεζε ή άιιε αιιαγή, πνπ λα επεξεάδεη δπζκελψο ηε ζέζε ηνπ Αλαδφρνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, έρεη επέιζεη ζηνπο φξνπο ή ζηελ ηζρχ ησλ πκβάζεσλ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πνπ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο εηδηθά γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, νχηε έρεη θαηαγγειζεί νηαδήπνηε χκβαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο νχηε απεηιείηαη
θαηαγγειία νχηε ζπληξέρεη ιφγνο θαηαγγειίαο νηαζδήπνηε χκβαζεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
5.1.8 Οη ππνρξεψζεηο ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ πνπ ε ΑΜ δειψλεη ζηνλ Αλάδνρν δηα ηεο παξνχζαο είλαη αιεζείο, αθξηβείο θαη πιήξεηο θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ απηνχο σζαχησο θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ θαη πκβάζεηο
Δπέθηαζεο.
5.1.9 Οη αλσηέξσ δειψζεηο θαη εγγπήζεηο ηεο ΑΜ επαλαιακβάλνληαη θαη ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ
έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α‟..
5.1.10 Παξάβαζε απφ ηελ ΑΜ νηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ζπληζηά
Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ, εθφζνλ εμ απηνχ επεξεάδεηαη δπζκελψο ε δπλαηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ λα εθπιεξψζεη ην Έξγν Αλαδφρνπ θαη λα ιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ ηνπ αλαινγεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
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5.2

Γεληθέο Κνηλέο Τπνρξεώζεηο ΑΜ θαη Αλαδόρνπ

5.2.1 Σα Μέξε αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη, επιφγσο θαη
ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε, γηα ηελ δηεπθφιπλζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο
χκβαζεο χκπξαμεο. Πξνο άξζε ακθηβνιηψλ, θαλέλα απφ ηα Μέξε δελ ππνρξενχηαη
λα εθπιεξψλεη ππνρξεψζεηο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ ή ελέξγεηεο πνπ θαιφπηζηα θαη
επιφγσο αλαινγνχλ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε χκβαζε
χκπξαμεο.
5.2.2 Ζ ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην επηβαηηθφ θνηλφ ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αμηνπηζηία, αξηζκφ επηβαηψλ,
ηθαλνπνίεζε επηβαηηθνχ θνηλνχ.
5.2.3 Ζ ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδνληαη ζε ηαθηά πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα κε
ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ παξάγνπλ κεηαθνξηθφ έξγν, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ γηα ηελ πφιε.
5.2.4 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ε ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ – ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

6.1

Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο

6.1.1

Ζ χκβαζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε ηε ζπκπιήξσζε έληεθα (11) εκεξνινγηαθψλ εηψλ («Ζκεξνκελία Λήμεο»). [(α) ε πεξίπησζε πνπ ε χκβαζε ππνγξάθεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο, ηα έληεθα (11) εκεξνινγηαθά έηε αληηζηνηρνχλ ζε έληεθα (11) έηε ΓΗΣ· (β) ζε πεξίπησζε πνπ ε χκβαζε ππνγξάθεηαη νπνηαδήπνηε εκεξνκελία δηάθνξε ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο
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δηάξθεηάο ηεο, ηα έληεθα (11) εκεξνινγηαθά έηε αληηζηνηρνχλ ζε δψδεθα (12) έηε ΓΗΣ3.
Χο έηε ΓΗΣ νξίδνληαη ηα έηε ζηα νπνία εθηείλεηαη ελ ζπλφισ ε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.
6.1.2

Ζ πκβαηηθή Πεξίνδνο δηαθξίλεηαη θαη‟ αξρήλ ζε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν θαη ζε
Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο.

6.1.2.1 Ζ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζε:
6.1.2.1.1 Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄, δηάξθεηαο δψδεθα (12) έσο θαη δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ φξνπ ηεο
παξ. 1.3.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο4, εληφο ηεο νπνίαο ε ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο νθείινπλ λα
εθπιεξψζνπλ ηηο εθαηέξσζελ Τπνρξεψζεηο ηνπο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄
πξνο ηνλ ζθνπφ έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, δειαδή ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ.
6.1.2.1.2 Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Β΄, εληφο ηεο νπνίαο ε ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο νθείινπλ λα
εθπιεξψζνπλ ηηο εθαηέξσζελ Τπνρξεψζεηο ηνπο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄
πξνο ηνλ ζθνπφ έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β‟, δειαδή ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο (σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν).
6.1.2.2

Ζ Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζε:

6.1.2.2.1 Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ε νπνία είλαη ε πεξίνδνο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
κφλν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, δειαδή πξηλ ηελ ελζσκάησζε θαη ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο.
6.1.2.2.2 Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, ε νπνία είλαη ε πεξίνδνο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
ηεο Δπέθηαζεο, σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν.
6.1.2.3

Ζ Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα δέθα (10) εκεξνινγηαθά
έηε, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δέθα (10) έηε ΓΗΣ, εάλ ε Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο
χκβαζεο ζπκπίπηεη κε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο, ή

3
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αληηζηνηρνχλ ζε έληεθα (11) έηε ΓΗΣ, εάλ ε Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο
είλαη δηάθνξε ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο.5
6.1.2.4

Ζ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β΄ ιήγεη κε ην πέξαο εμακήλνπ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, δει. κε ην πέξαο εμακήλνπ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.4.Α επ. ζχκθσλα
κε ηνπο νπνίνπο, εάλ ζπληξέμνπλ, ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β΄ ζα ιήμεη θαη
αληίζηνηρα ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ ζα εθθηλήζεη ηελ Ζκεξνκελία
Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄.

6.1.3

Αλαιφγσο ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ (ζχκθσλα κε ηα ππφ
παξ. 6.1.2.1.1 αλσηέξσ πξνβιεπφκελα), αλαιφγσο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄,
πνπ ζπληζηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη έλαξμεο
ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο (θαη ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄), κε
ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.4 επ., (ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, εάλ ζπληξέμνπλ, ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α΄ ζα ιήμεη θαη αληίζηνηρα ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο (θαη ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄) ζα εθθηλήζεη ηελ Ζκεξνκελία
Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄).

6.1.4

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο εμαξηάηαη θαη
πξνζδηνξίδεηαη αλαιφγσο ηεο θαηά ηελ παξ. 6.1.3 νξηδφκελεο δηάξθεηαο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄6.

6.1.5

ησπεξή παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο απαγνξεχεηαη.

6.1.6

Ζ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ ζίγεη ππνρξεψζεηο
θαη ηπρφλ επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, εθηείλνληαη πέξαλ ηεο Ζκεξνκελίαο Λήμεο.

5
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6.2

Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄– ε ζρέζε κε ην Βαζηθό Έξγν

6.2.1 Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ
Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Α΄, ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κήλα πξηλ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππφ παξ. 6.2.1.1 – 6.2.1.2 Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ
Α΄ ηεο ΑΜ θαη νη ππφ παξ. 6.2.1.3 Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ
Αλαδφρνπ, ήηνη:
6.2.1.1 Σν Βαζηθφ Έξγν λα έρεη νινθιεξσζεί θαη λα έρεη γίλεη δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αληίζηνηρε χκβαζε Βαζηθνχ Έξγνπ, θαη λα έρνπλ πξνο ηνχην νη Παιαηνί Αλάδνρνη απφ ηηο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ πηζηνπνηήζεη, ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ, ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε
ηηο πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επηηπρνχο νινθιήξσζεο φισλ ησλ Δξγαζηψλ Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ αλαγθαίσλ ζπλαθψλ δνθηκψλ. ην ππφςε πηζηνπνηεηηθφ νη Παιαηνί Αλάδνρνη ζα δειψλνπλ φηη νινθιήξσζαλ ηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη δνθηκή ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ηειεησκάησλ ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο ζρεηηθέο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ νξζή κειεηεηηθή πξαθηηθή θαη ζα
πηζηνπνηνχλ ηελ νινθιήξσζε, νξζφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη εηνηκφηεηα ησλ
αλσηέξσ πξνο ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ θαηά αζθαιή, απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν.
6.2.1.2 Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο λα έρεη εθδνζεί. Πξνο ηνχην ε ΑΜ αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη ηελ
ζπγθέληξσζε θαη δένπζα ππνβνιή φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη (κεηαμχ ησλ
νπνίσλ (α) ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ππφ παξ. 6.2.1.1, (β) βεβαίσζε ηεο ΑΜ,
κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αξηηφηεηα, αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, (γ) πηζηνπνηεηηθφ απφ Γηεζλή Φνξέα Πηζηνπνίεζεο,
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε αξηηφηεηα, αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, (δ) πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, πηζηνπνηεηηθφ ιεηηνπξγίαο αλειθπ-
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ζηήξσλ, (ε) ην νξηδφκελν ππφ παξ. 6.2.1.3(iii) θαη νηνδήπνηε άιιν έγγξαθν/ζηνηρείν απαηηείηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
6.2.1.3 Να έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη επί κέξνπο Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ
Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη αθνινχζσο:
(i) Πξφζιεςε θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ην
Βαζηθφ Έξγν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φξνπ 2.8.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(ii) Οινθιήξσζε εθπαίδεπζεο θαη εμαζθάιηζε πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο (απφ ηνπο
Παιαηνχο Αλαδφρνπο ή/θαη απφ ηελ ΑΜ, θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ) ηνπ ζπλφινπ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ην Βαζηθφ Έξγν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
φξνπ 2.8.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(iii) Λήςε πηζηνπνηεηηθνχ επηθχξσζεο αζθάιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο απφ αλεμάξηεην θνξέα αμηνιφγεζεο αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.14 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(iv) χλαςε ησλ απαξαίηεησλ ζπκβάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 14 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
(v) Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο IT/ERP, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.6 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(vi) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο, γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.2.2 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(vii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Πξφγξακκα πληήξεζεο γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 5.1.2 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(viii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Δγρεηξίδην Καζαξηζκνχ θαη ηνλ Καηάινγν
Δμνπιηζκνχ Καζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 6.3 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
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(ix) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην ρέδην Αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο θαη Δγρεηξίδην Φχιαμεο & Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 7.2 ηνπ
Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(x) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη ην ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο 9.3.2 θαη 9.3.5 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xi) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο (ΓΠ), ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.1.1 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο».
(xii) Πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία
(ΓΤΑΔ), κε βάζε ην πξφηππν ISO 45001, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.2.2 ηνπ Σεχρνπο
«Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xiii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Βηβιίν Καλνληζκψλ, Γηαδηθαζηψλ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο θαη Οδεγηψλ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν
2.8.1.2 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xiv) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην ρέδην Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν
2.8.1.1 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xv) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ ηελ Μειέηε πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ – GDPR ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.5.24 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή
– Πξνδηαγξαθέο»,
(xvi) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Δληαίν ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ηαρχηεηαο
γηα ην Βαζηθφ Έξγν, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.4.5 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο».
(xvii) Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΑΜ,
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηεχρνπο Αζθαιίζεσλ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο
ησλ αζθαιίζηξσλ.
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(xviii) Να δηαζέηεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνλ αθνξνχλ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο.
Δηδηθά ζε ζρέζε κε φζα εθ ησλ αλσηέξσ αλαθέξνληαη φηη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο
ΑΜ (θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη άιιν εηδηθφηεξα), απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3 θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο/θαηεπζπληήξηεο ηεο ΑΜ (φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο»), λα έρνπλ εμεηαζηεί
απφ ηελ ΑΜ εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, θαη είηε
λα έρνπλ πιήξσο εγθξηζεί είηε, εθφζνλ έρνπλ δηαηππσζεί παξαηεξήζεηο απφ ηελ ΑΜ,
απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλάινγε
ελζσκάησζή ηνπο, θαη ν Αλάδνρνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ΑΜ, λα ηηο έρεη ελζσκαηψζεη
θαη λα ηηο ζέζεη εθ λένπ ζηελ ΑΜ γηα ηνλ δηθφ ηεο ηειηθφ έιεγρν (εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο) θαη ηειηθή έγθξηζε, ψζηε ε αληίζηνηρε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ λα ζεσξείηαη
εθπιεξσζείζα.
6.2.2 Ζ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ πηζηνπνηείηαη δηα ησλ πξνζθνκηδφκελσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ/απνδεηθηηθψλ. Σα Μέξε αλαιακβάλνπλ ππεχζπλα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη απφ απηά αηνκηθά, θαζψο επίζεο
ζπκθσλνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε θαιή πίζηε δηεπθνιχλνληαο κε θάζε εχινγν ηξφπν
ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄.
6.2.3 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ζηαδηαθήο παξαθνινχζεζεο απφ ηελ ΑΜ ηεο εθπιήξσζεο ησλ
επί κέξνπο Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3 θαησηέξσ, κε ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ αληίζηνηρα, ν
κελ Αλάδνρνο ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ φηη νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ έρνπλ εθπιεξσζεί, θαη απηή ε ελεκέξσζε ζα γίλεη ζε
εχινγε πξνζεζκία απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο ηειεπηαία ρξνληθά εθπιεξσζείζαο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ
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ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ), ε δε ΑΜ, αληίζηνηρα, ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν φηη νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ έρνπλ εθπιεξσζεί,
θαη ε ελεκέξσζε απηή επίζεο ζα γίλεη ζε εχινγε πξνζεζκία απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο
ηειεπηαία ρξνληθά εθπιεξσζείζαο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο
ΑΜ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ. Οη αλσηέξσ εθαηέξσζελ
ελεκεξψζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄. Αθνχ αληαιιαγνχλ κεηαμχ ησλ Μεξψλ νη αλσηέξσ εηδνπνηήζεηο κεηά ηνπ ζρεηηθνχ σο άλσ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, θαη εθφζνλ ζην πιαίζην απηήο ηεο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο δελ δηαηππσζνχλ θαη αληαιιαγνχλ εγγξάθσο κεηαμχ ησλ Μεξψλ παξαηεξήζεηο ή αληηξξήζεηοζε εχινγε πξνζεζκία (πνπ δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηηο πέληε (5) Δξγάζηκεο Ζκέξεο) ή, εθφζνλ δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο ή αληηξξήζεηο, απηέο επηιχνληαη/δηεπζεηνχληαη απφ ηα
Μέξε θαη ηνχην επηβεβαηψλεηαη ξεηά απφ ηα Μέξε εγγξάθσο, ηα Μέξε ζα πξνζέιζνπλ
ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζε εκεξνκελία, ηφπν θαη ψξα πξνζέιεπζεο πνπ ζα νξίζνπλ απφ
θνηλνχ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 16. Καηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄, ηα Μέξε ζα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζχκθσλα κε ηηο παξ. 6.2.2 θαη 16.3 παξαδνηέα ηνπ Αλαδφρνπ θαη
ηεο ΑΜ αληίζηνηρα, γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη ην θαιψο έρεηλ φισλ ησλ παξαδνηέσλ. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ ν Αλάδνρνο ζα απνθηά ηελ απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαη ε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ ζα ζεκαηνδνηεί ηε Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ θαη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄
θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄.
6.2.4 Δάλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 πξνθχπηεη
φηη δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηειίδα 46 από 156
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θήο Πεξηφδνπ Α΄ ή γηα νηνλδήπνηε ελ γέλεη ιφγν, ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξ. 6.2.5 θαη 6.2.6, θαηά πεξίπησζε.
6.2.5 (I) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 γηα νηνλδήπνηε ελ
γέλεη ιφγν ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο
απφ ηνλ Αλάδνρν είηε (β) πξνθχπηεη ζαθψο θαη επρεξψο θαη ηνχην γίλεηαη ξεηά εγγξάθσο απνδεθηφ απφ κφλε ηελ ΑΜ – ε νπνία νθείιεη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηνχην εγγξάθσο,
θαηά ηξφπν πιήξε θαη αθξηβή θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο απηή ζηνλ Αλάδνρν,
ηα πνζά ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δελ ζα θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, θαη, επηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη ζηελ ΑΜ πνηληθέο ξήηξεο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην εηδηθφ ηεχρνο
Πιεξσκψλ. Οη αλσηέξσ νθεηιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο ζα θαηαβιεζνχλ κε παξαθξάηεζε
ηνπ ζρεηηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ επφκελνπο ινγαξηαζκνχο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξψηνο ινγαξηαζκφο ππνιείπεηαη ησλ
νθεηινκέλσλ ξεηξψλ, ήηνη, φηαλ πιένλ ζα έρεη (θαζπζηεξεκέλα) μεθηλήζεη ε Πεξίνδνο
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ ζα ιάβεη θαζφινπ πνζά
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ δελ έρεη μεθηλήζεη θαη κέρξη ηελ έλαξμή ηεο. Γεδνκέλνπ δε
φηη ε ζπλνιηθή Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη θαη‟ αξρήλ δέθα (10) εκεξνινγηαθά έηε, ν Αλάδνρνο ζα απσιέζεη ακεηάθιεηα απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ Μεληαίσλ
Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄
κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Α΄. ε πεξίπησζε δε πνπ ηα νθεηιφκελα πνζά πνηληθψλ ξεηξψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ, αλέιζνπλ ζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε δψδεθα
(12) κήλεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ηνχην
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζα ζπληζηά Τπαηηηφηεηα Αλαδφρνπ, θαη ε ΑΜ ζα έρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 32.1.2 θαη κε ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ησλ
φξσλ ηεο παξ. 34.1 ηεο παξνχζαο. Αλ ε ΑΜ δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο
χκβαζεο, ζα ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο κεξηθήο (ηζφπνζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ)
θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, κε απνηέιεζκα λα ηζρχνπλ
θαζ‟ φια θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ησλ παξ. 43.7 – 43.9 ηεο παξνχζαο. Σα αλσηέξσ ζα ηζρχνπλ νκνίσο γηα θάζε επφκελε
δσδεθάκελε (12κελε) πεξίνδν θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Α΄.
(II) ην βαζκφ πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα ηεο ΑΜ, ρεηηδνκέλνπ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ, νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο
ΑΜ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο
παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηεο ΑΜ ή/θαη ρεηηδνκέλνπ
κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ ή/θαη νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή/θαη άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ
ΑΜ είηε (β) πξνθχπηεη απφ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηφηε ε
κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2
θαη 6.2.3 ζα ινγίδεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ, νπφηε ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο παξ. 6.2.6(Η). ηελ πεξίπησζε απηή, ζα νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν έληνθεο (κφλνλ) νη
αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ είλαη θαηαβιεηέεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 6.2.6(Η), πιένλ ησλ εθεμήο νθεηινκέλσλ (άηνθσλ)
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, γηα φζν ρξφλν ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα ζηηο επί κέξνπο
δηαηάμεηο ησλ παξ. 6.2.5 θαη 6.2.6.

ειίδα 48 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
6.2.6 (I) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ ή ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 γηα νηνλδήπνηε ελ γέλεη ιφγν
ππαηηηφηεηαο ηεο ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ είηε
(β) πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, νη
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ζρεηηθψλ εηδηθψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζα νθείινληαη θαλνληθά απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, αλεμαξηήησο ηεο κε έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, σζηφζν απηέο ζα θαηαβάιινληαη κεησκέλεο, κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, ζχκθσλα κε
ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην εηδηθφ ηεχρνο Πιεξσκψλ, ν δε Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χκπξαμεο αλαγλσξίδεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε νξηδφκελε ζην
ηεχρνο Πιεξσκψλ αλαπξνζαξκνγή είλαη δίθαηε θαη ζσζηή. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ,
δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην ίδην σο άλσ δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο ζα απαιιάζζεηαη απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηήξεζεο δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ. ηνλ Αλάδνρν ζα θαηαβάιινληαη έληνθεο (κφλνλ) νη αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο (κεησκέλεο θαηά ηα αλσηέξσ)
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο, άηνθα δε ζα θαηαβάιινληαη νη εθεμήο νθεηιφκελεο
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο, θαη δε, ζηε κελ πεξίπησζε (α) άηνθα απφ ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη ε ππφ (α) αλαγλψξηζε, ζηε δε πεξίπησζε (β) άηνθα απφ ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο ππφ (β) απφθαζεο, θαη γηα φζν ρξφλν ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6.2.5 θαη 6.2.6.
(ΗΗ) ην βαζκφ πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ
εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν
Πξνζψπνπ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ
Αλαδφρνπ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο
Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπνπ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε
ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηνλ
Αλάδνρν είηε (β) πξνθχπηεη ζαθψο θαη επρεξψο θαη ηνχην γίλεηαη ξεηά εγγξάθσο απνδεθηφ απφ ηελ ΑΜ – ε νπνία νθείιεη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηνχην εγγξάθσο, θαηά ηξφπν
πιήξε θαη αθξηβή θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο απηή ζηνλ Αλάδνρν – ηφηε ε κε
(έγθαηξε) εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ηεο ΑΜ ή ε
κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 ζα
ινγίδεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξ. 6.2.5(Η).
(ΗΗΗ) ην βαζκφ δε πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο
ΑΜ εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ
ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ
Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο ΑΜ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε
νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή/θαη άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο
ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ είηε (β) πξνθχπηεη
απφ ζρεηηθή νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηφηε ε κε (έγθαηξε)
εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηεο ΑΜ ζα ινγίδεηαη
απφ ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ, νπφηε ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.6(Η) αλσηέξσ.
6.2.7 Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.6(Η) θαη απηά παξακέλνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, κε απνηέιεζκα ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Α΄ λα κελ έρεη μεθηλήζεη, θαη εθφζνλ ηνχην απνδεδεηγκέλα, άιισο κε ηειεζίδηθε απφθαζε αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα νηνπδήπνηε
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα
ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έλαξμε ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ κε θαιή πίζηε θαη εχινγα δελ ζεσξείηαη δπλαηή κε
άιινλ ηξφπν ή ρσξίο δπζαλάινγε επηβάξπλζε ηεο ΑΜ ή, θαηά πεξίπησζε, ε ΑΜ έρεη
θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, θαη απηά πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθή έγγξαθε θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε ηεο ΑΜ πξνο ηνλ Αλάδνρν, ε ΑΜ ζα έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 15 εκεξψλ (δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε
απηή δελ ρσξεί ζεξαπεία, ψζηε λα ηεξεζεί ε θαη‟ αξρήλ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ φξσλ ησλ παξ. 32.1.2.1 θαη 32.2.2.1) θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ.
34.4. Πεξαηηέξσ, ε νξηζηηθή έθπησζε Παιαηνχ Αλαδφρνπ απφ νηαδήπνηε χκβαζε Βαζηθνχ Έξγνπ νπνηεδήπνηε ελεξγνπνηεί επίζεο ην δηθαίσκα ηεο ΑΜ γηα θαηαγγειία ηεο
χκβαζεο χκπξαμεο κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 15 εκεξψλ (δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ρσξεί ζεξαπεία, ψζηε λα ηεξεζεί ε θαη‟ αξρήλ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ φξσλ ησλ παξ. 32.1.2.1 θαη 32.2.2.1) θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξ. 34.4.
6.2.8 ε πεξίπησζε πνπ εθιείςεη ν ιφγνο σο απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ επήιζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαγξάθσλ 6.2.5 ή 6.2.6 θαηά πεξίπησζε, ε ΑΜ ή ν Αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε («Δπηζπεύδσλ») ζα δξνκνινγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε ζπκκφξθσζε
κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζα εθθηλεί ε
Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο
Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ θνηλή
δήισζε ησλ Μεξψλ (εθηφο αλ ππάξμεη δηαθσλία, νπφηε ζα πξνθχπηεη απφ απφθαζε
εθδηδφκελε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31), κε
απνηέιεζκα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ βεβαησκέλε Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ λα ηζρχεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ Μεξψλ απφ ηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Δπηζπεχδνληνο αδηθαηνιφγεηα δελ ζπκπξάηηεη ζηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 θαη αδηθαηνιφγεηα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο ζε ζρέζε
κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ πνπ είρε επηθέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ
6.2.5 ή 6.2.6 θαηά πεξίπησζε, θαίηνη απηή (ήηνη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ πνπ είρε εειίδα 51 από 156
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πηθέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξ. 6.2.5. ή 6.2.6. θαηά πεξίπησζε) πξνθχπηεη απφ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία
επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηνχην ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο
ΑΜ ή Αλαδφρνπ θαηά πεξίπησζε, νπφηε θαη γελλάηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο 32.2.2 θαη 32.1.2 αληίζηνηρα.
6.2.9 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθπιεξσζεί πιήξσο /ή θαη εγθαίξσο νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηφζν απφ ηελ ΑΜ φζν θαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ επίηεπμε έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, θαη εθφζνλ
δελ ζπληξέρεη εθαξκνγή ησλ παξ. 6.2.5. (II) θαη 6.2.6. (ΗΗ), δελ ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξ. 6.2.5 θαη 6.2.6, κέρξη νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ είηε ηεο ΑΜ είηε ηνπ Αλαδφρνπ λα εθπιεξσζνχλ πιήξσο πξψηεο θαη ν Αλάδνρνο
ή ε ΑΜ θαηά πεξίπησζε λα δξνκνινγήζεη (εθ λένπ) ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζα
εθθηλεί ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη
απφ θνηλή δήισζε ησλ Μεξψλ (εθηφο αλ ππάξμεη δηαθσλία, νπφηε ζα πξνθχπηεη απφ
απφθαζε εθδηδφκελε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31), κε απνηέιεζκα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ βεβαησκέλε Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ λα ηζρχεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ Μεξψλ απφ ηελ παξνχζα. Δάλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 πξνθχπηεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ηφηε ηζρχνπλ νη φξνη ησλ παξ.
6.2.5 ή 6.2.6 θαηά πεξίπησζε. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ θαη νη φξνη ηεο παξ. 6.2.8.
εδ. β.
6.2.Α Τπνρξεώζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ – ε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε
6.2.1.Α Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ
Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Β΄, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεειίδα 52 από 156
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ζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππφ παξ. 6.2.1.1.Α 6.2.1.2.Α Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄
ηεο ΑΜ θαη νη ππφ παξ. 6.2.1.3.Α Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ
Αλαδφρνπ, ήηνη:
6.2.1.1.Α Ζ θχξηα ζχκβαζε ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν
1.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» θαη πεξηιακβάλεη ηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά θαη ηδεξνδξνκηθά πζηήκαηα, λα έρεη
νινθιεξσζεί θαη λα έρεη γίλεη δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
πξνβιέςεηο ηεο χκβαζήο απηήο θαη ηε λνκνζεζία πνπ ηε δηέπεη θαη λα έρεη πξνο ηνχην
ν αληίζηνηρνο Παιαηφο Αλάδνρνο πηζηνπνηήζεη, ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ,
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνβιέςεηο
ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο Δπέθηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο
φισλ ησλ ζπλαθψλ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. ην ππφςε πηζηνπνηεηηθφ ν Παιαηφο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη νινθιήξσζε ηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη δνθηκή ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ηειεησκάησλ ησλ εξγαζηψλ απφ
ηε ζρεηηθή χκβαζε Δπέθηαζεο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη
ηελ νξζή κειεηεηηθή πξαθηηθή θαη ζα πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε, νξζφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη εηνηκφηεηα ησλ αλσηέξσ πξνο ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πξνο
ην επηβαηηθφ θνηλφ θαηά αζθαιή, απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν.
Δπίζεο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε παξαιαβή απφ ηελ ΑΜ ησλ επηπιένλ ζπζηεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», ηα
νπνία εθηεινχληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπέθηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ αληίζηνηρσλ πκβάζεσλ
Δπέθηαζεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ θάζε χκβαζε Δπέθηαζεο. Σα πξναλαθεξφκελα ζπζηήκαηα είλαη: ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ(ATC), ην ζχζηεκα BACS (χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ), ηα ζπζηήκαηα Αζζελψλ
Ρεπκάησλ θαη ην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηε χκβαζε Δπέθηαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ζπλφινπ 15 λέσλ ζπξκψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη (6) πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Βαζηθνχ
Έξγνπ θαη ελλέα (9) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπέθηαζεο, ε ΑΜ ζα πξαγκαηνπνηεί ηκεκαηηθέο
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δηνηθεηηθέο παξαιαβέο πξνο ρξήζε ησλ ζπξκψλ πνπ νινθιεξψλνληαη θαη παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή χκβαζε Δπέθηαζεο, νχησο ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη
άκεζα κε ηελ παξαιαβή ηνπο ζην ελ ιεηηνπξγία έξγν, ρσξίο φκσο ε δηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ ζπξκψλ λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β‟ θαη θαηά ζπλέπεηα πξνυπφζεζε ηεο
έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β‟.
6.2.1.2.Α Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο, πνπ αθνξά θαη ζηελ Δπέθηαζε, λα έρεη εθδνζεί. Πξνο ηνχην ε
ΑΜ αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπγθέληξσζε θαη ππνβνιή φισλ ησλ εγγξάθσλ
πνπ απαηηνχληαη (κεηαμχ ησλ νπνίσλ (α) ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ππφ παξ.
6.2.1.1.Α, (β) βεβαίσζε ηεο ΑΜ, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αξηηφηεηα, αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπέθηαζεο (σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ
Έξγν), (γ) πηζηνπνηεηηθφ απφ Γηεζλή Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε
αξηηφηεηα, αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο Δπέθηαζεο (σο ζπλφινπ κε ην
Βαζηθφ Έξγν), (δ) πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, πηζηνπνηεηηθφ ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, (ε) ην νξηδφκελν ππφ παξ. 6.2.1.3.Α(iii) θαη νηνδήπνηε άιιν έγγξαθν/ζηνηρείν
απαηηείηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία).
6.2.1.3.Α Να έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη επί κέξνπο Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη αθνινχζσο:
(i) Πξφζιεςε θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
Δπέθηαζε (γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζπλφινπ κε ην Βαζηθφ Έξγν) ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ φξνπ 2.8.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(ii) Οινθιήξσζε εθπαίδεπζεο θαη εμαζθάιηζε πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο (απφ ηνπο
Παιαηνχο Αλαδφρνπο ή/θαη ηελ ΑΜ, θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ) ηνπ ζπλφινπ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ Δπέθηαζε (γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζπλφινπ
κε ην Βαζηθφ Έξγν), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φξνπ 2.8.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(iii) Δπηθαηξνπνίεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπηθχξσζεο αζθάιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα
πεξηιακβάλεη ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν), απφ Αλεμάξηεην Φνξέα
Αμηνιφγεζεο Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.14 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή
– Πξνδηαγξαθέο».
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(iv) χλαςε/ηξνπνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπκβάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβνπο ηνπ, ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν),
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 14 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
(v) Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΗΣ/ERP, ψζηε λα
πεξηιακβάλεη θαη ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν), ζχκθσλα κε ηνλ
φξν 4.6 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(vi) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Δληαίν Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο, γηα ην
ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (Βαζηθφ Έξγν θαη Δπέθηαζε), ζχκθσλα κε ηνλ
φξν 4.2.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(vii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Δληαίν Πξφγξακκα πληήξεζεο, γηα ην
ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (Βαζηθφ Έξγν θαη Δπέθηαζε), ζχκθσλα κε ηνλ
φξν 5.1.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(viii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην αλαζεσξεκέλν Δγρεηξίδην Καζαξηζκνχ θαη
ηνλ Καηάινγν Δμνπιηζκνχ Καζαξηζκνχ, ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Δπέθηαζε,
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 6.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(ix) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην αλαζεσξεκέλν ρέδην θαη Δγρεηξίδην Φχιαμεο & Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Δπέθηαζε
(ιεηηνπξγνχζα σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν), ζχκθσλα κε ηνλ φξν 7.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(x) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο
Παξαθνινχζεζεο θαη ην ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνβιήησλ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 9.3.2 θαη 9.3.5 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο».
(xi) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην επηθαηξνπνηεκέλν ΓΠ, ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν) ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.1.1
ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην επηθαηξνπνηεκέλν Βηβιίν Καλνληζκψλ, Γηαδηθαζηψλ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο θαη Οδεγηψλ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο ψζηε
λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Δπέθηαζε (σο ζχλνιν κε ην Βαζηθφ Έξγν), ζχκθσλα κε
ηνλ φξν 2.8.1.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
(xiii) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην ρέδην Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν
2.8.1.1 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xiv) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ ηελ Μειέηε πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ – GDPR ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.5.24 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xv) Να δηαζέηεη εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ ην Δληαίν ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ηαρχηεηαο γηα
ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.4.5 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
(xvi) Να δηαζέηεη ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δπέθηαζε
εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΑΜ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηεχρνπο Αζθαιίζεσλ.
(xvii) Να δηαζέηεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνλ αθνξνχλ θαη απαηηνχληαη
γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε.
Δηδηθά ζε ζρέζε κε φζα εθ ησλ αλσηέξσ αλαθέξνληαη φηη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο
ΑΜ (θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη άιιν εηδηθφηεξα), απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3 θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο/θαηεπζπληήξηεο ηεο ΑΜ (φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο»), λα έρνπλ εμεηαζηεί
απφ ηελ ΑΜ εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, θαη είηε
λα έρνπλ πιήξσο εγθξηζεί είηε, εθφζνλ έρνπλ δηαηππσζεί παξαηεξήζεηο απφ ηελ ΑΜ,
απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλάινγε
ελζσκάησζή ηνπο, θαη ν Αλάδνρνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ΑΜ, λα ηηο έρεη ελζσκαηψζεη
θαη λα ηηο ζέζεη εθ λένπ ζηελ ΑΜ γηα ηνλ δηθφ ηεο ηειηθφ έιεγρν (εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο) θαη ηειηθή έγθξηζε, ψζηε ε αληίζηνηρε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ λα ζεσξείηαη
εθπιεξσζείζα.
6.2.2.Α Ζ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ πηζηνπνηείηαη δηα ησλ πξνζθνκηδφκελσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ/απνδεηθηηθψλ. Σα Μέξε αλαειίδα 56 από 156
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ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ιακβάλνπλ ππεχζπλα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη απφ απηά αηνκηθά, θαζψο επίζεο
ζπκθσλνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε θαιή πίζηε δηεπθνιχλνληαο κε θάζε εχινγν ηξφπν
ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄.
6.2.3.Α Με ηελ επηθχιαμε ηεο ζηαδηαθήο παξαθνινχζεζεο απφ ηελ ΑΜ ηεο εθπιήξσζεο ησλ
επί κέξνπο Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξ. 6.3.3 θαησηέξσ, κε ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ αληίζηνηρα, ν
κελ Αλάδνρνο ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ΑΜ φηη νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ B΄ ηνπ Αλαδφρνπ έρνπλ εθπιεξσζεί, θαη ε ελεκέξσζε απηή ζα γίλεη ζε
εχινγε πξνζεζκία απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο ηειεπηαία ρξνληθά εθπιεξσζείζαο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ
ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ, ε δε ΑΜ, αληίζηνηρα, ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν φηη νη Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ έρνπλ εθπιεξσζεί,
θαη ε ελεκέξσζε απηή επίζεο ζα γίλεη ζε ζε εχινγε πξνζεζκία απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο
ηειεπηαία ρξνληθά εθπιεξσζείζαο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο
ΑΜ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ. Οη αλσηέξσ εθαηέξσζελ
ελεκεξψζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄. Αθνχ αληαιιαγνχλ κεηαμχ ησλ Μεξψλ νη αλσηέξσ εηδνπνηήζεηο, κεηά ηνπ ζρεηηθνχ σο άλσ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, θαη εθφζνλ ζην πιαίζην απηήο ηεο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο δελ δηαηππσζνχλ θαη αληαιιαγνχλ εγγξάθσο κεηαμχ ησλ Μεξψλ παξαηεξήζεηο ή αληηξξήζεηο ζε εχινγε πξνζεζκία (πνπ δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηηο πέληε (5) Δξγάζηκεο Ζκέξεο) ή εθφζνλ δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο ή αληηξξήζεηο, απηέο επηιχνληαη/δηεπζεηνχληαη απφ ηα
Μέξε θαη ηνχην επηβεβαηψλεηαη ξεηά απφ ηα Μέξε εγγξάθσο, ηα Μέξε ζα πξνζέιζνπλ
ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζε εκεξνκελία, ηφπν θαη ψξα πξνζέιεπζεο πνπ ζα νξίζνπλ απφ
θνηλνχ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 16. Καηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄, ηα Μέξε ζα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζχκθσλα κε ηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 16.3. παξαδνηέα ηνπ Αλαδφρνπ
θαη ηεο ΑΜ αληίζηνηρα, γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ θαη ην θαιψο έρεηλ φισλ ησλ παξαδνηέσλ. Με ηελ ππνειίδα 57 από 156
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γξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄ ν Αλάδνρνο ζα απνθηά ηελ απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηνπο ζπλνιηθνχο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαη ε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄ ζα ζεκαηνδνηεί ηε Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ θαη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄.
6.2.4.Α Δάλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α πξνθχπηεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ
Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Β΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ή γηα νηνλδήπνηε ελ γέλεη ιφγν, ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα
ζηηο παξ. 6.2.5.Α θαη 6.2.6.Α, θαηά πεξίπησζε.
6.2.5.Α (Η) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α γηα νηνλδήπνηε
ελ γέλεη ιφγν ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν είηε (β) πξνθχπηεη ζαθψο θαη επρεξψο θαη ηνχην γίλεηαη ξεηά εγγξάθσο απνδεθηφ απφ κφλε ηελ ΑΜ – ε νπνία νθείιεη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηνχην εγγξάθσο, θαηά ηξφπν πιήξε θαη αθξηβή θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο απηή ζηνλ Αλάδνρν – ν Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη θαη δελ ζα ιακβάλεη ηηο Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ ζα ηνπ αλαινγνχζαλ αλ είρε ελζσκαησζεί θαη ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία
ηεο Δπέθηαζεο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, γηα δε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, ήηνη απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία
Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη ηηο κέρξη ηφηε αλαινγνχζεο Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο (ήηνη,
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ηεο Δπέθηαζεο) κεησκέλεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ. Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη ζηελ ΑΜ πνηληθέο
ξήηξεο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην εηδηθφ ηεχρνο Πιεξσκψλ. Οη αλσηέξσ νθεηιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο ζα θαηαβιεζνχλ κε παξαθξάηεζε ηνπ
ζρεηηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ επφκελνπο ινγαξηαζκνχο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη ππνιεηπφκελν πνζφ νθεηινκέλσλ
ξεηξψλ. Γεδνκέλνπ δε φηη ε ζπλνιηθή Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη θαη‟ αξρήλ
δέθα (10) εκεξνινγηαθά έηε, ν Αλάδνρνο ζα απσιέζεη ακεηάθιεηα απφ ην ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν
απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄.
(ΗΗ) ην βαζκφ πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα ηεο ΑΜ, ρεηηδφκελνπ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ, νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο
ΑΜ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη
ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηεο ΑΜ ή/θαη ρεηηδφκελνπ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ ή/θαη νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή/θαη άιινπ
ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ
Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο
απφ ηελ ΑΜ είηε (β) πξνθχπηεη απφ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηφηε ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη
ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α ζα ινγίδεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ, νπφηε ζα επέξρνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.6.Α(Η). ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ, κέρξη ηελ αλαγλψξηζε ππφ (α) ή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππφ (β), έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί νηαδήπνηε πνζά πνηληθψλ ξεηξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.2.5.Α(Η), απηά ζα επηζηξέθνληαη
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζηνλ Αλάδνρν έληνθα απφ ηνλ ρξφλν πνπ μεθίλεζε ε θαηαβνιή ηνπο ζηελ ΑΜ, θαη, επηπιένλ, ζα νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν έληνθεο (κφλνλ) νη αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο (απμεκέλεο, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο ελζσκάησζεο ηεο Δπέθηαζεο) Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ είλαη θαηαβιεηέεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 6.2.6.Α(Η), πιένλ
ησλ εθεμήο νθεηινκέλσλ (άηνθσλ) Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, γηα φζν ρξφλν
ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε
πξνβιεπφκελα ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6.2.5.Α θαη 6.2.6.Α.
6.2.6.Α (Η) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ ή ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α γηα νηνλδήπνηε ελ γέλεη
ιφγν ππαηηηφηεηαο ηεο ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ
είηε (β) πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ,
θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, νη
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζα νθείινληαη θαλνληθά γηα ην
δηάζηεκα απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, αλεμαξηήησο ηεο κε επίζεκεο έλαξμεο ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, σζηφζν απηέο ζα είλαη κεησκέλεο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην εηδηθφ ηεχρνο Πιεξσκψλ, ν δε Αλάδνρνο κε
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χκπξαμεο αλαγλσξίδεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε νξηδφκελε ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ σο άλσ αλαπξνζαξκνγή είλαη δίθαηε θαη ζσζηή. Πξνο
απνθπγή ακθηβνιηψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην ίδην σο άλσ δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο ζα
απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ
εηδηθά αλαθνξηθά κε ηελ Δπέθηαζε, ελψ ζα γίλεηαη θαλνληθά ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ζα επηβάιινληαη θαλνληθά απνκεηψζεηο γηα κε ηήξεζε δεηθηψλ επίδνζεο ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ ¨Έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ. ηνλ Αλάδνρν ζα θαηαβάιινληαη έληνθεο
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
(κφλνλ) νη αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο (αλαπξνζαξκνζκέλεο θαηά ηα αλσηέξσ) Μεληαίεο
Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο, άηνθα δε ζα θαηαβάιινληαη νη εθεμήο νθεηιφκελεο Μεληαίεο
Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο, θαη δε, ζηε κελ πεξίπησζε (α) άηνθα απφ ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη ε ππφ (α) αλαγλψξηζε, ζηε δε πεξίπησζε (β) άηνθα απφ ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο
ππφ (β) απφθαζεο, θαη γηα φζν ρξφλν ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο
ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ
παξ. 6.2.5.Α θαη 6.2.6.Α.
(ΗΗ) ην βαζκφ πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ
εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν
Πξνζψπνπ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ
Αλαδφρνπ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο
Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο
παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπνπ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη
ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο
απφ ηνλ Αλάδνρν είηε (β) πξνθχπηεη ζαθψο θαη επρεξψο θαη ηνχην γίλεηαη ξεηά εγγξάθσο απνδεθηφ απφ ηελ ΑΜ – ε νπνία νθείιεη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηνχην εγγξάθσο, θαηά
ηξφπν πιήξε θαη αθξηβή θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο απηή ζηνλ Αλάδνρν, ηφηε ε
κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ ή
ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη
6.2.3.Α ζα ινγίδεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.5.Α(Η).
(ΗΗΗ) ην βαζκφ δε πνπ νηαδήπνηε Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο
ΑΜ εμαξηάηαη απφ ή ζπληξέρεη κε ελέξγεηα νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ
ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ
Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο ΑΜ, θαη εθφζνλ ε κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ ή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή
παξάιεηςε νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή/θαη άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο
πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη θαη‟ επέθηαειίδα 61 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζηλ ηεο ΑΜ, θαη ηνχην είηε (α) αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ είηε (β) πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ
πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηφηε ε κε
(έγθαηξε) εθπιήξσζε ηεο Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηεο ΑΜ ζα
ινγίδεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ, νπφηε ζα επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 6.2.6.Α(Η) αλσηέξσ.
6.2.7.Α Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.6.Α(Η) θαη απηά παξακέλνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ
νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, κε απνηέιεζκα ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Β΄ λα κελ έρεη μεθηλήζεη, θαη εθφζνλ ηνχην απνδεδεηγκέλα, άιισο κε ηειεζίδηθε απφθαζε αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα νηνπδήπνηε
ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή άιινπ ηξίηνπ ππεχζπλνπ κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα
ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έλαξμε ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ κε θαιή πίζηε θαη εχινγα δελ ζεσξείηαη δπλαηή κε
άιινλ ηξφπν ή ρσξίο δπζαλάινγε επηβάξπλζε ηεο ΑΜ ή, θαηά πεξίπησζε, ε ΑΜ έρεη
θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, θαη απηά πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθή έγγξαθε θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε ηεο ΑΜ πξνο ηνλ Αλάδνρν, ε ΑΜ ζα έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 15 εκεξψλ (δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε
απηή δελ ρσξεί ζεξαπεία, ψζηε λα ηεξεζεί ε θαη‟ αξρήλ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ φξσλ ησλ παξ. 32.1.2.1 θαη 32.2.2.1) θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ.
34.4. Πεξαηηέξσ, ε νξηζηηθή έθπησζε Παιαηνχ Αλαδφρνπ απφ νηαδήπνηε χκβαζε Δπέθηαζεο νπνηεδήπνηε ελεξγνπνηεί επίζεο ην δηθαίσκα ηεο ΑΜ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, γηα
θαηαγγειία ηεο χκβαζεο χκπξαμεο κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 15 εκεξψλ (δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ρσξεί ζεξαπεία, ψζηε λα ηεξεζεί ε θαη‟ αξρήλ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ φξσλ ησλ παξ. 32.1.2.1 θαη 32.2.2.1) θαη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξ. 34.4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ ε ΑΜ δελ αζθήζεη, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κφλνπ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ
(ρσξίο ελζσκάησζε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο), θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ζα δηαηεξεζνχλ κφλν ζε
ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν, ρσξίο θαηά ηα ινηπά λα ζίγνληαη απηέο θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, θαη ρσξίο λα ζίγεηαη θαη ε ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.
6.2.6.Α(Η) Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε νησλδήπνηε ζπληξερνπζψλ απνκεηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαζ‟ φια ηζρχνληεο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ.
6.2.8.Α ε πεξίπησζε πνπ εθιείςεη ν ιφγνο σο απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ επήιζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαγξάθσλ 6.2.5.Α ή 6.2.6.Α θαηά πεξίπησζε, ε ΑΜ ή ν Αλάδνρνο θαηά
πεξίπησζε («Δπηζπεύδσλ») ζα δξνκνινγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζα
εθθηλεί ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη
απφ θνηλή δήισζε ησλ Μεξψλ (εθηφο αλ ππάξμεη δηαθσλία, νπφηε ζα πξνθχπηεη απφ
απφθαζε εθδηδφκελε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31), κε απνηέιεζκα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ βεβαησκέλε Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ λα ηζρχεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ Μεξψλ απφ ηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε
πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Δπηζπεχδνληνο αδηθαηνιφγεηα δελ ζπκπξάηηεη ζηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α θαη αδηθαηνιφγεηα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ πνπ είρε επηθέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαγξάθσλ 6.2.5.Α ή 6.2.6.Α θαηά πεξίπησζε, θαίηνη απηή (ήηνη ε απνθαηάζηαζε ηνπ
ιφγνπ πνπ είρε επηθέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 6.2.5.Α ή 6.2.6.Α θαηά πεξίπησζε) πξνθχπηεη απφ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο, ηνχην
ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ ή Αλαδφρνπ θαηά πεξίπησζε, νπφηε θαη γελλάηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 32.2.2 θαη 32.1.2 αληίζηνηρα.
6.2.9.Α. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ φξσλ ησλ παξ. 6.2.2.Α θαη
6.2.3.Α πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθπιεξσζεί πιήξσο ή/θαη εγθαίξσο νη Τπνρξεψζεηο
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ ηφζν απφ ηελ ΑΜ φζν θαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ
επίηεπμε έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε
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Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄, θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρεη εθαξκνγή ησλ παξ. 6.2.5.Α (ΗΗ) θαη 6.2.6. Α. (ΗΗ), δελ ζα επέξρνληαη ηα
απνηειέζκαηα

ησλ

παξ.

6.2.5.Α

θαη

6.2.6.Α,

κέρξη

νη

Τπνρξεψζεηο

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ είηε ηεο ΑΜ είηε ηνπ Αλαδφρνπ λα εθπιεξσζνχλ
πιήξσο πξψηεο θαη ν Αλάδνρνο ή ε ΑΜ θαηά πεξίπησζε λα δξνκνινγήζεη (εθ λένπ) ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α,
θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζα εθθηλεί ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά
ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Β΄, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη απφ θνηλή δήισζε ησλ Μεξψλ (εθηφο αλ ππάξμεη δηαθσλία, νπφηε ζα πξνθχπηεη απφ απφθαζε εθδηδφκελε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηελ
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31), κε απνηέιεζκα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ
βεβαησκέλε

Ζκεξνκελία

Πξαγκαηηθήο

Γηαζεζηκφηεηαο

Τπεξεζηψλ

Δκπνξηθήο

Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ λα ηζρχεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ
Μεξψλ απφ ηελ παξνχζα. Δάλ απφ ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.
6.2.2.Α θαη 6.2.3.Α πξνθχπηεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Β΄, ηφηε ηζρχνπλ νη φξνη ησλ παξ. 6.2.5.Α ή 6.2.6.Α θαηά πεξίπησζε. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ θαη νη φξνη ηεο παξ. 6.2.8.Α. εδ β.
6.3

Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία Βαζηθνύ Έξγνπ θαη Δπέθηαζεο – πκκεηνρή Αλαδόρνπ

6.3.1 Οη Δξγαζίεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε,
ηφζν σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπο φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο θαη
ειέγρνπ ηεο νινθιήξσζήο ηνπο, δηέπνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηνπο φξνπο ησλ
ζρεηηθψλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο αληίζηνηρα. Πέξαλ ησλ ππφ ηνλ φξν 6.2 θαη 6.2.Α πξνβιεπφκελσλ επζπλψλ ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, νπδεκία πεξαηηέξσ επζχλε ηεο ΑΜ γελλάηαη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ γηα Εεκίεο ηνπ
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γνθηκαζηηθήο
Λεηηνπξγίαο ή/θαη παξαιαβήο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ή ηεο Δπέθηαζεο θαηά πεξίπησζε,
αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηεο ΑΜ ή/θαη ηνπ ππεχζπλνπ πξνο ηνχην Παιαηνχ Αλαδφρνπ
απφ ηελ ζρεηηθή χκβαζε Βαζηθνχ Έξγνπ ή ηε χκβαζε Δπέθηαζεο αληίζηνηρα.
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6.3.2 Ζ ΑΜ δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα

νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή άιιε

αιιαγή/εμέιημε ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο, εθφζνλ απηή επεξεάδεη δπζκελψο ηε ζέζε ηνπ Αλαδφρνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο.
6.3.3 Ζ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ έγθαηξε πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηείηαη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α‟ θαη Β‟ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Β‟ ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη
νξίζεη πξνζεζκίεο γηα ζεκαληηθέο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη. Οη πξνζεζκίεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ηήξεζή ηνπο εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο
Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ πξνζεζκηψλ είλαη θαίξηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο εθπιήξσζεο ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ
Α΄ θαη Β‟ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Πίλαθαο Α πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίεο γηα ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπιήξσζε ηφζν Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ φζν θαη Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄
ηνπ Αλαδφρνπ:

Πίλαθαο Α
Α/Α

1

2

3

Πεξηγξαθή Δλέξγεηαο
Δηνηκφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ γηα ηελ θάιπςε
ησλ 9 Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ Θέζεσλ θαη έλαξμε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ην ζρήκα 1 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Δηνηκφηεηα ησλ ππνινίπσλ αηφκσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ 10 Βαζηθψλ Θέζεσλ Πξντζηακέλσλ θαη έλαξμε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζρήκα 1 ηνπ ηεχρνπο
«Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Τπνβνιή Πξφηαζεο πξνο έγθξηζε Γηεζλνχο
Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Αμηνιφγεζεο Αζθάιεηαο
Λεηηνπξγίαο, γηα ηελ επηθχξσζε αζθάιεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην Βαζηθφ
Έξγν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ, πεξηιακ-

Πξνζεζκίεο
10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο

30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο

60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο
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βάλνληαο θαη ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά,
πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπέθηαζεο, ζχκθσλα
κε ηελ §4.14 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή
– Πξνδηαγξαθέο»

4

5

6

7

Τπνβνιή ρεδίνπ Πξνζιήςεσλ θαη Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηελ §2.8.3.3
ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Τπνβνιή Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ §2.8.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
ζχκθσλα κε ηελ §4.6.1 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Δηνηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 65 ζηειερψλ/εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ θαη εηδηθνηήησλ θαη έλαξμε
ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ζχκθσλα
κε ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Λεηηνπξγίαο, γηα:

8

60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο
60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο
120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο

(α) ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο

(α) 240 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

(β) ην ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά,

(β) 300 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

ζχκθσλα κε ηελ §4.2.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο, γηα:
9

(α) ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο

(α) 240 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο

(β) ην ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά

(β) 300 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
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ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηελ §5.1.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»

10

11

12

Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε Δγρεηξηδίνπ Καζαξηζκνχ θαη Καηαιφγνπ Δμνπιηζκνχ Καζαξηζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ §6.3 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»

180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Τπνβνιή πξνο Έγθξηζε ρεδίνπ Αζθαιείαο
Λεηηνπξγίαο θαη Δγρεηξηδίνπ Φχιαμεο & Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε
ηελ §7.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο»

180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ
ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ §9.1.1 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»

180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο γηα
ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (ΓΤΑΔ), κε βάζε ην πξφηππν ISO 45001, ζχκθσλα
κε ηελ §9.2.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή
– Πξνδηαγξαθέο» γηα:

(α) Γχν (2) κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ
Βαζηθνχ Έξγνπ

13
(α) ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο
(β) ηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά (επέθηαζε
ηεο πηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ)
Τπνβνιή Έθζεζεο παξνπζίαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο, θαη ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ
θαη Απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ §9.3.2 θαη
§9.3.5 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο» γηα:
14

(α) ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο
(β) ην ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά

(β) Γχν (2) κήλεο πξηλ απφ
ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο
επέθηαζεο Καιακαξηάο

(α) 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο
θαη
(β) 270 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο

ειίδα 67 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ

15

16

17

18

19

Τπνβνιή Βηβιίνπ Καλνληζκψλ, Γηαδηθαζηψλ
Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο θαη Οδεγηψλ Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ
§2.8.1.2 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο»

Τπνβνιή Μειέηεο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ – GDPR ζχκθσλα κε ηελ
§4.5.24 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο»

Τπνβνιή Δληαίνπ ιεπηνκεξνχο δηαγξάκκαηνο
ηαρχηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ §4.4.5 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»
γηα:
α) ην Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) φιν ην ζχζηεκα ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο

Τπνβνιή ρεδίνπ Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε
ηελ §2.8.1.1 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή
– Πξνδηαγξαθέο»

Λήςε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπηθχξσζεο Αζθάιεηαο
Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε
ηελ §4.14 ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή –
Πξνδηαγξαθέο»

Σέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε:
(α) Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) χλνιν Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο
Καιακαξηάο
Σέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε :
(α) Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) χλνιν Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο
Καιακαξηάο

Σέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε :
(α) Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) χλνιν Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο
Καιακαξηάο
Σέζζεξεηο (4) κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε :
(α) Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) χλνιν Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο
Καιακαξηάο
Γχν (2) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
γηα θάζε θάζε:
(α) Βαζηθφ Έξγν θαη
(β) χλνιν Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο
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ΑΡΘΡΟ 7
7.1

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΜ – ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΜΒΑΖ

ηελ ΑΜ αλήθεη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ε επνπηεία/επηηήξεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ, ν έιεγρνο θαη ε επηζήκαλζε ηπρφλ αζηνρηψλ, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ βάζεη ηεο ηήξεζεο ησλ δεηθηψλ απφδνζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ ηεο χκβαζεο, θαη ελ γέλεη ν έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ, ηεο „Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ο
έιεγρνο ηεο ΑΜ γίλεηαη κε θάζε είδνπο κέζν θαη δηαδηθαζία εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο, ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ επηζεσξήζεσλ, ππνβνιήο εξσηεκαηνινγίσλ,
ππνβνιήο αλαθνξψλ, ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ, φπσο ιεπηνκεξψο πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» θαη ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ.
ηελ ΑΜ αλήθεη θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ
θαη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ζ ΑΜ παξαθνινπζεί ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε
φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ,
γηα ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ
ηεο ΑΜ δελ απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ην ελδερφκελν λα εγεξζνχλ δηαθσλίεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ΑΜ θαη Αλαδφρνπ, νη νπνίεο ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία
επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
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7.2

Ζ ΑΜ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζα εθηειεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ζηνλ Αλάδνρν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Θα εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο αλαθνξέο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα
θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο ζηελ ΑΜ. Θα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο
θαη πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ηεο νξζήο θαη νξζνινγηθήο
δηαρείξηζεο ησλ παγίσλ, εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηδηνθηεζίαο ηεο
ΑΜ θαη ελ γέλεη ηνπ ζπλφινπ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, θαη γεληθά ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.

7.3

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο ΑΜ λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ
ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, δελ κεηψλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο θαη ηε χκβαζε θαη ηα
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ
ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΑΜ, απνδερφκελνο φηη ε επίβιεςε απηή αθνξά ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ
θαη γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαη ινηπέο Άδεηεο θαη φζσλ ελ γέλεη πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ηζρχνπζα
Ννκνζεζία, θαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο
ηνπ γηα ηηο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ηνπ. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη θάζε νδεγία θαη ππφδεημε ηεο ΑΜ πνπ απνξξέεη απφ ηνπο
φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ζην βαζκφ πνπ δελ εγείξεηαη δηαθνξά πξνο επίιπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο. Όιεο νη νδεγίεο ζα δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο, εθηφο
εάλ ιφγνη ηαρχηεηαο θαη αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ παξνρή ησλ νδεγηψλ πξνθνξηθά.

7.4

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ απηήο θαη
ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο δελ αίξεη νχηε κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ αληηειίδα 70 από 156
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θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο
έγγξαθεο νδεγίεο ηεο ΑΜ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο θαη δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε θαη εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ
Αλαδφρνπ.
Γελ πθίζηαηαη ζρέζε πξφζηεζεο θαηά ην άξζξν 922 ΑΚ κεηαμχ αθελφο ηεο ΑΜ θαη αθεηέξνπ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΤΘΤΝΔ ΑΜ – ΑΠΑΛΛΑΓΔ – ΤΝΔΠΔΗΔ

Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε επζπλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, ε ΑΜ:
8.1

Με ηελ επηθχιαμε ηεο δήισζεο ηνπ Αλαδφρνπ ππφ παξ. 4.1.12.2, είλαη ππεχζπλε έλαληη
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ειάηησκα ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ πνπ νθείιεηαη εηδηθά ζηηο ρσξνηαμηθέο θαη δνκηθέο ζπλζήθεο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ, ζηνπο νπνίνπο απνθηά πξφζβαζε
ν Αλάδνρνο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη:
(α) ζηα Γηαζέζηκα ηνηρεία Έξγνπ δελ είρε πεξηιεθζεί πιεξνθφξεζε πεξί ζρεηηθνχ
πξνβιήκαηνο ή ζρεηηθψλ εηδηθψλ εμαηξεηηθψλ/επηβαξπληηθψλ ζπλζεθψλ νχηε κπνξνχζαλ απηά κε αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ λα έρνπλ επρεξψο ηεζεί ππ‟ φςηλ ηνπ,
(β) δελ ζρεηίδεηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ,
(γ) πξνθαιεί είηε (i) πξαγκαηηθή θαη άκεζε αδπλακία/θαζπζηέξεζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ
Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ή Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ είηε (ii) πξαγκαηηθή θαη άκεζε αδπλακία εθηέιεζεο ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ππφ ζηνηρ. (γ)(i) ζα
ζπληξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ππφ παξ. 6.2.5(ΗΗ) ή ππφ παξ. 6.2.5.Α(ΗΗ) θαηά πεξίπησζε. ηε δε πεξίπησζε ππφ ζηνηρ. (γ)(ii), θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα απαιιάζζεηαη απφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο
Αλαδφρνπ ή ζα απαιιάζζεηαη ηεο επηβνιήο απνκεηψζεσλ ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
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Γηαζεζηκφηεηαο πνπ ηνπ αλαινγνχλ ιφγσ ησλ επεξεαδφκελσλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ,
ή/θαη ε ΑΜ ζα απνδεκηψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ Εεκία ηνπ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ – θαη
πάλησο κφλν γηα Θεηηθέο Εεκίεο – είηε πιήξσο είηε κφλν ζην βαζκφ πνπ ε Εεκία ηνπ
Αλαδφρνπ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο κε ηπρφλ ηαπηφρξνλε σο
άλσ απαιιαγή ηνπ απφ ππνρξεψζεηο ηνπ ή απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή απνκεηψζεσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ.
8.2

Οπδεκία επζχλε έρεη ε ΑΜ γηα νηαδήπνηε αχμεζε επέιζεη απφ νηαδήπνηε αηηία ζηα επί
κέξνπο Κφζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδφρνπ θαη νπδεκία αμίσζε απνδεκίσζεο έρεη ν Αλάδνρνο θαηά ηεο ΑΜ εμ απηνχ νχηε ζα ζπληζηά ιφγν αχμεζεο ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
ή/θαη παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ή/θαη δηθαηνινγεκέλεο θαηαγγειίαο
ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν νχηε ζα λνκηκνπνηεί άιισο ηνλ Αλάδνρν θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν.

8.3

Πέξαλ ησλ ζπκθσλνπκέλσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο λα εηζπξάηηεη απφ ηελ ΑΜ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νπδεκία ππνρξέσζε ή επζχλε αλαιακβάλεη ε ΑΜ γηα ηελ θάιπςε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη απφ νηαδήπνηε αηηία κέξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ή γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαζθάιηζεο εμππεξέηεζεο νηνπδήπνηε ρξένπο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο νχηε επζχλεηαη ε ΑΜ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα απνδεκίσζε ησλ δαλεηζηψλ
ηνπ Αλαδφρνπ γηα παξαζρεζείζα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ρξεκαηνδφηεζε, ζε
πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο παξνχζαο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ρξένπο ηνπ.

8.4

Ζ ΑΜ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αζηνρία ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ζηε κειέηε ή θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
(α) ζηα Γηαζέζηκα ηνηρεία Έξγνπ δελ είρε πεξηιεθζεί ζρεηηθή πιεξνθφξεζε νχηε κπνξνχζαλ απηά κε αλεμάξηεην έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ λα έρνπλ ηεζεί ππ‟ φςηλ ηνπ, (β) δελ
ζρεηίδεηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ,
ειίδα 72 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
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(γ) πξνθαιεί είηε (i) πξαγκαηηθή θαη άκεζε αδπλακία/θαζπζηέξεζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ
Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ή Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ είηε (ii) πξαγκαηηθή θαη άκεζε αδπλακία εθηέιεζεο ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ππφ ζηνηρ. (γ)(i) ζα
ζπληξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ππφ παξ. 6.2.5(ΗΗ) ή ππφ παξ. 6.2.5.Α(ΗΗ) θαηά πεξίπησζε. ηε δε πεξίπησζε ππφ ζηνηρ. (γ)(ii), θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα απαιιάζζεηαη απφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο
Αλαδφρνπ ή ζα απαιιάζζεηαη ηεο επηβνιήο απνκεηψζεσλ ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
Γηαζεζηκφηεηαο πνπ ηνπ αλαινγνχλ ιφγσ ησλ επεξεαδφκελσλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ,
ή/θαη ε ΑΜ ζα απνδεκηψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ Εεκία ηνπ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ – θαη
πάλησο κφλν γηα Θεηηθέο Εεκίεο – είηε πιήξσο είηε κφλν ζην βαζκφ πνπ ε Εεκία ηνπ
Αλαδφρνπ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο κε ηπρφλ ηαπηφρξνλε σο
άλσ απαιιαγή ηνπ απφ ππνρξεψζεηο ηνπ ή απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή απνκεηψζεσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ.
8.5

Ζ ΑΜ απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη επζπλψλ ηεο έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ κε
βάζε εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο γηα αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε θζνξάο ή απψιεηαο θαη γεληθά Εεκίαο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή ζην βαζκφ πνπ απηή επηηείλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

8.6

Οη επζχλεο ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε θαη εμέιημε νηαζδήπνηε ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη νηαζδήπνηε ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο ππφ ηνπο φξνπο 6.2 θαη 6.2.Α
θαηά πεξίπησζε.

ΑΡΘΡΟ 9
9.1

ΒΑΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπιεξψζεη ην Έξγν Αλαδφρνπ θαη λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο
Αλαδφρνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.

9.2

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ άξηηα, πιήξε θαη εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ επί κέξνπο ζπκβαηηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, παξέειίδα 73 από 156
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ρνληαο αδηαιείπησο πνηνηηθέο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο απφδνζεο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη, δηαηεξψληαο ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ θαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζε άξηζηε θαηάζηαζε, αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθνχο, θάλνληαο νξζή θαη νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ παγίσλ, εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηδηνθηεζίαο ηεο
ΑΜ, θαη ελ γέλεη ηνπ ζπλφινπ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, θαη δηαζθαιίδνληαο φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ εθηεινχληαη κε απφιπηε αξηηφηεηα θαη αζθάιεηα θαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηε χκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαη ινηπέο Άδεηεο, θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
9.3

Καζ' φιε ηε πκβαηηθή Πεξίνδν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεηαη θαη λα δέρεηαη απνιχησο ηνλ έιεγρν ηεο ΑΜ, ππνβάιινληαο ζηελ ΑΜ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο
παξερφκελεο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ, δερφκελνο επηζεσξήζεηο ηεο ΑΜ θαη ζπκκνξθνχκελνο θάζε θνξά κε ηηο νδεγίεο απηήο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.

9.4

Με ηελ επηθχιαμε ζρεηηθψλ εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε πξνβιέςεσλ, ε πξνκήζεηα πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ/πιηθψλ παληφο είδνπο πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο, πέξαλ φζσλ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Οηεζδήπνηε ηέηνηεο αγνξέο (κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζα ινγίδνληαη φηη έγηλαλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ΑΜ, αλεμαξηήησο αλ γηα θάζε ηέηνηα αγνξά ν Αλάδνρνο εθδίδεη ν ίδηνο
ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ ζην φλνκά ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο θάζε ηέηνηαο αγνξάο
έρεη ιεθζεί ππ‟ φςηλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ζπκθσλνχκελσλ Μεληαίσλ Δληαίσλ Υξεψζεσλ, νπφηε κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μεληαίσλ
Δληαίσλ Υξεψζεσλ (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη απνκείσζεο απηψλ), ην αγνξαζζέλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ινγίδεηαη σο αλήθνλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ,
γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζεσξείηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθε απφ ηνλ Αλάδνρν, νπφηε θαη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο θάζε ηέηνην
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πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα παξακείλεη ζηελ ΑΜ άλεπ (εηδηθνχ/πξφζζεηνπ) αληαιιάγκαηνο
σο Πεξηνπζηαθφ ηνηρείν ΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΑΠΑΛΛΑΓΔ – ΤΝΔΠΔΗΔ

Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε επζπλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο:
10.1

Γελ θέξεη επζχλε έλαληη ηεο ΑΜ γηα ηπρφλ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο ή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ θφκηζηξα ή γηα νηαζδήπνηε έθηαζεο εηζηηεξηνδηαθπγή (δεδνκέλνπ φηη εηδηθά ν έιεγρνο εηζηηεξίσλ δελ είλαη ζην αληηθείκελν ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, θαη θαηά ηα ινηπά ζην βαζκφ πνπ δελ ζπληξέρεη ζπγθεθξηκέλε αληηζπκβαηηθή ή παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε νπνία ζα αμηνινγεζεί θαη δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο) νχηε γελλάηαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
απνδεκίσζε ηεο ΑΜ εμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαζεαπηνχ νχηε ζπληζηά ην γεγνλφο απηφ
θαζεαπηφ ιφγν κείσζεο ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ
Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

10.2

Ο Αλάδνρνο απνθιεηζηηθά παξακέλεη πιήξσο θαη απνιχησο ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΜ
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο θαη ηελ ηήξεζε θαζεαπηή απφ νηαδήπνηε ηξίηα κέξε
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη δηα ηεο παξνχζαο ή/θαη ζε ζρέζε κε
ηελ παξνχζα θαη νπδφισο απαιιάζζεηαη ν Αλάδνρνο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ
ηνπ απφ ηελ παξνχζα εμ νηαζδήπνηε θαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν αλψκαιεο εμέιημεο ησλ
ζπκθσληψλ απηψλ, αθεηέξνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά ηελ ΑΜ αδήκηα απφ θάζε είδνπο ελέξγεηα ή αμίσζε ηξίηνπ κέξνπο θαηά ηεο ΑΜ. Δάλ ππνρξεσζεί ε ΑΜ λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ή πνζφ γηα άιιε αηηία, γηα ιφγνπο νθεηιφκελνπο ζηηο αλσηέξσ πεξηζηάζεηο, ην πνζφλ απηφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηα πνζά πνπ είλαη θαηαβιεηέα
ζηνλ Αλάδνρν ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε θαη ηεο δπλαηφηεηαο
ηζφπνζεο θαηάπησζεο ηεο εηο ρείξαο ηεο ΑΜ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.

10.3

Με ηελ επηθχιαμε ησλ επζπλψλ θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 6.2 θαη 6.2.Α
θαηά πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο απνηπρίαο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ
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Αλαδφρνπ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηηο ζρεηηθέο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο (νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, θαηάπησζε
Δ/Δ Καιήο Δθηέιεζεο, δηθαηψκαηα θαηαγγειίαο, θαηά πεξίπησζε θαη ππφ ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο),
10.4

Οπδεκία επζχλε έρεη ν Αλάδνρνο ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ
απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηέο εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηεο ΑΜ.

10.5

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηεο ΑΜ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ
ινηπψλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη είηε ζε κε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ ίδην ή γηα δεκηά πνπ πξνθιήζεθε κεηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄
θαηά πεξίπησζε, ππφ ηνλ φξν φηη απηή ε δεκία δελ νθείιεηαη ζε πιεκκέιεηεο κειέηεο θαη
θαηαζθεπήο ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή ζε πιεκκέιεηεο θαηά ηνλ Υξφλν Δγγχεζεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 5.1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο».

10.6

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θζνξά πνπ ζα
πξνθιεζεί ζε εμνπιηζκφ, πιηθά θαη εξγαζία, ζε εγθαηάζηαζε πνπ ηνπ έρεη δηαηεζεί ζην
πιαίζην θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη βιάβε ηεο πγείαο
ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνιεί θαη ησλ ηξίησλ, θαη επνκέλσο πξέπεη λα ιακβάλεη φια
ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. Πξνο ηνχην θαη ζην πιαίζην απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη
θάζε εχινγε ζπλδξνκή ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζε ζρέζε κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αζηπλφκεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη λα
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη, φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη, ηελ άζθεζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ. ην ίδην πιαίζην ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ
ΑΜ γηα θάζε ηπρφλ πξφβιεκα δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ή/θαη πνπ απαηηεί ηελ άζθεζε θάπνηαο δεκφζηαο εμνπζίαο. Δάλ ππνρξεσζεί ε ίδηα ε ΑΜ λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο
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νθεηιφκελνπο ζηηο αλσηέξσ αηηίεο, ην πνζφλ απηφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηα πνζά πνπ
είλαη θαηαβιεηέα ζηνλ Αλάδνρν ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε θαη
ηεο δπλαηφηεηαο ηζφπνζεο θαηάπησζεο ηεο εηο ρείξαο ηεο ΑΜ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
Καιήο Δθηέιεζεο.
10.7

Ο Αλάδνρνο είλαη, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄, θαηά πεξίπησζε, θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
απφ ηελ παξνχζα, απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά γηα θάζε βιάβε θαη ζάλαην ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην έξγν ή ηξίηνπο,
δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία, ζε εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα ησλ
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ.) ή ζε έξγα ηνπ δεκνζίνπ (γέθπξεο, νδνζηξψκαηα, θιπ) ηφζν ζηελ ίδηα ηελ πεξηνρή φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, εθηφο αλ απνδεηρζεί ππαηηηφηεηα
νηνπδήπνηε Παιαηνχ Αλαδφρνπ απφ ηηο πκβάζεηο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο εθ ησλ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο απηνχ ζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Δάλ ππνρξεσζεί ε ίδηα ε ΑΜ λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο νθεηιφκελνπο ζηηο αλσηέξσ αηηίεο, ην πνζφλ απηφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηα πνζά πνπ είλαη θαηαβιεηέα ζηνλ Αλάδνρν ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηζφπνζεο θαηάπησζεο ηεο εηο ρείξαο ηεο
ΑΜ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΔΠΗΓΟΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ

11.1

Ζ ΑΜ αμηνινγεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, κε θαηάιιεινπο δείθηεο απφδνζεο, ηνπο ηνκείο ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9.4.3. ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο»
θαη ζχκθσλα κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ.

11.2

Οη βαζηθνί φξνη θαη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη
ηεο Δπέθηαζεο εμεηδηθεχνληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή ΠεξηγξαθήΠξνδηαγξαθέο», γηα ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ έρεη πιήξε επζχλε ν Αλάδνρνο.
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ΑΡΘΡΟ 12
12.1

ΑΓΔΗΔ

Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ππφ παξ. 6.2.1.2 θαη 6.2.1.2.Α ηεο παξνχζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ 2.8.1.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» αλαθνξηθά κε
ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο σο Τπνρξέσζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄
θαη Β΄ ηεο ΑΜ αληίζηνηρα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ φιεο ηηο επί κέξνπο Άδεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ πνπ απηφο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα, θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη απνιχησο κε ηνπο φξνπο απηψλ θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο
ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, θαη, ζην βαζκφ πνπ θάπνηεο απαηηείηαη λα είλαη ζην φλνκά ηνπ, ζα ζπλδξάκεη κε θάζε ηξφπν γηα ηε κεηαβίβαζε απηψλ
ζηελ ΑΜ (ή ζε φπνηνλ άιινλ αλάδνρν ππνδείμεη ε ΑΜ) θαηά ηε ιήμε ή ηελ πξφσξε ιχζε
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδεηθλχεη απμεκέλε επηκέιεηα, ιακβάλνληαο φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα θαη πξνβαίλνληαο ζε
φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο / δηαηήξεζεο ζε ηζρχ /
επηθαηξνπνίεζεο / ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ φισλ ελ γέλεη ησλ Αδεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο) θαη ηεο ηήξεζεο θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο,
ηφζν απφ ηνλ ίδηνλ φζν θαη απφ ηελ ΑΜ, δηαζθαιίδνληαο λα θξαηήζεη αδήκηα ηελ ΑΜ,
ζην βαζκφ πνπ απηφ ειέγρεηαη ή/θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδηνλ, επζπλφκελνο ν Αλάδνρνο
έλαληη ηεο ΑΜ γηα Εεκίεο ηεο απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ
ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαιακβάλνληαο λα απνθαηαζηήζεη θάζε Θεηηθή Εεκία ηεο ΑΜ εμ απηνχ. Παξαβίαζε νηαζδήπνηε ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ πνπ
επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηα λνκίκνπ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαιακβάλεη κε
ηελ παξνχζα ν Αλάδνρνο ή πνπ πξνθαιεί ή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη Εεκία ζηελ ΑΜ, ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

12.2

Ζ ΑΜ απφ ηελ πιεπξά ηεο νθείιεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζην βαζκφ πνπ ηεο αλαινγεί, επζπλφκελε έλαληη ηνπ
Αλαδφρνπ γηα Εεκίεο ηνπ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ
ππνρξεψζεηο ηεο, αλαιακβάλνληαο λα απνθαηαζηήζεη θάζε Θεηηθή Εεκία ηνπ Αλαδφρνπ
εμ απηνχ.
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ΑΡΘΡΟ 13

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ – ΔΚΥΧΡΖΖ

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί ζε κέξνο ή ζην φιν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, δελ ζα εθρσξεί, κεηαβηβάδεη, εθκηζζψλεη ή δηαπξαγκαηεχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο ελ φισ ή ελ κέξεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΑΜ. Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 14
14.1

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Τπεξγνιαβίεο

14.1.1 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ΑΜ
νχηε αλαιακβάλεη νηαδήπνηε επζχλε νχηε ππέρεη νηθνλνκηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ ππεξγνιάβνπ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
ηεο χκβαζεο, θαη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππεξγνιάβνπ παξακέλεη ν Αλάδνρνο. Ζ
ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ απφ ηνλ ππεξγνιάβν έλαληη ηεο ΑΜ.
14.1.2 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ ΑΜ ην
φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ
ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία ηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο νη ππεξγνιάβνη ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ.
ε θάζε αιιαγή ησλ ππεξγνιάβσλ ή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν,
ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ χκβαζε, ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν / ππεξγνιάβνπο ηεο χκβαζεο, απηφο ππν-
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ρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ ΑΜ, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην
είηε απφ λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ θαηά ηελ σο
άλσ δηαδηθαζία.
14.1.3 Ζ ΑΜ επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ (φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ
2.2.8.2 ηεο Γηαθήξπμεο), γηα ηνπο εθάζηνηε ππεξγνιάβνπο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξγνιαβηθά ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο. Δπηπξνζζέησο,
ε ΑΜ ειέγρεη θαη φηη νη εθάζηνηε ππεξγνιάβνη ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξγνιαβηθά ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο, δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα
πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Όηαλ
απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ή/θαη φηη
δελ πιεξνχληαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε πξνζφληα, ε ΑΜ λνκηκνπνηείηαη λα
απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
14.1.4 Ο Αλάδνρνο είλαη θαη παξακέλεη ν ίδηνο ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΜ γηα ην ζχλνιν ησλ
Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε.
14.1.5 Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ππεξγνιάβνπο κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, κφλν ππφ ηνλ φξν ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ, θαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ γηα ηηο Τπεξεζίεο πληήξεζεο ηεο παξ. 1.2(Β) θαη γηα ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ
ηεο παξ. 1.3 ηεο παξνχζαο, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη
Πξνδηαγξαθέο».
14.2

Βαζηθέο αξρέο ησλ πκβάζεσλ παξνρήο Τπεξεζηώλ

14.2.1 Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ππεξγνιάβνπο πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ππφ 14.1
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, δχλαληαη λα αθνξνχλ ζε ζπληήξεζε, κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ
είηε ην ζχλνιν είηε νηνδήπνηε ηκήκα ησλ εξγαζηψλ Πξνιεπηηθήο θαη Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο ησλ ππφ 14.1.5 αλαθεξνκέλσλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη
απηνχ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ.
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14.2.2 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζε
δηάξθεηα ηελ πκβαηηθή Πεξίνδν, θαζψο θαη φηη ε πξφσξε ιχζε ηεο χκβαζεο ζα επηθέξεη ηε ιχζε θαη ησλ ζπκβάζεσλ ππεξγνιαβίαο, νπφηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή απηέο
ζα ιχνληαη φπσο νξίδνπλ, κε ηνπο φξνπο, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο επζχλεο πνπ ζα έρνπλ
ζπκθσλεζεί θαη ζα αλαινγνχλ ζηα ζπκβαιιφκελα ζε απηέο κέξε, ρσξίο λα γελλάηαη
νηαδήπνηε επζχλε ηεο ΑΜ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν. Δπίζεο, ν
Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ κε ππεξγνιάβνπο ζα
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα ν
Αλάδνρνο έλαληη ηεο ΑΜ γηα ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ππεξγνιαβηθά, ζα πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, ξεηέο δειψζεηο ησλ ππεξγνιάβσλ φηη ε ζχκβαζε
ππεξγνιαβίαο δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ έλαληη ηεο ΑΜ απφ
ηνλ ππεξγνιάβν, φηη ε ΑΜ νχηε αλαιακβάλεη νηαδήπνηε επζχλε νχηε ππέρεη νηθνλνκηθέο
ή άιιεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθ ηεο πινπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ ππεξγνιάβνπ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο χκβαζεο, θαη φηη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ
ππεξγνιάβνπ παξακέλεη ν Αλάδνρνο, θαη ξεηέο δεζκεχζεηο θαη δηαζθαιίζεηο γηα ηελ ηήξεζε θαη εηδηθψο ησλ θάησζη:
14.2.2.1 Ζ θαζαξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα θαζαξηφηεηαο, φπσο
απηά εθάζηνηε ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ νηθείσλ ηεπρψλ. Σν
πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ζα πηζηνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ
ζα θάλεη ζε ηξαίλα, ηερληθά δσκάηηα θαη πιεζίνλ ησλ ηξνρηψλ φπνπ απαηηείηαη. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζε ηερληθά δσκάηηα θαη πιεζίνλ ησλ ηξνρηψλ ζα γίλνληαη κε ηε ζπλνδεία ησλ θαηάιιεισλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ νηθείσλ ηεπρψλ.
14.2.2.2 Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα
Δξγαζηψλ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαη ηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο επί κέξνπο φξνπο ησλ νηθείσλ ηεπρψλ. Σν δε πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο
ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα έρεη ζρεηηθά εθπαηδεπζεί ζχκθσλα κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο
ησλ νηθείσλ ηεπρψλ.
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14.2.3 Οη ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ζα θαζνξίδνπλ φηη νη αλάδνρνη ππεξεζηψλ πξέπεη λα εθηεινχλ
ηηο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο θαη Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο εληφο ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ
Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ,
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 5.1.2ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο».
14.2.4 Οη ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν. Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ
φξσλ ηνπο ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηελ ΑΜ, γηα ηνλ έιεγρν θαη δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ππφ παξ. 14.1. Δηδηθά, ζε ζρέζε κε ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο (π.ρ. ιφγσ ηνπ εχξνπο ή ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο) ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε απηψλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΑΜ, ζην βαζκφ πνπ ε ηξνπνπνίεζε απηή ησλ
ζπκβάζεσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη επηδήκηα γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ΑΜ. Λχζε
ησλ πκβάζεσλ απηψλ ζα επέξρεηαη κεηά απφ 2-κελε πξνεηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ ν
Αλάδνρνο λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ ΑΜ ζε πεξίπησζε παξαιαβήο ή απνζηνιήο δήισζεο θαηαγγειίαο θαη λα επηρεηξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε εμεχξεζε ηπρφλ λένπ ππεξγνιάβνπ. ε πεξίπησζε ιχζεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ νπνία δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο κε ηελ έγθξηζε
ηεο ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ν ίδηνο ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ελ ιφγσ
ζχκβαζεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ,
εθφζνλ ε ιχζε αθνξά ζε ζχκβαζε ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ππνζπζηήκαηνο).
14.2.5 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη εηδηθά λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΑΜ ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο δάλεηαο εκπεηξίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαη ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη θάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ
αθνξά ζηελ εμέιημε απηψλ (ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ επί κέξνπο φξσλ απηψλ, θαηαγγειίαο, αλαλέσζεο, παξάηαζεο, ξχζκηζεο ή άιιεο εηδηθήο
ζπκθσλίαο ή κνλνκεξνχο ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο) θαη ζηελ ηπρφλ ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε, θαζψο θαη ζηελ ηπρφλ ζπλδξνκή
γεγνλφηνο εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ δελ πιεξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα απαηηνχκελα απφ
ηελ Γηαθήξπμε θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ή νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαηά πεξίπησζε. Όηαλ απφ ηνλ σο άλσ έιεγρν πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ή κε πιήξσζε ζην ζχλνιφ ηνπο
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ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηελ Γηαθήξπμε θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ή νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαηά πεξίπησζε, ε
ΑΜ ζα απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείδνληνο εκπεηξία κε άιινλ πνπ λα πιεξνί ηα αλσηέξσ θαη λα κελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απφ ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
14.2.6 Παξαβίαζε νηαζδήπνηε ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ζην φξν 9.1 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο». ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα /
εμνπιηζκφο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο θαη ην λέν
ζχζηεκα/εμνπιηζκφο IT/ERP, ηνπ νπνίνπ ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ν ίδηνο, σο κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα, πξέπεη αθελφο λα είλαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε θνηλή ρξήζε απφ ηελ ΑΜ θαη ηνλ Αλάδνρν – απφ κελ ηελ ΑΜ γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο, γηα δε ηνλ Αλάδνρν γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν νηαζδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ ηεο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜ ΣΟΝ
ΑΝΑΓΟΥΟ -- ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ

16.1

Σα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη, ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ην
Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε, πξνυπνζέηεη ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ
Αλαδφρνπ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, θαη απνθιεηζηηθή, ζην βαζκφ πνπ ηνχην είλαη
απαξαίηεην θαη δηθαηνινγείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ (εμαηξνπκέλεο ηεο ππφ ηνλ
φξν 16.10 πξνβιεπφκελεο πεξίπησζεο). Δηδηθά ζε ζρέζε κε ην κέξνο ηνπ Έξγνπ
Αλαδφρνπ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 1.4 αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη δνθηκαζηηθή
ειίδα 83 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ (θαη κάιηζηα σο κία εθ ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο
Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ) θαζψο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα Μέξε ζπκθσλνχλ
φηη ε εθπιήξσζή ηνπο δελ απαηηεί ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ κε
απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ. Δμ απηνχ, απφ ηελ
Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Α΄ θαη ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, ν Αλάδνρνο ζπκθσλεί ζηελ
πεξηνξηζκέλε πξφζβαζή ηνπ ζηνπο (αληίζηνηρνπο) Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, θαη ε ΑΜ
δεζκεχεηαη

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πξφζβαζεο ζηνλ Αλάδνρν ζηνπο

(αληίζηνηρνπο) Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην θαη ζην βαζκφ
πνπ ππαγνξεχεη ε αλάγθε πιήξσζεο ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο
Πεξηφδνπ Α΄ θαη Β΄ ηνπ Αλαδφρνπ. Χζηφζν, γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ
Αλαδφρνπ ηα Μέξε ζπκθσλνχλ ζηελ ρνξήγεζε απφ ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν ειεχζεξεο
θαη απνθιεηζηηθήο πξφζβαζεο ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζηηο παξ. 16.9 θαη 16.10, θαη δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ (θαη θαηά ηελ Πεξίνδν
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο). Ζ θαηά
ηα αλσηέξσ πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ θαη δηάζεζε πξνο ρξήζε ησλ επί
κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ (θαη κεηέπεηηα
θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο) γηα ζθνπνχο έλαξμεο παξνρήο
ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ (πξψηα ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν, ελ ζπλερεία γηα ην
ζχλνιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ελζσκαηψλνληαο θαη ηελ Δπέθηαζε) ζα δνζεί απφ
ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο
Πεξηφδνπ (Πεξηφδνπ Α΄ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη Πεξηφδνπ Β΄ ζε ζρέζε κε ηελ
Δπέθηαζε αληίζηνηρα) θαη ζα πηζηνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο (Πεξηφδνπ Α΄ ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη Πεξηφδνπ Β΄
ζε ζρέζε κε ηελ Δπέθηαζε αληίζηνηρα).
16.2

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ν Αλάδνρνο – θαη κε ηελ
επηθχιαμε φζσλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο
φξνπ – ζπγθαηαιέγνληαη νη ζηαζκνί, νη ζήξαγγεο, ηα θξέαηα (εμαεξηζκνχ, αληιήζεσλ
θιπ), νη επίζηαζκνη, ζπλαξκνγέο κε (κειινληηθέο) επεθηάζεηο, δηαζηαπξψζεηο
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ηξνρηνγξακκψλ, ην ακαμνζηάζην, ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο, ην Δθεδξηθφ Κέληξν
Λεηηνπξγίαο, ην Κηήξην Γηνίθεζεο, νη πξνζβάζεηο ησλ ζπξκψλ ζηα ζπλεξγεία, θαη
γεληθφηεξα, νηηδήπνηε έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία

θαη άξηηα

ζπληήξεζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο δηα
ηεο ρνξεγνχκελεο πξφζβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφ
Βαζηθνχ Έξγνπ (θαη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφ Δπέθηαζεο θαηά πεξίπησζε),
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ρξήζε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Τπεξεζηψλ
Αλαδφρνπ βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα

ζηνλ φξν 18 ηεο παξνχζαο. Δπηπξνζζέησο, ελδεηθηηθά θαη φρη

πεξηνξηζηηθά, ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ρξήζε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ πθηζηάκελε βαζηθή,
ζπλήζεο θαη πςειήο πνηφηεηαο επίπισζε γξαθείνπ (γξαθεία εξγαζίαο, θαζίζκαηα θιπ),
θαη πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (νζφλεο,
εζσηεξηθά ηειέθσλα, πίλαθεο ζπλαγεξκνχ θαη ειέγρνπ θιπ).
Γηεπθξηλίδεηαη

φηη,

ε

εμαζθάιηζε

ηεο

νηαζδήπνηε

πεξαηηέξσ

επίπισζεο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο) απαηηεζεί ζην πιαίζην
ηεο χκβαζεο, πέξαλ ηεο πθηζηάκελεο πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΑΜ πξνο ρξήζε ηνπ
Αλαδφρνπ, ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θαιπθζεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο απηφ έρεη ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ
νξηδφκελσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη
απνκείσζεο απηψλ), ε επίπισζε απηή ινγίδεηαη σο αλήθνπζα απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ,
γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζεσξείηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθε απφ ηνλ
Αλάδνρν, νπφηε θαη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο απηή ζα
παξακείλεη ζηελ ΑΜ άλεπ (εηδηθνχ/πξφζζεηνπ) αληαιιάγκαηνο.
16.3

Πξν ηεο απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηνπο (αληίζηνηρνπο) Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, θαη πξνο ηνλ
ζθνπφ ππνγξαθήο ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α θαη Β΄ θαηά
πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα επηβεβαηψζεη πξνεγνπκέλσο ηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα
φισλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ
(θαη Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο θαηά πεξίπησζε) πνπ ζα πεξηιεθζνχλ
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ζην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη ζην Πξσηφθνιιν
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Β΄ αληίζηνηρα, σο ππφ παξάδνζε – παξαιαβή
ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο
(Πεξηφδνπ Α΄ ή Β΄ θαηά πεξίπησζε) ζα πηζηνπνηείηαη, εθηφο ηεο ρνξήγεζεο θαη
απφθηεζεο πξφζβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο (αληίζηνηρνπο) Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, θαη ε
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (θαη ηεο Δπέθηαζεο
αληίζηνηρα), ην νπνίν ζα παξαρζεί κε ηε κνξθή δχν φκνησλ κε ηξνπνπνηνχκελσλ
ειεθηξνληθψλ ζθιεξψλ δίζθσλ, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα πεξηέρεη ιίζηα κε ηα επί
κέξνπο ζηνηρεία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (θαη
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο θαηά πεξίπησζε) πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ
Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο
(θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 16.1), θαζψο θαη ην link ζε θαηάιιειε βάζε
δεδνκέλσλ (PMIS) γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηα
«φπσο θαηαζθεπάζηεθε» (as built) ζρέδηα θαη ζε ινηπά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ είλαη
απαξαίηεην λα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, έλαο εθ ησλ
νπνίσλ ζα παξαδνζεί ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο - Παξαιαβήο, θαη ν δεχηεξνο ζα θξαηεζεί απφ ηελ ΑΜ.
16.4

Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ ππφ ηνλ φξν 16.3 αλαθεξφκελε βάζε δεδνκέλσλ (PMIS), ζπκθσλείηαη φηη ζηνλ Αλάδνρν ζα δνζεί δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (PMIS), πνπ απνηειεί κία ειεθηξνληθή βάζε
δεδνκέλσλ (εθαξκνγή WEB) . Πεξαηηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
ιάβεη ππ‟ φςηλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα / εμνπιηζκφο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο θαη ην λέν ζχζηεκα/εμνπιηζκφο
IT/ERP, ηνπ νπνίνπ ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ν
ίδηνο, σο κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα, πξέπεη αθελφο λα είλαη ζε
ιεηηνπξγηθή ελφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε θνηλή ρξήζε
απφ ηελ ΑΜ θαη ηνλ Αλάδνρν – απφ κελ ηελ ΑΜ γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ηεο
χκβαζεο, γηα δε ηνλ Αλάδνρν γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Παξαβίαζε απφ
ηνλ Αλάδνρν νηαζδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ
επί ηφπνπ κεηαβνιψλ ζηα ζρέδηα κειέηεο εθαξκνγήο, ηα «σο θαηαζθεπάζηεθε»
έγγξαθα, ζρέδηα θαη άιια αξρεία θαη αλαθνξέο ζα απνζεθεπζνχλ θεληξηθά θαη ζα
δηαηίζεληαη

κέζσ

ηνπ

ζπζηήκαηνο

κεηάδνζεο

δεδνκέλσλ

θαη

ηνπ

δηθηχνπ

ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε φια ηα κέξε θαη ηκήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο, πξνο αλάθηεζε θαη ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηα επφκελα ρξφληα ιεηηνπξγίαο.
Δπηπξφζζεηα, φιε ε αιιεινγξαθία επί ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ έρεη πξνεγεζεί κεηαμχ
ηεο ΑΜ θαη ησλ αλαδφρσλ ησλ επί κέξνπο πκβάζεσλ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζα είλαη
εχθνια πξνζβάζηκε (ήδε απφ ηηο θάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ),
αιιά θαη επίζεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη
εμήο.
16.5

Σα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» (“as built”) ζρέδηα, ζα απεηθνλίδνπλ κε ζαθή ηξφπν ηελ
ηειηθή κνξθή φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε
αθελφο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαδνζέλησλ παγίσλ, θαη αθεηέξνπ γηα ηελ
απξφζθνπηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζπλνιηθά ή επί κέξνπο
ηκεκάησλ ηνπ, ζην κέιινλ.

16.6

ην πιαίζην δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε ηεο ΑΜ απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο Δπέθηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 6.2.1.1. θαη 6.2.1.1.Α
αληίζηνηρα, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπξάμεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
παξάδνζεο- παξαιαβήο κε ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, ρσξίο ε δηαδηθαζία απηή λα
ππνθαζηζηά ηελ δηα ηεο παξνχζαο πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη φξνπο ππνγξαθήο ηνπ
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄ ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 6 θαη 16.

16.7

Ηδηαίηεξε κλεία ζην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄
θαηά πεξίπησζε ζα γίλεη ζηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά θαη
πιηθά πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ, φπσο αλαιχεηαη ζηνλ φξν 18 ηεο παξνχζαο.

16.8

Ηδηαίηεξε κλεία ζην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ θαη Πεξηφδνπ Β΄
θαηά πεξίπησζε ζα γίλεη θαη ζηελ δηαηηζέκελε, γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο γεληθά,
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επίπισζε γξαθείνπ (γξαθεία εξγαζίαο, θαζίζκαηα θιπ), θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (νζφλεο, εζσηεξηθά ηειέθσλα, πίλαθεο ζπλαγεξκνχ
θαη ειέγρνπ θιπ).
16.9

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ λα επηηξέπεη ν ίδηνο ηελ πξφζβαζε ζε
ηξίηνπο ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, δπλάκεη θαη γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ζρεηηθψλ
ζπκθσληψλ ππεξγνιαβίαο, θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ φξν 14, ε πξφζβαζε πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ΑΜ
ζπκθσλείηαη απνθιεηζηηθή έλαληη ηξίησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ επηβαηψλ), πιελ ηεο ΑΜ θαη
ηξίησλ ρεηηδνκέλσλ κε ηελ ΑΜ αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα ζθνπνχο ζπλδεφκελνπο
κε

ηε

χκβαζε

(ιακβαλνκέλσλ

ελδεηθηηθψο

ππ‟

φςηλ

ελεξγεηψλ

εκπνξηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΜ, δηαδηθαζηψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηεο
ζπιινγήο απηψλ είηε απφ ηελ ΑΜ είηε απφ άιινλ ηξίην θνξέα, δηαδηθαζηψλ
παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο θαη ειέγρσλ ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ
απφ ηελ παξνχζα). Δθ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο (θπξίσο σο
ζχκβαζεο απιήο παξνρήο ππεξεζηψλ), ε ΑΜ δηαηεξεί θαζ‟ φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επί ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο, ε άζθεζε/εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ δελ
πξέπεη λα επεξεάδεη αιιά νχηε θαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ
Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ Αλαδφρνπ ππφ ηελ παξνχζα. ε θάζε πεξίπησζε ηα δηθαηψκαηα,
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηεο ΑΜ ζε ζρέζε κε ηηο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφ
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηηο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφ Δπέθηαζεο πεξηνξίδνληαη κφλν
απφ ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα
χκβαζε. ην πιαίζην απηφ, ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη θαη ζπκθσλεί φηη ε ΑΜ (θαη ηξίηνη
ρεηηδφκελνη κε ηελ ΑΜ) δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ρσξίο εηδηθφ ιφγν, ηελ
ειεχζεξε πξφζβαζή ηεο ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ θαη πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο
αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
παξνχζαο ηελ αθψιπηε πξφζβαζε ηεο ΑΜ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ.
16.10 Δηδηθά θαη πεξηνξηζηηθά, θαη‟ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή
απφ ηνλ Αλάδνρν ε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ΟΔΘ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 9.10 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη
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Πξνδηαγξαθέο»]. ην πιαίζην ησλ παξφλησλ φξσλ 16.9 θαη 16.10, ν Αλάδνρνο ξεηά θαη
αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ ΟΔΘ (ή/θαη ηξίησλ ρεηηδνκέλσλ κε
απηνχο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 9.10 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη
Πξνδηαγξαθέο», ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ
αλαιακβάλεη έλαληη θάζε πξνζψπνπ αδηαθξίησο πνπ απαζρνιείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο παξνχζαο ή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ή πνπ ελ γέλεη ρξεζηκνπνηεί
ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 17
17.1

ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Δθπξόζσπνη ηνπ Αλαδόρνπ

17.1.1 Ο Αλάδνρνο έρεη νξίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα ν Αλάδνρνο δειψλεη φηη δηνξίδεη αληίθιεηφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
.....................ηνπ...............,
.............ηει....................,

θάηνηθν
fax:.................,

Αζελψλ,
e-mail:

νδφο

..................αξ.

...................Με

ηελ

απφ

...................Τπεχζπλε Γήισζή .........................απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ .....σο αληηθιήηνπ ηνπ Αλαδφρνπ. ηνλ σο άλσ αληίθιεην ζα θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ ΑΜ φιεο νη εμψδηθεο ή δηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε.
17.1.2 O αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ αλσηέξσ λφκηκν εθπξφζσπν αλαθνξηθά εηδηθά κε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ ΑΜ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε
ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία γλσζηνπνηήζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηελ ΑΜ. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο,
εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ.
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17.1.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή εθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πξφζσπα
απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη‟ εληνιή ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηεο ΑΜ, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο.
17.2

Πξνζσπηθό
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηελ ζηειέρσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 2.8.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο».

17.3

Δηδηθέο ππνρξεώζεηο ζε πξνζσπηθό

17.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γεληθφηεξα λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, πνπ λα έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα φπνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα.
17.3.2 ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε
ηελ ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.
17.3.3 Σν γεγνλφο φηη ε ΑΜ επηβιέπεη ηε χκβαζε θαη‟ νπδέλ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
θάζε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηελ Ηζρχνπζα
(εξγαηηθή) Ννκνζεζία.
17.3.4 Ζ ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε αηφκνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ην νπνίν θξίλεη αθαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ην πξνζσπηθφ
ηεο ΑΜ ή ηξίηνπο. Σν αίηεκα ηεο ΑΜ γηα απνκάθξπλζε πξνζσπηθνχ ζα είλαη ηεθκεξησκέλν.
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ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΆ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηα αληαιιαθηηθά, πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν
3.6.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο».

ΑΡΘΡΟ 19
19.1

ΔΞΟΠΛΗΜ

Δμνπιηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο - Παξαιαβήο θαη ελ
φςεη ηεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, ζα θξνληίζεη
γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ζε θαληίλεο,
θνπδίλα, ηνπαιέηεο, απνδπηήξηα ρψξσλ αλάπαπζεο). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πξνκήζεηα ςπγείσλ, θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ, γεληθφηεξα ν εμνπιηζκφο θνπδίλαο θ.ά.
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ
έρεη ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ νξηδφκελσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη απνκείσζεο απηψλ), ν εμνπιηζκφο απηφο λα ινγίδεηαη σο αλήθσλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζεσξείηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθε απφ ηνλ Αλάδνρν, νπφηε
θαη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο απηφο ζα παξακείλεη
ζηελ ΑΜ άλεπ (εηδηθνχ/πξφζζεηνπ) αληαιιάγκαηνο.
Όια ηα αλσηέξσ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο (θαη θάζε παξφκνηα κειινληηθή πξνκήζεηα) ζα απνηειέζνπλ Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ΑΜ, επνκέλσο κέρξη θαη ην ηέινο ηζρχνο
ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηα έρεη δηαηεξήζεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ήηαλ
σο θαηλνχξγηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπλήζνπο θζνξάο ηνπο.

19.2

Δμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ
Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο - Παξαιαβήο θαη ελ φςεη ηεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα νξίζεη ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ (ειεθηξηθέο ζθνχπεο, κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ δαπέδσλ, ηξνρήιαηα θαξφηζηα γηα ρξήζε απφ ηνπο θαζαξηζηέο, ζθνχπεο,
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ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο, πιπζηηθά κεραλήκαηα κε πίεζε λεξνχ φπσο απαηηνχληαη
γηα εηδηθέο ρξήζεηο, θηι). Ζ ιίζηα απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί
απφ ηελ ΑΜ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ζα ηα πξνκεζεπηεί απφ ηελ αγνξά, κε δηθέο
ηνπ δαπάλεο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ έρεη ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο
ησλ νξηδφκελσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα κε ηελ θαηαβνιή
ησλ ζρεηηθψλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη απνκείσζεο απηψλ), ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηα ζρεηηθά πιηθά λα ινγίδνληαη σο αλήθνληα απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη δηα
ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πξνκήζεηα
λένπ εμνπιηζκνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζε αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ έρεη θζαξεί ή θαηαζηξαθεί ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ.
Ζ πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ (απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά, μεζθνλφπαλα, ζθνπγγάξηα, θηι.) ζα βαξχλεη επίζεο ηνλ Αλάδνρν θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, θαη ζα
ηζρχνπλ νκνίσο ηα αλσηέξσ.
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ππεξγνιάβνο
γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο.
19.3 Δμνπιηζκόο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
Ο Αλάδνρνο ζα ρνξεγήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη
ζε θάζε άηνκν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ησλ ζεξάγγσλ
θαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ ΑΜ, ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε αηνκηθά θαη
νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία.
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δψλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα, γαιφηζεο, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ, πιηθά πξνζηαζίαο απφ
ηνλ ζφξπβν θιπ. Δπηπιένλ απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη
Πξνδηαγξαθέο».
19.4

Λνηπόο Δμνπιηζκόο
Πξνβιέςεηο γηα ινηπφ εμνπιηζκφ θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ εμεηδηθεχνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο». ε θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα
πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο, πέξαλ φζσλ
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δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ έρεη
ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ νξηδφκελσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
Γηαζεζηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
Γηαζεζηκφηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη απνκείσζεο απηψλ), ν
εμνπιηζκφο απηφο λα ινγίδεηαη σο αλήθσλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
νπνίαο ζεσξείηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθε απφ ηνλ Αλάδνρν, νπφηε θαη θαηά
ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο απηφο ζα παξακείλεη ζηελ ΑΜ άλεπ (εηδηθνχ/πξφζζεηνπ) αληαιιάγκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ (IT/ERP) ΤΠΟΣΉΡΗΞΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΗΣ/ERP) ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο, πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 4.6 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο». Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ έρεη
ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ νξηδφκελσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
Γηαζεζηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ
Γηαζεζηκφηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ιφγνη απνκείσζεο απηψλ), ην
ζχζηεκα/εμνπιηζκφο απηφο λα ινγίδεηαη σο αλήθσλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζεσξείηαη δηα ηεο παξνχζεο φηη αγνξάζηεθε ή/θαη δεκηνπξγήζεθε
απφ ηνλ Αλάδνρν, νπφηε θαη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο
ζα παξακείλεη ζηελ ΑΜ άλεπ (εηδηθνχ/πξφζζεηνπ) αληαιιάγκαηνο. Με απηά ηα δεδνκέλα, ε αιεζήο κεηαμχ ησλ Μεξψλ λνκηθή ζρέζε αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα / εμνπιηζκφ είλαη φηη, ε ΑΜ είλαη απνθιεηζηηθή θπξία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ θαη
ν Αλάδνρνο ππφ ηνπο φξνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έρεη κφλν δηθαίσκα
ρξήζεο απηνχ – απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη εθφζνλ απηή παξακέλεη ζε ηζρχ – θαη ζπλαθή ππνρξέσζε ηήξεζεο απηήο ηεο λνκηθήο ζρέζεο θαη
δηαζθάιηζεο απηήο θαηά ηελ πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζε πιήξε ζπλελειίδα 93 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
λφεζε κε ηελ ΑΜ θαηά ηελ πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ
ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ θαη ζα θξνληίδεη γηα ηε ιήςε ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ επί ησλ φξσλ πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ζέζεο ζε
ιεηηνπξγία θαη ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ/ζπζηήκαηνο.
Πεξαηηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα / εμνπιηζκφο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο θαη ην λέν ζχζηεκα/εμνπιηζκφο IT/ERP, ηνπ νπνίνπ ηελ πξνκήζεηα,
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ν ίδηνο θαηά ηα αλσηέξσ, σο
κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα, πξέπεη αθελφο λα είλαη ζε ιεηηνπξγηθή
ελφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε θνηλή ρξήζε απφ ηελ ΑΜ
θαη ηνλ Αλάδνρν – απφ κελ ηελ ΑΜ γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο, γηα
δε ηνλ Αλάδνρν γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
Παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν νηαζδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ .

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΗΥΤΟ- ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ

Οη δαπάλεο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ρεηηθνί
πεξαηηέξσ φξνη εμεηδηθεχνληαη ζηα άξζξα 3.11 θαη 9.10 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο».

ΑΡΘΡΟ 22
22.1

ΑΦΑΛΗΔΗ

Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί ζε ηζρχ κε δηθά ηνπ έμνδα απφ ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο
χκβαζεο (ή απφ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ ελδέρεηαη λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο
ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ) έσο ηε ιήμε ηεο χκβαζεο, φπνηα αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή
κε βάζε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη φπνηα αζθάιηζε απαηηείηαη ζχκθσλα κε
ην ηεχρνο Αζθαιίζεσλ.

22.2

Κάζε αζθάιηζε πνπ ζα ζπλάπηεη ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη νπζησδψο θάιπςε έλαληη ησλ
ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη επζπλψλ, ελψ ζπκθσλείηαη φηη ηα φξηα ηεο απνδεκίσζεο απνηεειίδα 94 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ινχλ ηα ειάρηζηα φξηα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο κέγηζηεο πξνβιεπφκελεο δεκίαο. Σα φξηα ζα επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά θαη θαηά πεξίπησζε, ζα απμάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ κέγηζηε εθηηκψκελε δεκία ή ζα δηαηεξνχληαη ζε φξηα ζηα νπνία ζα αζθαιηδφηαλ έλαο θνξέαο ιεηηνπξγίαο επηδεηθλχνληαο ηέηνην βαζκφ ζχλεζεο θαη
επηκέιεηαο, φπσο ζα αλακελφηαλ εχινγα απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν αλάδνρν,
ελεξγψληαο κε θαιή πίζηε θαη δηεμάγνληαο ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα θάησ απφ ίδηεο ή ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο.
22.3

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη ε αζθάιηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζα ζπλαθζεί κέζσ κεζηηψλ ή αζθαιηζηηθψλ κεζαδφλησλ θαη κε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο
ή αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ ΑΜ θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ
πξνεγνχκελε έγθξηζή ηεο. Όια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα ζπλάπηνληαη εγγξάθσο
θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζεο ηεο ΑΜ.
Δηδηθφηεξα:

22.3.1 Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε θαη ζε
θάζε πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξηλ ηελ αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
22.3.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ δηαπηζηψζεη φηη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αζθαιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζην ηεχρνο Αζθαιίζεσλ δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ή έρεη ζηακαηήζεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ελ φισ ή ελ κέξεη, ή δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ ηεχρνπο Αζθαιίζεσλ, δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ε ίδηα
ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, θαηαβάιινληαο ηα αληίζηνηρα αζθάιηζηξα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθαιηζηηθή θάιπςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΑΜ ζα εηζπξάμεη ηα πνζά πνπ θαηέβαιε παξαθξαηψληαο ηα απφ ηα πνζά
πνπ είλαη θαηαβιεηέα ζηνλ Αλάδνρν ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε
θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηζφπνζεο θαηάπησζεο ηεο εηο ρείξαο ηεο ΑΜ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά θαη δηθαηνινγεκέλα έμνδα ζηα
νπνία ππνβιήζεθε.
22.3.3 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ππάξμεη νπζηψδεο αιιαγή ζηελ
δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά σο πξνο ηελ αζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απαηηείηαη λα αειίδα 95 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζθαιηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηξφπν πνπ ελδεηθηηθψο είηε ην θφζηνο ηεο αζθάιηζεο απμεζεί είηε ε θάιπςε θαηαζηεί κε δηαζέζηκε (σο νξίδεηαη θαησηέξσ), ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην πξφζζεην πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ, ηεο πξνκήζεηαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνζνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε.
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 22.3.3:
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζεσξείηαη «κε δηαζέζηκε», εάλ δελ παξέρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε φξνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ηνπ εχξνπο, ησλ νξίσλ, ησλ απαιιαγψλ θαη ησλ εμαηξέζεσλ) νπζηαζηηθά παξφκνηνπο κε ηνπο φξνπο πνπ είρε εμαζθαιίζεη ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο έσο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη είραλ εγθξηζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ή
εάλ ε θάιπςε δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε ηζρχ κε νπζηαζηηθά παξφκνηνπο φξνπο κε ηνπο
αζθαιηζηηθνχο φξνπο πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηελ χκβαζε χκπξαμεο.
22.4

Οη ινηπέο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηηο αζθαιίζεηο εμεηδηθεχνληαη ζην εηδηθφ ηεχρνο Αζθαιίζεσλ.

22.5

Παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν νηαζδήπνηε απφ ηηο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΤΣΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΟΜΗΣΡΟΤ (ΑΚ)

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ην απηφκαην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ,
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο». ρεηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ θαη ε ζπιινγή θαη απφδνζε ζηελ ΑΜ ησλ
ζπιιεγφκελσλ θνκίζηξσλ εκπίπηεη ζηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζήο ηνπ απηήο, ν Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψλεη ζηελ εηήζηα απνινγηζηηθή αλαθνξά
ηνπ πξνο ηελ ΑΜ, ή ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ φπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα δηαηηζέκελα / πξνο δηάζεζε πξντφληα θνκίζηξνπ. ε
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπνξηθή αειίδα 96 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
μηνπνίεζε ή/θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο Αλαδφρνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ σθέιεηαο ή θέξδνπο, έλαληη ή φρη ακνηβήο ή άιιεο απνιαβήο απφ ηελ ΑΜ.
Πεξαηηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα / εμνπιηζκφο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ΑΜ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο θαη ην λέν ζχζηεκα/εμνπιηζκφο IT/ERP, ηνπ νπνίνπ ηελ πξνκήζεηα,
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ν ίδηνο, σο κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ απφ ηελ παξνχζα, πξέπεη αθελφο λα είλαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε θνηλή ρξήζε απφ ηελ ΑΜ θαη ηνλ Αλάδνρν – απφ
κελ ηελ ΑΜ γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο, γηα δε ηνλ Αλάδνρν γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
Παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν νηαζδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΝΑΦΟΡΧΝ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ, πεξηιακβάλνληαη ζην
άξζξν 9.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο», θαζψο θαη ζην ηεχρνο
Πιεξσκψλ γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΚΔΦΔΗ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ζπζθέςεηο, πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 9.5
ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο».

ΑΡΘΡΟ 26

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

ηφρν ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί ε επεμεξγαζία θαη εθηέιεζε εληνιψλ ηεο
ΑΜ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά εκπνξηθψλ ελεξγεηψλ ελδηαθέξνληνο,
επηινγήο θαη νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηεο ΑΜ, θαη ηα έζνδα απφ ηηο νπνίεο ζα αλήθνπλ
εμ νινθιήξνπ ζηελ ΑΜ. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ ηνπ Αλαδφρνπ νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα
δηεθπεξαηψλεη πηζηά θαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ ηηο απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίειίδα 97 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
αο γηα ηελ δηελέξγεηα εκπνξηθψλ ελεξγεηψλ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ. Σα έμνδα mαrketing ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.
Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ην κάξθεηηλγθ, πεξηιακβάλνληαη
ζην άξζξν 4.10.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο».

ΑΡΘΡΟ 27
27.1

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Γεληθά
Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ / ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνβιέςεσλ ζηνπο φξνπο 4.11 θαη
4.12 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή νησλδήπνηε θαη πάζεο θχζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ (ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ ηεο
αλάξηεζεο δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηνπο ζπξκνχο ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο, δηαθεκηζηηθψλ νζνλψλ ζε ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ ζπξκψλ, ηεο
αλάξηεζεο ηππσκέλσλ αθηζψλ θαη ηεο δηεμαγσγήο δηαθεκηζηηθψλ εθδειψζεσλ), ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε εηδηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ. Αληίζηνηρα, ε ΑΜ έρεη ην απφιπην θαη απεξηφξηζην δηθαίσκα ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, ηεο απφιπηεο επηινγήο θαη θξίζεο ηεο.
ην ίδην σο άλσ πιαίζην, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηφο ηνπ νχηε λα ην πξνβάιιεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζην
πιαίζην εκπνξηθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα.

27.2

Έζνδα από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρεηά πξνβιέπεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 28
28.1

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ, ΜΔ ΦΟΡΔΗ, ΜΔ ΣΡΗΣΟΤ

Δπηθνηλσλία κε ην θνηλό/ Αλαθνηλώζεηο
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Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, αλαθνξηθά κε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία.
Γεληθέο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ
ΑΜ.
Ζ ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο ζα αιιειν-ελεκεξψλνληαη πξνηνχ θάλνπλ αλαθνηλψζεηο ζην θνηλφ θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο ψζηε λα ηεξείηαη θνηλή γξακκή.
Ζ επηθνηλσλία πξνο ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα απνηειεί ζπλδπαζκφ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αληηδξάζεσλ, φηαλ ζεσξείηαη απαξαίηεην.
28.2
28.2.1

Δθπξνζώπεζε/ πλεξγαζία κε άιινπο Φνξείο
Δθπξνζώπεζε
Ο Αλάδνρνο εθπξνζσπεί γεληθφηεξα ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, δει. εθπξνζσπεί ηφζν
ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ηελ ΑΜ, ζε θάζε επηθνηλσλία πνπ αθνξά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Καηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηα
ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ε εηθφλα θαη ην εκπνξηθφ ζήκα
ηεο ΑΜ θαη ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο δελ ζα αιινηψλνληαη θαη φηη ζα ηθαλνπνηνχληαη νη
πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ απφ έλαλ θνξέα παξνρήο κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηε Θεζζαινλίθε.

28.2.2

πλεξγαζία
Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηηο δεκφζηεο/ θξαηηθέο αξρέο γηα δξάζεηο πνπ ηηο αθνξνχλ
θαη ζα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε/ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.

28.3

ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο
Κάζε ρξφλν, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλεί θαη ζα παξνπζηάδεη ζηελ ΑΜ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη ζε κηα
θνηλή ζηξαηεγηθή κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ παξνρήο κεηαθνξηθνχ έξγνπ
ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ ΑΜ δχλαηαη λα παξέκβεη κε πξνηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο.
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Ζ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:


ζθνπφ θαη ζηφρνπο ηεο επηθνηλσλίαο



αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ



θχξηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο θαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο.

Σν ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο γηα ην επφκελν έηνο ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ ΑΜ
πξνο ζπδήηεζε ην αξγφηεξν έσο ηελ 1ε Οθησβξίνπ.
28.4

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο
Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη ηκήκα επηθνηλσλίαο απφ έκπεηξν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ,
πξνθεηκέλνπ λα:
1. Πξνβάιεη ην έξγν ηνπ δηθηχνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο κε νξγαλσκέλεο εθζηξαηείεο, ν
ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο.
2. Γηαρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία κε ηξίηνπο (θνηλφ, δεκφζηνπο θαη θξαηηθνχο θνξείο,
δεκνηηθέο αξρέο, νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, επηκειεηήξηα θ.ά.).
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ην ηκήκα επηθνηλσλίαο:


Θα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα/ παξάπνλα επηβαηψλ/ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.



Θα παξέρεη βνήζεηα ζηνπο επηβάηεο κέζσ πιεξνθφξεζεο ζε θαηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο ή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ζπληήξεζεο.



Θα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ επηθνηλσλία κε ηα ΜΜΔ.



Θα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο μελάγεζεο επηζθεπηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε αλαζηάησζε ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο,
ζα εθπνλήζεη ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο σο άλσ επηζθέςεηο, κε μελαγήζεηο, αλαγθαίν πξνζσπηθφ, πξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη άιισλ έληππσλ πιεξνθνξηψλ.
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Θα ζρεδηάζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ αζηπλνκία, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΑΜ, γηα ηελ
απνθπγή εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη βαλδαιηζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην
ηκήκα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.



Θα δηαηεξεί ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ε
νπνία:
1. ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θπθινθνξίαο ζην δίθηπν.
Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί ηελ ηζηνζειίδα ελεκεξσκέλε, ακέζσο κεηά ηελ φπνηα
δηαθνξνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζπξκψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ πέληε (5)
ιεπηά κεηά απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ελεκέξσζε, ζε πεξηπηψζεηο κε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο
θαηάζηαζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ, π.ρ. ηελ θαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ, θπιηφκελσλ θιηκάθσλ θ.ά.,
2. ζα πεξηιακβάλεη εηδηθή ελφηεηα «θξίζεο», ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο,
3. ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θνκίζηξνπ.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

πκπιεξσκαηηθά ησλ ζρεηηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εηδηθφ ηεχρνο Πιεξσκψλ, ν Αλάδνρνο ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ θαη δεζκεχεηαη ζε ζρέζε κε ηα θάησζη πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα:
29.1

Οη κεληαίνη ινγαξηαζκνί γηα ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ θαζψο θαη γηα νηεζδήπνηε εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΑΜ εξγαζίεο πνπ ηπρφλ εθηειέζεη, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΜ ην πξψην δεθαήκεξν (10ήκεξν) θάζε εκεξνινγηαθνχ
κήλα κε αλαθνξά ζηνλ πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ κήλα. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
Αλαδφρνπ αθαηξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, φπσο ηπρφλ επηβιεζείζεο πνηληθέο
ξήηξεο ή απνκεηψζεηο πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην ηεχρνο
Πιεξσκψλ.
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29.2

Ζ ΑΜ ειέγρεη ηνλ ινγαξηαζκφ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαη αθνχ επαιεζεχζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνλ εγθξίλεη, ν νπνίνο θαη απνηειεί πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ΑΜ ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ εγθξηζέληνο ινγαξηαζκνχ ζηνλ Αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ηηκνινγίσλ ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα ζπλνδεχνληαη
απφ ηα απαηηνχκελα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ ηπρφλ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ απηνδίθαηε έγθξηζή ηνπ. Αλ ν ινγαξηαζκφο πεξηέρεη
αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο ή δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηά λφκν απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ΑΜ ηνλ επηζηξέθεη ζηνλ Αλάδνρν, δεηψληαο ηελ δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζή ηνπ,
θαηά πεξίπησζε, θαη ηελ επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε πξνζεζκία ειέγρνπ ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθθηλεί απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ
ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ Αλάδνρν.

29.3

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
ηεχρνπο Πιεξσκψλ.

29.4

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα ηακεία
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπληάμεσλ επαγγεικαηηψλ,
δεκνζίσλ ή άιισλ θνξέσλ.

ΑΡΘΡΟ 30
30.1

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ

Ζ χκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη κφλν σο πξνο φξνπο νη νπνίνη δελ κεηαβάιινπλ νπζησδψο ή/θαη επεθηείλνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν
ηεο χκβαζεο.

30.2

ε θάζε πεξίπησζε δελ ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ε ελδερφκελε κειινληηθή αλάζεζε νησλδήπνηε θαζεθφλησλ ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίην αλεμάξηεην ειεγθηή.
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ΑΡΘΡΟ 31

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ

31.1 Γηαθσλίεο
Κάζε δηαθσλία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχλαςε, εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
31.2 Δπίιπζε Γηαθνξώλ
31.2.1 Δάλ θαη φπνηε πξνθχςεη δηαθσλία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ηα
Μέξε ζα ζπλεξγάδνληαη θαιφπηζηα πξνο ην ζθνπφ ηεο επίιπζεο ηεο δηαθσλίαο.
31.2.2 ε πεξίπησζε πνπ ηα Μέξε δελ θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηνχην επηβεβαηψλεηαη εγγξάθσο, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ
ηα Μέξε («ην Παξαπέκπνλ Μέξνο») κπνξεί λα παξαπέκςεη ηε δηαθσλία είηε ζηελ
Σξηκειή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ είηε απεπζείαο ζηε Γηαηηεζία, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ βεβαησκέλε θαηά ηα αλσηέξσ απνηπρία θηιηθήο επίιπζεο ηεο δηαθσλίαο, εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη εηδηθά ζηελ παξνχζα, θαη κε ηελ επηθχιαμε ζε θάζε
πεξίπησζε ησλ ηζρπνπζψλ παξαγξαθψλ αμηψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
31.3 Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
31.3.1 Υσξίο λα ζίγεηαη ε ηζρχο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ην Παξαπέκπνλ Μέξνο ζα
θνηλνπνηεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ εηδνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα παξαπέκςεη
ηε δηαθσλία ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ε «Δηδνπνίεζε Δπίιπζεο
Γηαθνξώλ»).
31.3.2 Ζ Σξηκεξήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζα απνηειείηαη απφ :
31.3.2.1 έλαλ Δκπεηξνγλψκνλα, πνπ ζα επηιέγεηαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ, σο Πξφεδξν,
31.3.2.2 έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ («Μέινο Αλαδφρνπ»), σο Μέινο θαη
31.3.2.3 έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΑΜ («Μέινο ΑΜ»), σο Μέινο.
31.3.3 Θα θαηαξηηζζνχλ δχν θαηάινγνη Δκπεηξνγλσκφλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο ζα ηζρχεη
θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄ («Καηάινγνο Δκπεηξνγλσκφλσλ Πξνπαξαειίδα 103 από 156
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ζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄») θαη ν δεχηεξνο θαηά ηελ Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
(«Καηάινγνο Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηφδνπ Λεηηνπξγίαο»). Σα πξφζσπα πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο άλσ Καηαιφγνπο ζα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα απφ ηνλ
Αλάδνρν, ηελ ΑΜ, ηνπο Τπεξγνιάβνπο θαη απφ βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηνπ Αλαδφρνπ ή
ησλ Τπεξγνιάβσλ.
31.3.4 Κάζε Καηάινγνο Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα απνηειείηαη
απφ έμη (6) εηδηθνχο, πνπ ζα επηιέγνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα Μέξε. Απηή ε επηινγή ζα
γίλεη εληφο είθνζη (20) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο. Δάλ ηα
Μέξε δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηνπο Δκπεηξνγλψκνλεο ζα εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πεξί παξαπνκπήο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία. Οη Δκπεηξνγλψκνλεο
ζα είλαη πεληαεηνχο ζεηείαο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο απηήο απφ ηα Μέξε. Γηα ηελ
έγθπξε θαηάξηηζε ησλ Καηαιφγσλ, απαηηείηαη έθαζηνο εθ ησλ εηδηθψλ πνπ ηνπο
απνηεινχλ λα έρεη δειψζεη εγγξάθσο ζηα Μέξε φηη απνδέρεηαη λα ελεξγήζεη σο
Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νπνηεδήπνηε θιεζεί.
31.3.5 ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο θάπνηνπ εθ ησλ
Δκπεηξνγλσκψλσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Καηαιφγνπο θαηά ηε πκβαηηθή Πεξίνδν,
ηα Μέξε πξέπεη λα επηιέμνπλ αληηθαηαζηάηε εληφο είθνζη (20) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ή εκθαλίζεσο ηνπ θσιχκαηνο.
31.3.6 Ζ Δηδνπνίεζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζα πεξηιακβάλεη κία πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηνπ
δεηήκαηνο, πνπ πξφθεηηαη λα παξαπεκθζεί, ην αίηεκα, ην Μέινο Αλαδφρνπ ή ην Μέινο
ΑΜ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε), πνπ νξίδεηαη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Σξηκειή
Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαζψο θαη πξφζθιεζε πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν λα
νξίζεη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην Μέινο ΑΜ ή ην Μέινο Αλαδφρνπ (αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε), πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ
θαζψο θαη πξνηεηλφκελν ηφπν θαη ρξφλν θιήξσζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε
παξάγξαθν.
31.4 Δπηινγή Πξνέδξνπ Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
31.4.1 Ο Δκπεηξνγλψκνλαο, πνπ ζα νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
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Γηαθνξψλ, ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε

απφ ηνπο Καηαιφγνπο εκπεηξνγλσκφλσλ, νη

νπνίνη θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Ο θιεξσζείο Δκπεηξνγλψκνλαο νθείιεη
λα επηβεβαηψζεη φηη απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εληφο δχν (2) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ απφ
ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε ηεο θιεξψζεσο. ε πεξίπησζε πνπ - θαη' εμαίξεζε ηεο
γεληθήο δέζκεπζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 31.3.4 ν θιεξσζείο
Δκπεηξνγλψκνλαο αδπλαηεί λα απνδερζεί ή δελ επηβεβαηψζεη ξεηά ηελ απνδνρή ηνπ
εληφο ησλ σο άλσ δχν (2) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ, ηφηε ε θιήξσζε ζα επαλαιακβάλεηαη κε
ηνχο ινηπνχο Δκπεηξνγλψκνλεο.
31.4.2 Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζεσξείηαη ζπζηαζείζα θαηά ηελ εκεξνκελία
ξεηήο απνδνρήο απφ ηνλ θαηά ηα σο άλσ νξηζζέληα Δκπεηξνγλψκνλα ηνπ δηνξηζκνχ
ηνπ. Σελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ην
Παξαπέκπνλ Μέξνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο αληίγξαθν
ηεο Δηδνπνίεζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.
31.5 Παξαπνκπή ηεο Γηαθσλίαο
Σν Παξαπέκπνλ Μέξνο ζα θνηλνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ππφζεζε (ην «εκείσκα
Παξαπνκπήο»)

ζηελ

Σξηκειή

Δπηηξνπή

Δπίιπζεο

Γηαθνξψλ

θαη

ζηνλ

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ (ν «Αληίδηθνο») εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ
απφ ηε ζχζηαζε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν εκείσκα Παξαπνκπήο ζα πεξηιακβάλεη εμεηδίθεπζε ησλ
πεξηζηάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δηαθσλία, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
Δηδνπνίεζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην Παξαπέκπνλ Μέξνο
δηθαηνχηαη ηεο αηηνχκελεο ιχζεο θαη φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
31.6 Απάληεζε ζηελ Παξαπνκπή
Ο Αληίδηθνο ζα θνηλνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ππφζεζε (ε «Απάληεζε») ζηελ
Σξηκειή Δπηηξνπή θαη ζην Παξαπέκπνλ Μέξνο εληφο πξνζεζκίαο, πνπ νξίδεη θαηά
πεξίπησζε ν Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 31.8. Ζ Απάληεζε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αληηθξνχνπλ ην εκείσκα Παξαπνκπήο θαη φια ηα ζρεηηθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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31.7 Γηαδηθαζία
Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ
ηφπνπ θαη ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ) ελαπφθεηηαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σξηκεινχο
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ ζα δηακνξθψλεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο
δηαδηθαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Σα Μέξε ζα
ζπκκνξθψλνληαη κε θάζε αίηεκα θαη νδεγίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία.
31.8 Απόθαζε ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.
31.8.1 ε θάζε πεξίπησζε ε Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νθείιεη λα
εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο επί ηεο δηαθνξάο θαη λα ηελ θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζε
ακθφηεξα ηα Μέξε εληφο δέθα ηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ηνπ εκεηψκαηνο Παξαπνκπήο εθηφο εάλ ηα Μέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθή
πξνζεζκία είηε κεγαιχηεξε είηε κηθξφηεξε. Ο Πξφεδξνο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο

Γηαθνξψλ

ζα

έρεη

ην

δηθαίσκα

λα

παξαηείλεη

κνλνκεξψο

ηελ

πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία θαηά επηά (7) εκέξεο ην κέγηζην.
31.8.2 Ζ απφθαζε ζα ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζα είλαη αηηηνινγεκέλε.
31.8.3 Δθηφο αλ θαη κέρξη λα αλαζεσξεζεί ή αθπξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε απφθαζε ηεο
Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ απφ ηε Γηαηηεζία, απηή ζα δεζκεχεη ηα Μέξε,
ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ άκεζα.
31.9 Ακνηβή θαη δαπάλεο Δκπεηξνγλώκνλα
Ζ ακνηβή θαη νη δαπάλεο ηνπ Δκπεηξνγλψκνλα γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζα
πξνθαηαβάιινληαη απφ ην Παξαπέκπνλ Μέξνο ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο
Σξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηα Μέξε κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο. Με ηελ
απφθαζή ηεο επί ηεο δηαθνξάο, ε Σξηκειήο Δπηηξνπή ζα θαζνξίδεη ην νξηζηηθφ πνζφ ηεο
ακνηβήο θαη ησλ δαπαλψλ, εληφο ησλ νξηδνκέλσλ νξίσλ απφ ηνλ Κ.Πνι.Γ. γηα ηηο
ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ, ην νπνίν θαη ζα επηκεξίδεη ε Δπηηξνπή ζηα Μέξε θαηά ηελ θξίζε
ηεο. Καζέλα απφ ηα Μέξε ζα αλαιακβάλεη ηα έμνδά ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ
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εμφδσλ ηπρφλ καξηχξσλ.
31.10 Αξκνδηόηεηα ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νθείιεη λα απνθαζίδεη δίθαηα θαη
ακεξφιεπηα θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα λα εμαθξηβψζεη ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά θαη λα εθαξκφζεη νξζά ηε χκβαζε χκπξαμεο θαη ην λφκν. Ζ Σξηκειήο
Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζα δχλαηαη λα εμεηάζεη, ειέγμεη θαη κειεηήζεη
νπνηαδήπνηε γλψκε, πηζηνπνηεηηθφ, νδεγία, απφθαζε νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ έγηλε
ή εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο.
31.11 Δκπηζηεπηηθόηεηα
Όιεο νη πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ παξέρνπλ ηα Μέξε ζηελ Σξηκειή
Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη
θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά. Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ, δελ ζα απνθαιχπηεη ηα αλσηέξσ, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Μέξνπο πνπ ηα απνθάιπςε, ζε ηξίην πξφζσπν. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, φια ηα έγγξαθα πνπ παξέδσζαλ ηα Μέξε ζηελ

Σξηκειή

Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζα ηνπο επηζηξέθνληαη.
31.12 Παξαπνκπή ζε Γηαηηεζία
31.12.1 Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο
Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 31.2.2 ή 31.3.4, θάζε Μέξνο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηε δηαθνξά ζε Γηαηηεζία
(απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηθαηνδνζίαο). Κάζε ηέηνηα δηαθνξά ζα επηιχεηαη
ππνρξεσηηθάβάζεη ησλ πεξί Γηαηηεζίαο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
(άξζξν 867 επ. Κ. Πνι. Γηθ.).
31.12.2 Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) δηαηηεηέο, πνπ ζα δηνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο δηαηηεζίαο.
31.12.3 Ζ δηαηηεζία ζα δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Θα εθαξκφδνληαη νη φξνη
ηεο παξνχζαο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην.
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31.12.4 Ζ απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα ηαθηηθφ ή έθηαθην
έλδηθν κέζν θαη απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν, ρσξίο λα απαηηείηαη λα θεξπρζεί ηέηνηνο απφ
ηα δηθαζηήξηα. Ζ ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο απνθιείνπλ θαη παξαηηνχληαη απφ θάζε έλδηθν
κέζν ή κέζν πξνζθπγήο ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ή άιιεο δηθαζηηθήο
αξρήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηθαηνδνζία ή αξκνδηφηεηα. Ζ απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ δχλαηαη λα αθπξσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 897
ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
31.12.5 Ζ πξνζθπγή ζηε Γηαηηεζία δελ αλαζηέιιεη ηελ ηζρχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο νχηε απαιιάζζεη ηνπο ζπκβαιιφκελνπο απφ ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο
ηεο ηπρφλ απφθαζεο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.
31.13 Τπνρξεώζεηο ησλ Μεξώλ
Σα Μέξε ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ, εθηεινχλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο, αλεμάξηεηα απφ ηε
θχζε ηεο δηαθνξάο θαη ηελ παξαπνκπή ηεο ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ ή ζε Γηαηηεζία θαη ζα εθαξκφδνπλ άκεζα ηηο απνθάζεηο ηεο Σξηκεινχο
Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
31.14 Έμνδα Γηαηηεζίαο θαη Ακνηβέο Γηαηηεηώλ
Ζ ακνηβή θαη ηα έμνδα ησλ δηαηηεηψλ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 882 ηνπ ΚΠνιΓ.

ΑΡΘΡΟ 32

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΛΟΓΧ
ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ
ΑΜ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΛΟΓΧ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΑΜ

32.1

Γεγνλόηα Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ- Καηαγγειία ύκβαζεο ιόγσ Γεγνλόησλ Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ

32.1.1 Γεγνλόηα Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ
Με ηελ εμαίξεζε γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο ΑΜ ή Γεγνλφηα
Αλσηέξαο Βίαο, θαζέλα απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα απνηειεί Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο
Αλαδφρνπ:
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(i) Μεηά ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ν Αλάδνρνο παξαβίαζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο
ή/θαη φξν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, θαηά ηξφπν πνπ επεξεάδεη νπζησδψο αξλεηηθά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
(ii) Μία Παξαηεηακέλε Παξαβίαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 32.1.3.
(iii) ε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) ζπλαπηψλ κελψλ, κεηψζεθε ην πνζφ εθάζηεο Μεληαίαο Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο ηεο ΑΜ πξνο ηνλ Αλάδνρν (ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ) πεξηζζφηεξν απφ 24%, ιφγσ επηβνιήο πνηλψλ/απνκεηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
(iv) ε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ζπλαπηψλ κελψλ, ην πνζφ εθάζηεο Μεληαίαο Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο ηεο ΑΜ πξνο ηνλ Αλάδνρν (ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ηνπ Αλαδφρνπ) ήηαλ κεησκέλν πεξηζζφηεξν απφ 12% ιφγσ επηβνιήο πνηλψλ/απνκεηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
(v) Σν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο δελ ήηαλ δηαζέζηκν, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπλερείο εκέξεο ιεηηνπξγίαο
ή έμη (6) κε δηαδνρηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ζε έλα έηνο ιεηηνπξγίαο (κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄), γηα ιφγν πνπ δελ
νθείιεηαη ζε παξαβίαζε ππνρξέσζεο ηεο ΑΜ, θαη ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη
απνδεδεηγκέλα πξνβεί ζηηο θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία
θαη ηνπο Καλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο πξφζθνξεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή
ή/θαη παξεκπφδηζε ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ε κε ιεηηνπξγία επηβάιιεηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία ή δπλάκεη
δηθαζηηθήο απφθαζεο ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ ΑΜ ή/θαη ζε άιιε αξκφδηα Αξρή θαη
έρεη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε.
(vi) Αλ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην
ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, εμπγίαλζεο ή αλαζηείιεη ηελ
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επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία ή αλ
εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε ή ιεθζεί δεζκεπηηθή εηαηξηθή απφθαζε γηα ηε ιχζε θαη
εθθαζάξηζε ηνπ Αλαδφρνπ.
(vii)

Καηαγγειία

νηαζδήπνηε

ησλ

Κχξησλ

πκβάζεσλ

Υξεκαηνδφηεζεο,

πνπ

ζπλεπάγεηαη αδπλακία ή δπζρέξεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Αλαδφρνπ θαη πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην
ρξεκαηνδνηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε εθ ηεο θαηαγγειζείζαο Κχξηαο χκβαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο δελ ζπκπιεξψζεθε πιήξσο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ
ηελ θαηαγγειία.
(viii) Αλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή Σξίηνπ ή δηνξηζζεί εθθαζαξηζηήο, δηαρεηξηζηήο, ή άιινο
παξφκνηνο ιεηηνπξγφο, απφ αξκφδην δηθαζηήξην ή άιιε αξκφδηα Αξρή, γηα νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο επηρείξεζεο ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Αλαδφρνπ..
(ix) Παξαβίαζε νηαζδήπνηε επί κέξνπο ππνρξέσζεο ησλ φξσλ 13 θαη 42.
(x) Παξαβίαζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ππφ ηνλ φξν 22 θαη ην ζπλαθέο
ηεχρνο αζθαιίζεσλ θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ δηαηήξεζεο θαη ινηπψλ ζπκβάζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο, κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο.
(xi) Καηαγγειία ή κε εθηέιεζε ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δάλεηαο εκπεηξίαο
ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά θαη ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ή ε δηαθνπή
πιήξσζεο απφ ηελ ππάξρνπζα δάλεηα εκπεηξία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ
θαη απαηηήζεσλ απφ ηελ Γηαθήξπμε ή ζπλδξνκή γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε ή/θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ειιείπνπζα ή κε δένπζα δάλεηα εκπεηξία δελ θαιχπηεηαη ην αξγφηεξν εληφο
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θαηαγγειία ή ηε δηαπηζησκέλε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε
δηαπηζησκέλε δηαθνπή πιήξσζεο ησλ αλσηέξσ απαηηνπκέλσλ ή ηε δηαπηζησκέλε ζπλδξνκή σο άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ κε λέα (δένπζα θαηά ηα αλσηέξσ) δάλεηα εκπεηξία ή
θαζ‟ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο Ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο.
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(xii) Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηζρχνληνο επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ θαη ε κε απνθαηάζηαζε ηέηνηαο κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΑΜ.
(xiii) Αλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή έγγξαθν ή δήισζε πνπ παξαζρέζεθε/έγηλε απφ ή
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή/θαη
ζην πιαίζην ζχλαςεο ή/θαη εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ ΑΜ, θαζψο θαη αλ νπνηαδήπνηε εγγπνδνηηθή ή άιιε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη νηνπδήπνηε ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία είλαη ή απνδεηθλχεηαη φηη
ήηαλ νπζησδψο αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή.
(xiv) Αλ ν Αλάδνρνο παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνχζαο ή/θαη φξν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ παξάβαζε έρεη νπζηψδε δπζκελή επίπησζε ζηα
δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΑΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ νπζηψδνπο Εεκίαο.
(xv) Με ζπκκφξθσζε κε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή, θαηά πεξίπησζε, δηαηηεηηθή απφθαζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε.
(xvi) Με θαηαβνιή απφ ηνπο Αξρηθνχο Μεηφρνπο θαη/ή ηνπο Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο
νπνηνπδήπνηε νθεηιφκελνπ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ φξνπ 37, εληφο πέληε (5) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηνχην απφ ηελ ΑΜ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα νηνλδήπνηε ιφγν θαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν δελ θαηέζηε δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ δηα ηεο αηηεζείζαο θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ φξνπ 37.
(xvii) Δάλ επήιζε νηνδήπνηε γεγνλφο εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ ν Μέηνρνο πνπ ειέγρζεθε γηα
ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ ζπλερίδεη
λα πιεξνί ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ απφ ηελ Γηαθήξπμε ή αλ
έρνπλ ζπληξέμεη γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε
ή/θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία ή εάλ επήιζε νηνδήπνηε γεγνλφο, θαηά ηελ εχινγε θξίζε
ηεο ΑΜ, πνπ επεξεάδεη ή δχλαηαη λα επεξεάζεη, θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο ΑΜ, ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ηνπ Αξρηθνχ Μεηφρνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ειέγρζεθε θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη επηβεβαηψζεθε ε πιήξσζε
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ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ θξηηεξίσλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
(xviii) Οπνηνδήπνηε άιιν γεγνλφο, ην νπνίν νξίδεηαη εηδηθψο σο «Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο
Αλαδφρνπ» ζηελ παξνχζα θαη ηπρφλ δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ή
δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα εθ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πεξηπηψζεσλ.
32.1.2 Καηαγγειία ύκβαζεο ιόγσ Γεγνλόησλ Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ
32.1.2.1 Ζ επέιεπζε νηνπδήπνηε Γεγνλφηνο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο
ηεο χκβαζεο. Με ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε Γεγνλφηνο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ, θαη
πξηλ ε ΑΜ θνηλνπνηήζεη έγγξαθε εηδνπνίεζε θαηαγγειίαο ζηνλ Αλάδνρν («Δηδνπνίεζε
Καηαγγειίαο ΑΜ»), ε ΑΜ ηάζζεη πξνεγνπκέλσο εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν εχινγε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλνξζψζεη πιήξσο ην ελ
ιφγσ Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ. Δάλ ε πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ην Γεγνλφο
Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ λα έρεη επαλνξζσζεί ζε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο ΑΜ, ηφηε ε ΑΜ
έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θνηλνπνίεζε έγγξαθεο Δηδνπνίεζεο Καηαγγειίαο ΑΜ
ζηνλ Αλάδνρν, ε ηζρχο ηεο νπνίαο ζα επέξρεηαη (νπφηε θαη ε χκβαζε χκπξαμεο ζα
ιχεηαη) κεηά ην πέξαο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο (πνπ ζα ηίζεηαη ξεηά κε ηελ Δηδνπνίεζε Καηαγγειίαο ΑΜ) ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο
Δηδνπνίεζεο Καηαγγειίαο ΑΜ, ρσξίο λα έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξσο ην ζπγθεθξηκέλν
Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
32.1.2.2 Σα δηαιακβαλφκελα ζηνλ φξν 31 ηεο παξνχζαο νπδφισο θσιχνπλ ή αλαζηέιινπλ ηελ
ηζρχ ησλ φξσλ 32.1.1 – 32.1.2 θαη 34.1, ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ
δηαδηθαζία ηνπ φξνπ 31 απφθαζε κε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
32.1.3 Καηαγγειία ύκβαζεο ύκπξαμεο ιόγσ Παξαηεηακέλεο Παξαβίαζεο από ηνλ
Αλάδνρν
32.1.3.1 Δάλ ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο εηδηθά πξνβιεπφκελεο ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε επηβνιή πνηλψλ/απνκεηψζεσλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ

Γηαζεζηκφηεηαο,

ππφ

ηνπο

εηδηθνχο

φξνπο

ηνπ

ηεχρνπο

Πιεξσκψλ,

,επαλαιήθζεθε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ζπλαπηψλ
κελψλ ή εάλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη νηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ηνπ (εθηφο απφ εθείλεο
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γηα ηελ παξαβίαζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη επηβνιή πνηλήο/απνκεηψζεσλ Μεληαίσλ
Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ)
επί έλαλ (1) ζπλαπηφ κήλα, ηφηε ε ΑΜ κπνξεί λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν έγγξαθν
ζην νπνίν («Πξψηε Πξνεηδνπνίεζε»):
-

ζα αλαθέξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πξνεηδνπνίεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο φξνπ,

-

ζα παξέρνληαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε θαη

-

ζα δειψλεηαη ξεηψο φηη πξφθεηηαη γηα παξαβίαζε, ε νπνία αλ εμαθνινπζήζεη ή εάλ
επαλαιεθζεί εθ λένπ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο.

32.1.3.2 Δάλ, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε Πξψηεο Πξνεηδνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν, ε ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε εμαθνινχζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ άιινλ έλαλ (1)
ζπλαπηφ κήλα ή επαλαιήθζεθε εθ λένπ ζηνπο επφκελνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ παξαιαβή απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Πξψηεο Πξνεηδνπνίεζεο, ηφηε ε ΑΜ κπνξεί λα
θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν θαη άιιε πξνεηδνπνίεζε («Σειηθή Πξνεηδνπνίεζε») ζηελ
νπνία:
-

ζα πξνζδηνξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ Σειηθή Πξνεηδνπνίεζε,

-

ζα αλαθέξεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε ππήξμε ήδε αληηθείκελν ηεο Πξψηεο
Πξνεηδνπνίεζεο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, θαη

-

ζα αλαθέξεηαη φηη, εάλ ε παξαβίαζε εμαθνινπζήζεη γηα άιιεο είθνζη (20) ζπλερείο
εκέξεο ή επαλαιεθζεί εθ λένπ ζηνπο επφκελνπο δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο θαη παξαιαβήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Σειηθήο Πξνεηδνπνίεζεο, νπφηε
ζπληειείηαη Παξαηεηακέλε Παξαβίαζε, ε χκβαζε χκπξαμεο δχλαηαη λα
θαηαγγειζεί γηα ην Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
32.1.1(ii) θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαηαγγειίαο ηεο παξ. 32.1.2 αλσηέξσ.

32.1.3.3 πληξέρνπζεο Πξνεηδνπνηήζεηο: Γηα έλα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο ηνπ παξφληνο φξνπ
κπνξεί λα κελ θνηλνπνηεζεί ηδηαίηεξε πξνεηδνπνίεζε, εάλ ην πεξηζηαηηθφ απηφ είρε ήδε
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πεξηιεθζεί ζε άιιε μερσξηζηή πξνεηδνπνίεζε.
32.2

Γεγνλόηα Τπαηηηόηεηαο ΑΜ - Καηαγγειία ύκβαζεο ιόγσ Γεγνλόησλ Τπαηηηόηεηαο ΑΜ

32.2.1 Γεγνλόηα Τπαηηηόηεηαο ΑΜ
Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπληζηνχλ Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ ή
Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, θάζε έλα απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ:
(i) Με θαηαβνιή απφ ηελ ΑΜ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηεο ζηνλ Αλάδνρν,
πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ επξψ (20.000.000,00€)
εληφο ηξηάληα (30) Eξγαζίκσλ Hκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο
ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ νη νθεηιέο απηέο θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ έγγξαθνπ αηηήκαηνο,
(ii) Παξαβίαζε απφ ηελ ΑΜ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο,

πνπ

θαζηζηά

αδχλαηε

ηελ

εθπιήξσζε

απφ

ηνλ

Αλάδνρν

ησλ

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
ζπλαπηνχο κήλεο, ππφ ηελ πεξαηηέξσ πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο πθίζηαηαη εθ ηνπ
ιφγνπ απηνχ δπζαλάινγε νηθνλνκηθή Εεκία,
(iii) Ζ κε ζπκκφξθσζε ηεο ΑΜ κε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή, θαηά πεξίπησζε, δηαηηεηηθή
απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα χκβαζε,
(iv) Αλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή έγγξαθν ή δήισζε πνπ παξαζρέζεθε/έγηλε απφ ηελ
ΑΜ θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή/θαη ζην πιαίζην ζχλαςεο ή/θαη
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη αλ νπνηαδήπνηε εγγπνδνηηθή ή άιιε
δήισζε ηεο ΑΜ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία είλαη ή
απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ νπζησδψο αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο
ζθνπνχο ηεο χκβαζεο,

(v) νπνηνδήπνηε άιιν γεγνλφο ην νπνίν νξίδεηαη εηδηθψο σο «Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο
ΑΜ» ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα εθ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ
πεξηπηψζεσλ.
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32.2.2 Καηαγγειία ύκβαζεο ιόγσ Γεγνλόησλ Τπαηηηόηεηαο ΑΜ
32.2.2.1 Ζ επέιεπζε νηνπδήπνηε Γεγνλφηνο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο
χκβαζεο. Με ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε Γεγνλφηνο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ, θαη πξηλ ν Αλάδνρνο θνηλνπνηήζεη έγγξαθε εηδνπνίεζε θαηαγγειίαο ζηελ ΑΜ («Δηδνπνίεζε Καηαγγειίαο Αλαδφρνπ»), ν Αλάδνρνο ηάζζεη πξνεγνπκέλσο εγγξάθσο ζηελ ΑΜ εχινγε
πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλνξζψζεη πιήξσο ην
ελ ιφγσ Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ. Δάλ ε πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ην Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ λα έρεη επαλνξζσζεί ζε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηφηε ν Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θνηλνπνίεζε έγγξαθεο Δηδνπνίεζεο Καηαγγειίαο
Αλαδφρνπ ζηελ ΑΜ, ε ηζρχο ηεο νπνίαο ζα επέξρεηαη (νπφηε θαη ε χκβαζε χκπξαμεο
ζα ιχεηαη) κεηά ην πέξαο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο (πνπ ζα ηίζεηαη ξεηά κε ηελ Δηδνπνίεζε Καηαγγειίαο Αλαδφρνπ) ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ ηελ
ΑΜ ηεο Δηδνπνίεζεο Καηαγγειίαο Αλαδφρνπ, ρσξίο λα έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξσο ην
ζπγθεθξηκέλν Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ.
32.2.2.2 Σα δηαιακβαλφκελα ζηνλ φξν 31 ηεο παξνχζαο νπδφισο θσιχνπλ ή αλαζηέιινπλ ηελ
ηζρχ ησλ φξσλ 32.2.1 – 32.2.2 θαη 34.2, ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ
δηαδηθαζία ηνπ φξνπ 31 απφθαζε κε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.

ΑΡΘΡΟ 33
33.1

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΛΟΓΧ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ

Γεληθά
Καλέλα Μέξνο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εγείξεη αμηψζεηο ιφγσ παξαβίαζεο
ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ή
λα επηθαιεζηεί επζχλε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ γηα Εεκίεο πνπ ππέζηε, ζην βαζκφ
πνπ πθίζηαηαη Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο θαη ην Μέξνο απηφ θσιχεηαη λα εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ αθξηβψο ιφγσ απηνχ ηνπ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο. Πξνο άξζε θάζε
ακθηβνιίαο, ηα Μέξε δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ηε χκβαζε
χκπξαμεο γηα Τπαηηηφηεηα ηνπ άιινπ Μέξνπο, εάλ απηή ε Τπαηηηφηεηα νθείιεηαη ζε
Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο (κε ηελ επηθχιαμε φκσο ησλ παξαγξάθσλ 33.5 θαη 34.3).
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33.2

Γηθαίσκα δηελέξγεηαο απνκεηώζεσλ
Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζα επεξεάδεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο
απνκεηψζεσλ / επηβνιήο πνηλψλ αλάινγσλ πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Γεγνλφο
Αλσηέξαο Βίαο εμαθνινπζεί, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 33.5 (β΄
ππνπαξαγξάθνπ) θαησηέξσ.

33.3

Δηδνπνίεζε γηα επέιεπζε Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο
Μφιηο επέιζεη Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, ην Μέξνο, ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
νπνίνπ επεξεάδεηαη απφ ην Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο ζα εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ
αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο. Απηή ε εηδνπνίεζε ζα
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο θαη ηηο
ζπλεπαγφκελεο επηπηψζεηο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Μέξνπο απηνχ, θαζψο θαη ηπρφλ
πξνηεηλφκελα κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αλσηέξσ επηπηψζεηο.

33.4

πλεξγαζία
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα
Μέξε ζα ζπλεξγάδνληαη θαιφπηζηα θαη ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα
ζπκθσλήζνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο
ηνπ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο
χκβαζεο χκπξαμεο.
Σα Μέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα απνηξέςνπλ θαη λα
πεξηνξίζνπλ θάζε θαζπζηέξεζε θαη ν Αλάδνρνο, γηα φζν ρξφλν ην Γεγνλφο Αλσηέξαο
Βίαο εμαθνινπζεί, ζα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο
Δπηζηήκεο θαη ηεο Σέρλεο γηα λα ππεξβεί ή λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο.

33.5

Αδπλακία ζπκθσλίαο – Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο
Δάλ ηα Μέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
εληφο νγδφληα (80) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 33.3 ηεο παξνχζαο
θαη απηφ (ην Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο) ζπλερίδεηαη θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ εμαθνινπζνχλ λα
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παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μέξνπο πνπ πθίζηαηαη ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο ηεο Αλσηέξαο Βίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη (120) Δξγαζίκσλ
Ζκεξψλ απφ ηελ επέιεπζή ηνπ, ηφηε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 34.3, θάζε
Μέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε χκπξαμεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνβεί κε λέα
ρσξηζηή δήισζή ηνπ ζε θαηαγγειία, θαη απηή ε δήισζε θαηαγγειίαο ζα θνηλνπνηείηαη
κεηά ηελ πάξνδν άπξαθησλ είθνζη (20) Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν ηεο σο άλσ πξνεγνχκελεο εηδνπνίεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
33.6

Δηδνπνίεζε ζπλέρηζεο
Δάλ, ζπλεπεία Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο πνπ επέξρεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ν Αλάδνρνο εηδνπνηήζεη ηελ ΑΜ

ζχκθσλα κε ηελ

πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο ιφγσ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, ηφηε ε ΑΜ κπνξεί, εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ
εηδνπνίεζεο, λα επηιέμεη:
- είηε λα κελ αληηδξάζεη, νπφηε κε ην πέξαο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20)
Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ, ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα πξνβεί ζε δήισζε θαηαγγειίαο κε
άκεζε ηζρχ, νπφηε θαη ε χκβαζε χκπξαμεο ζα ιχεηαη άκεζα,
- είηε λα απαληήζεη εγγξάθσο φηη απαηηεί ηε ζπλέρηζε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο
(«Δηδνπνίεζε πλέρηζεο») νπφηε ε ΑΜ ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε κεληαία
απνδεκίσζή ηνπ, ρσξίο λα γίλνληαη απνκεηψζεηο/επηβνιή πνηλψλ γηα παξαβηάζεηο
πνπ νθείινληαη ζην Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο.
33.7

Παύζε Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο
Σν Μέξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νπνίνπ επεξεάδεη ην Γεγνλφο
Αλσηέξαο Βίαο ζα εηδνπνηεί ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε
θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην Γεγνλφο Αλσηέξαο
Βίαο παχεη λα πθίζηαηαη ή δελ εκπνδίδεη πιένλ ην πξνζβεβιεκέλν Μέξνο λα
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ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο. Μεηά απφ
απηήλ ηελ εηδνπνίεζε ε χκβαζε χκπξαμεο ζα ζπλερίζεη λα εθηειείηαη κε ηνπο φξνπο
πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο.

ΑΡΘΡΟ 34
34.1

ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο απφ ηελ ΑΜ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξ. 32.1, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο απφ ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο λα ζπληξέρεη Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο ΑΜ, ζα επέξρνληαη νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο:
(α) θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο ζα θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο θάζε είδνπο γεγελλεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, καδί κε ην ζχλνιν
ησλ νθεηιψλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε αιιά θαη απφ ηελ ελ γέλεη Ηζρχνπζα Ννκνζεζία πνπ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο θαη
δελ έρνπλ ή/θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ηελ ΑΜ
(θαη πξνο θάζε ελ γέλεη λφκηκν δηθαηνχρν),
(β) ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα θαηαπίπηεη πιήξσο σο άκεζα θαηαβιεηέα πνηληθή ξήηξα,
(γ) θακία πιεξσκή πνπ έρεη λνκίκσο πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο
δελ ζα ππφθεηηαη ζε επηζηξνθή ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο απφ ηελ ΑΜ,
(δ) ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα θάζε πεξαηηέξσ Θεηηθή Εεκία ηεο
εθ ηνπ ιφγνπ ή/θαη σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 32.1, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ θάζε ηέηνηα πεξαηηέξσ Θεηηθή Εεκία, επαξθψο ηεθκεξησκέλε, δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ππφ ζηνηρ. (β) νιηθή θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.
(ε) Ζ ΑΜ ζα απνθηά κε κεδεληθφ αληάιιαγκα ηπρφλ Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Αλαδφρνπ, ηα
νπνία θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξέσζε
κεηαβίβαζήο ηνπο ζηελ ΑΜ (ή ζε ηξίηνλ, θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ).
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34.2

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξ. 32.2, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ ρσξίο
λα ζπληξέρεη Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ, ζα επέξρνληαη νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο:
(α) θαηά ηελ Ζκεξνκελία Καηαγγειίαο ζα θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο θάζε
είδνπο γεγελλεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, καδί κε ην
ζχλνιν ησλ νθεηιψλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε αιιά θαη απφ ηελ ελ γέλεη Ηζρχνπζα
Ννκνζεζία πνπ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο θαη δελ έρνπλ ή/θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί απφ ηελ ΑΜ πξνο ηνλ
Αλάδνρν,
(β) θακία πιεξσκή πνπ έρεη λνκίκσο πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο
δελ ζα ππφθεηηαη ζε επηζηξνθή ή/θαη ζπκςεθηζκφ, θαηά πεξίπησζε, ιφγσ ηεο
θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν,
(γ) Ζ ΑΜ ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε ίζε κε ην άζξνηζκα:
1. (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηνπο Γαλεηζηέο, ζχκθσλα κε ηηο Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο θαη
2. νπνησλδήπνηε απνδεκηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηελ απφιπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη φισλ ησλ δαπαλψλ απφ ηελ θαηαγγειία ησλ
ζπκβάζεσλ ππεξγνιαβίαο ηνπ Αλαδφρνπ (εθηφο φζσλ ηπρφλ ε ΑΜ επηζπκεί θαη ζπκθσλήζεη ηελ δηαηήξεζε θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο), πνπ πξνθχπηνπλ ή κπνξνχλ λα
θαηαινγηζηνχλ ζηνλ Αλάδνρν σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαηαγγειίηεο ηεο χκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα φξν 34, θαη
3. ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ σο Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο,
ζε θάζε πεξίπησζε, αθνχ ν Αλάδνρνο έρεη θαηαβάιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηνλ
κεηξηαζκφ απηψλ ησλ εμφδσλ θαη, επηπιένλ, κεη΄ αθαίξεζε επίζεο απφ ην ζεκείν (1)
(γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, ηα ζεκεία (3.1) θαη (3.2) παξαθάησ ηζρχνπλ κφλν εάλ
κεηψζνπλ ηελ αμία ηνπ ζεκείνπ (1), δηαθνξεηηθά ζεσξνχληαη κεδεληθά γηα ηνπο ζθνπνχο
απηνχ ηνπ ππνινγηζκνχ): (3.1) νπνηνπδήπνηε πνζνχ πηζηψλεηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Αλαδφρνπ ζε νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθφ εμππεξέηεζεο δαλείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο Γαλεηζηέο, βάζεη ησλ Κχξησλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο,
θαη (3.2) νπνηνπδήπνηε πνζνχ επηδνηήζεσλ (ζχκθσλα κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ή άιειίδα 119 από 156
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ισο) θαη νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη παξαπάλσ, ζε κεηξεηά ή ηζνδχλακα κεηξεηψλ, ή άιια πνζά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πνζψλ νπνηαζδήπνηε
εγγχεζεο πνπ δηθαηνχληαη νη Γαλεηζηέο, αιιά απνθιείνληαο ξεηά νπνηαδήπνηε πηζαλή
εγγχεζε παξέρεηαη ζηνπο Γαλεηζηέο απφ άιιν Γαλεηζηή ή ηξίην (εμαηξνπκέλσλ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο)) πνπ ελδέρεηαη λα παξαζρεζνχλ ζηνπο δαλεηζηέο (είηε ζε νπνηνλδήπνηε απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκφ είηε άιισο) θαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη θαηαβιεζεί ή είλαη πιεξσηέα ζηνλ Αλάδνρν θαη, ζε
θάζε πεξίπησζε, εμαζθαιίδνπλ ηηο αμηψζεηο ησλ Γαλεηζηψλ θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή
ηνπο θαη δελ έρνπλ δεζκεπηεί λα πιεξσζνχλ ζε ηξίηνπο ή άιισο.
Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ ε σο άλσ απνδεκίσζε πνπ ζα νθείιεη ε ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν
θαιχπηεη θαη ηελ απφθηεζε (κε κεδεληθφ αληάιιαγκα) απφ ηελ ΑΜ ηπρφλ Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ Αλαδφρνπ, ηα νπνία θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα θαη ν
Αλάδνρνο ππνρξέσζε κεηαβίβαζήο ηνπο ζηελ ΑΜ (ή ζε ηξίηνλ, θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ).
Δθηφο αλ άιισο ζπκθσλήζνπλ ηα Μέξε, ε ΑΜ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ
Απνδεκίσζε Λχζεο ζε δφζεηο, αλαινγηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο ηνπ
δαλείνπ (ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη νηεζδήπνηε Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο)
ηνπ Αλαδφρνπ, ή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ, ζε δχν ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο. απφ ηελ
Ζκεξνκελία Λχζεο.
(δ) Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ην πέξαο ηξηκήλνπ απφ ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, θαη
εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο θαηάπησζεο απηήο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
(ε) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη ζηελ ΑΜ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ δελ έρνπλ δηεπζεηεζεί ή εθρσξεζεί ζην πιαίζην ησλ Κχξησλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο.
34.3

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο ζπλεπεία Γεγνλόηνο Αλσηέξαο Βίαο
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 33, ζα ηζρχνπλ θαη‟ αξρήλ νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο, κε ηελ
επηθχιαμε ηπρφλ επηεηθέζηεξεο ξχζκηζεο ηελ νπνία δχλαληαη ηα Μέξε λα ζπκθσλήζνπλ
απφ θνηλνχ, θαηά πεξίπησζε:
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(α)

θακία πιεξσκή πνπ έρεη λνκίκσο πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Λχ-

ζεο δελ ζα ππφθεηηαη ζε επηζηξνθή ή/θαη ζπκςεθηζκφ, θαηά πεξίπησζε, ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν·
(β)

ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσ-

λα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ην πέξαο ηξηκήλνπ απφ ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, θαη
εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο θαηάπησζεο απηήο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε·
(γ) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη ζηελ ΑΜ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ δελ έρνπλ δηεπζεηεζεί ή εθρσξεζεί ζην πιαίζην ησλ Καζνξηζκέλσλ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο.
(ε) Ζ ΑΜ ζα απνθηά κε κεδεληθφ αληάιιαγκα απφ ηνλ Αλάδνρν ηπρφλ Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία Αλαδφρνπ, ηα νπνία θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα θαη ν
Αλάδνρνο ππνρξέσζε κεηαβίβαζήο ηνπο ζηελ ΑΜ (ή ζε ηξίηνλ, θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ).
34.4

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηνπο φξνπο ησλ παξ. 6.2.7 θαη 6.2.7.Α, θαηά πεξίπησζε, ζα επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο
ηνπ φξνπ 34.2.

34.5

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηνπο φξνπο ηεο παξ. 6.2.5(I), ζα επέξρνληαη νη εθεί πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΠΡΟΘΔΖ
ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Ή ΣΖ ΛΤΖΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΠΡΑΞΖ

35.1

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ήδε κεηαμχ ηεο εηδνπνίεζεο γηα πξφζεζε θαηαγγειίαο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία, θαη κέρξη ηε ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη λα εθηειεί ηηο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο
πληήξεζεο θαη ηηο Δξγαζίεο Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
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35.2

Δθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξεηή πξφβιεςε ζηε χκβαζε χκπξαμεο ή εθηφο αλ έρεη
ήδε ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ νπνηαζδήπνηε Απνδεκίσζεο Λχζεο ή άιιεο
απνδεκίσζεο ιφγσ ιχζεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 38.3:
(α) ε χκβαζε χκπξαμεο ζα ιχεηαη ρσξίο λα ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Μεξψλ, πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη
(β) ε ιχζε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ ζα επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Μεξψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο, είηε
ξεηψο, κε βάζε δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο νη νπνίεο ξεηψο πξνβιέπεηαη φηη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ή απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ε χκβαζε χκπξαμεο ή λα επέιζνπλ νη ζπλέπεηέο ηεο, είηε ζησπεξψο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΣΖ ΛΖΞΖ Ή ΣΖ ΛΤΖ

Όηαλ ε χκβαζε χκπξαμεο ιήγεη ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο, ηφηε ν
Αλάδνρνο ζα κεηαβηβάζεη ζηελ ΑΜ ή ζε ηξίην πξφζσπν πνπ ε ΑΜ ζα ππνδείμεη, κε
κεδεληθφ αληάιιαγκα, νηαδήπνηε πιηθά θαη άπια πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηνπο
ηίηινπο ηνπ επί Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ πνπ ηπρφλ δηαηεξεί, αδαπάλσο γηα
ηελ ΑΜ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφσξεο ιχζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε ιφγσ πξφσξεο ιχζεο θαιχπηεη θαη ηε κεηαβίβαζε ζηελ ΑΜ
νησλδήπνηε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ, θαη ηνχην γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηα Μέξε.

ΑΡΘΡΟ 37

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

–

ΑΛΛΑΓΔ

ΣΗ

ΚΤΡΗΔ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ

ΤΜΒΑΔΗ – ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
37.1

Υξεκαηνδόηεζε

37.1.1 Κάζε Αξρηθφο Μέηνρνο αλαιακβάλεη έλαληη ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηελ ππνρξέσζε
λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηθφ ηνπ κεξίδην ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο, ζχκθσλα
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κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ (φπσο δχλαηαη λα έρεη επηθαηξνπνηεζεί κε βάζε ηνπο
φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο), ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα πνζά πιεξσηέα ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη Πίλαθα, ν νπνίνο ζπληζηά ην «Πξφγξακκα Καηαβνιψλ
Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο» πνπ δεζκεχεη αληηζηνίρσο ηνπο Αξρηθνχο Μεηφρνπο:

Πρόγραμμα Καηαβολών Δεζμεσηικής Επένδσζης
Πληρφμή Νο.

Δεζμεσηική Επένδσζη (ζε
εσρώ)
Μεηοτικό
Κεθάλαιο

[…]

[…]

Πληρφμή/Ημερομηνία
ανάληυης

Μερικό Σύνολο

Δεσηερογενές
Χρέος

[…]

[…]

[…]

Σύνολο
37.1.2 Οη Αξρηθνί Μέηνρνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζηνλ Αλάδνρν σο
ειάρηζηε Γεζκεπηηθή Δπέλδπζε πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ πέληε εθαηνκκχξηα επξψ
(5.000.000 €), εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζα ιάβεη ππνρξεσηηθά ηε κνξθή πιήξσο θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εληφο ηνπ πξψηνπ
ηξηκήλνπ απφ ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο («Διάρηζηε Γεζκεπηηθή Δπέλδπζε»), θαη
λα θαηαβάινπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο
πιεξσκήο/αλαιήςεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «Πξφγξακκα Καηαβνιψλ Γεζκεπηηθήο
Δπέλδπζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνλ αλσηέξσ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηεο Διάρηζηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο.
37.1.3 Οη εθάζηνηε, θαηά ην αλσηέξσ πξφγξακκα θαηαβνιψλ, θαηαβνιέο ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο επηβεβαηψλνληαη:
(i) γηα ην ηκήκα ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ ΑΜ επηθπξσκέλε ζεηξά αληηγξάθσλ φισλ ησλ λφκηκσλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ηελ
Ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη
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(ii) γηα ην ηκήκα ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή Γεπηεξνγελνχο Υξένπο, ππνβάιινληαο
ζηελ ΑΜ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαηαρσξίζεσλ ζηα βηβιία θαη αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ.
37.1.4 Δάλ νπνηεζδήπνηε θαηαβνιέο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο, απφ νπνηνλδήπνηε Αξρηθφ Μέηνρν δελ γίλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ «Πξφγξακκα Καηαβνιψλ
Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 37.1.1, ε ΑΜ ή/θαη ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη (ν Αλάδνρνο απφ ηελ ΑΜ) ηελ θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη ηελ πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ
Αξρηθνχ Μεηφρνπ, ηνπ πνζνχ ηεο σο άλσ θαηάπησζεο, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην νθεηιφκελν πνζφ ζε δεδνκέλε εκεξνκελία ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Πξφγξακκα Καηαβνιψλ
Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο ηεο παξ. 37.1.1. (ελδερνκέλσο πνζνχ ίζνπ κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαβνιψλ Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 37.1.1 θαη ηνπ πνζνχ πνπ ηπρφλ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή, ε νπνία αθνινπζεί ηελ θαηά ηα άλσ θαηάπησζε, ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ Αξρηθνχ Μεηφρνπ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη ηπρφλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ζηνλ Αλάδνρν ζπλνκνινγείηαη φηη ζα γελλψληαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Αξρηθνχ
Μεηφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 43.7, θαη σο
απνηέιεζκα ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.
37.1.5 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίδεη φηη, αλά πάζα ζηηγκή, ππάξρεη επαξθήο
ρξεκαηνδφηεζε, δηαζέζηκε γηα εθείλνλ γηα ηελ πιήξε θαη νξζή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κχξησλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο, εάλ ηέηνηεο δειψζεθαλ κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ.
Δθηφο απφ ηηο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο είλαη ήδε Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο, ε ΑΜ δηθαηνχηαη, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα εγθξίλεη
γξαπηψο άιιεο ζπκβάζεηο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο σο Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο. Οπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθή ζχκβαζε ε νπνία δελ έρεη εγθξηζεί γξαπηψο απφ
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ηελ ΑΜ δελ ζα αληηκεησπίδεηαη σο Κχξηα χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο παξνχζαο.
37.2

Σξνπνπνίεζε ησλ Κύξησλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδόηεζεο
Ο Αλάδνρνο ζα κπνξεί πάληνηε λα ζπκβιεζεί, θαηαγγείιεη, ηξνπνπνηήζεη, παξαηηεζεί
απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη γεληθά λα αληηκεησπίζεη ηηο

Κχξηεο πκβάζεηο

Υξεκαηνδφηεζεο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θξίλεη θαηάιιειεο, ππφ ηνλ φξν
ηεο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ ΑΜ, θαη, επίζεο ππφ ηνλ φξν φηη απηφ δελ ζα
επεξεάδεη νπζησδψο αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Γηα κία ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα δεηήζεη ηελ ζπλαίλεζε ηεο ΑΜ (ηελ νπνία ε ΑΜ δελ κπνξεί λα αξλεζεί ή/θαη
λα θαζπζηεξήζεη αδηθαηνιφγεηα).
ε πεξίπησζε αιιαγψλ ή/θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο
ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΜ, νη αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο δελ ζα ινγίδνληαη Κχξηεο πκβάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζην ζχλνιφ
ηνπο.
Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ελερπξάδεη, λα εθρσξεί ή λα κεηαβηβάδεη ηα νηθνλνκηθήο
θχζεο δηθαηψκαηα ή απαηηήζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη γεληθά λα παξέρεη
θάζε είδνπο αζθάιεηα ζηνπο Γαλεηζηέο, κφλνλ σο εγγχεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο χκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο
πξνο ηελ ΑΜ. Ζ άζθεζε απφ ηνπο Γαλεηζηέο νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή κέηξσλ
απνθαηάζηαζεο, δηαζέζηκσλ ζε απηνχο βάζεη νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο ή κέζνπ πνπ
ζπλεπάγεηαη ή απνδεηθλχεη ηελ εμαζθάιηζε κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο κνξθέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα φξν δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ή πεξηνξίδεη ηελ
επζχλε/ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή παξαθσιχεη ηα δηθαηψκαηα ηεο ΑΜ, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, βάζεη ηεο παξνχζαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο Γαλεηζηέο
φινπο ηνπο ελδεδεηγκέλνπο θαη απαξαίηεηνπο φξνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ
πιήξε θαη νξζή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο. ε
πεξίπησζε αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα αλαρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ζπγθαηάζεζε απφ ηελ ΑΜ, ε νπνία δελ κπνξεί αλαηηηνιφγεηα λα κελ δνζεί ή λα
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θαζπζηεξήζεη. Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο παξαπάλσ ζπγθαηάζεζεο (ε νπνία
ρνξεγείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ΑΜ), ν Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ην πξνθχπηνλ Όθεινο
Αλαρξεκαηνδφηεζεο (ην νπνίν ππνινγίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ ηεχρνο). Σα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπκθσλήζνπλ πεξαηηέξσ γηα ηε κέζνδν πιεξσκήο ηνπ εκίζενο
απφ ην παξαπάλσ Όθεινο Αλαρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ΑΜ (ζε θάζε πεξίπησζε, ε
πιεξσκή απηή δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία

αλαρξεκαηνδφηεζεο).

Σα

έμνδα

ηεο

ΑΜ

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

Αλαρξεκαηνδφηεζε (π.ρ. ζχκβνπινη θαη άιια έμνδα πνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ), ηα
νπνία πξέπεη λα είλαη επιφγσο ηεθκεξησκέλα, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε
αλαρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαγελέζηεξα ή φρη.
37.3

Υξεκαηννηθνλνκηθό Μνληέιν

37.3.1 Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο,
φπσο θαη ην Eπηρεηξεκαηηθφ ρέδην, ζα δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ Αλαδφρνπ. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν επηθαηξνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν
(ην Δπηθαηξνπνηεκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν) κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε θαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο φξνπ. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν κεηά ηελ πξψηε επηθαηξνπνίεζή ηνπ ζα εξκελεπζεί σο
παξαπνκπή ζην Δπηθαηξνπνηεκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν.
37.3.2 Οη επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ αθνξνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ:
(i) Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζε ζρέζε κε
ηα πξαγκαηηθά δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα. Απηή ε ελεκέξσζε ζα
γίλεηαη θάζε ρξφλν.
(ii) Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ζπκθσλήζεθε ή πξνέθπςε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο θαη ε νπνία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κειινληηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο ηνπ Αλαδφρνπ, ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζα γίλεηαη θάζε ρξφλν.
(iii) Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο παξαδνρέο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πην
ξεαιηζηηθή εθάζηνηε πξφβιεςε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελεκέξσζε είλαη νπζηψδεο
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ιφγσ είηε (α) αιιαγψλ ζηηο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, νη νπνίεο έρνπλ
άκεζν αληίθηππν ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Αλαδφρνπ (φπσο κειινληηθέο πιεξσκέο ζε
ππεξγνιάβνπο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ππάξρνπζεο πξνβιέςεηο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
Μνληέιν) ή (β) αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, νη νπνίεο έρνπλ
έκκεζν αληίθηππν ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. πιεζσξηζκφο θιπ.).
Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα παξακέλεη ζχκθσλν κε
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο, φπσο απηνί εμεηδηθεχνληαη/ζπκπιεξψλνληαη ζην εηδηθφ ηεχρνο Πιεξσκψλ.
37.3.3 Σν Δπηθαηξνπνηεκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν πξέπεη λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε
ζηελ ΑΜ, ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθφ ζεκείσκα πνπ ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηηο
επηθαηξνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε εθ ησλ αλσηέξσ
πξνβιεπνκέλσλ, θαζψο θαη επηζηνιή ησλ Γαλεηζηψλ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ έγθξηζή
ηνπο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο/επηθαηξνπνηήζεηο, εάλ ππάξρνπλ Κχξηεο Υξεκαηνδνηηθέο
πκβάζεηο. Οπνηαδήπνηε επηθαηξνπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ πνπ δελ έρεη
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο Δπηθαηξνπνηεκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ
Μνληέιν.
37.3.4 Ζ ΑΜ κπνξεί λα εγθξίλεη ην Δπηθαηξνπνηεκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν, ή λα ην
απνξξίςεη, ρσξίο παξάινγε θαζπζηέξεζε θαη δελ ζα ην απνξξίςεη ρσξίο ζνβαξνχο
ιφγνπο. Ζ ΑΜ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ έγθξηζή ηεο ή ηελ απφξξηςε ηνπ Δλεκεξσκέλνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ ζηνλ Αλάδνρν. Σν εγθεθξηκέλν Δπηθαηξνπνηεκέλν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο.
37.3.5 εκεηψλεηαη φηη ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ, ζε πεξίπησζε πνπ, παξφιν πνπ ζπληξέρνπλ νη
ηζρχνπλ νη φξνη επηθαηξνπνίεζεο πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο δελ ην
επηθαηξνπνίεζε.
37.3.6 Δάλ ε ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ππνβαιιφκελεο
επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ, ε ΑΜ ή/θαη ν Αλάδνρνο ζα
δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο
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παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 38
38.1

ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Φνξνινγηθά ζέκαηα απνδεκίσζεο
Δάλ νπνηνδήπνηε πνζφ απνδεκίσζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηελ ΑΜ (είηε εθάπαμ είηε ζε δφζεηο) ππφθεηηαη ζε θφξν πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε Αξκφδηα Αξρή
ζηελ Διιάδα, ηφηε ε ΑΜ ζα θαηαβάιιεη απηφ ην επηπιένλ πνζφ πνπ ζα θέξεη ηνλ Αλάδνρν ζηελ ίδηα κεηά απφ ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ζέζε ζηελ νπνία ζα ήηαλ, εάλ ε θαηαβνιή δελ ππφθεηην ζε θφξν, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε ηπρφλ απαιιαγή, έθπησζε,
ζπκςεθηζκφ ή πίζησζε ζρεηηθά κε ην θφξν (είηε ελαπφθεηηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Αλαδφρνπ είηε φρη), πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα λα κεηψζεη ην θφξν, ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε σο
άλσ θαηαβνιή.

38.2

πκςεθηζκόο θαηά ηε ιύζε ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο
Δθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε χκπξαμεο, ε ΑΜ δηθαηνχηαη λα
πξνβεί ζε ζπκςεθηζκφ νθεηιψλ κε απνδεκηψζεηο ιφγσ ιχζεο ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο.

38.3

Απνθιεηζηηθόηεηα
Οπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβιήζεθε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα απφ ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν
ζην πιαίζην ιχζεο ή ιήμεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ζα ζπληζηά πιήξε θαη νξηζηηθφ
δηαθαλνληζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψζεσλ κεηαμχ ακθνηέξσλ ησλ Μεξψλ γηα ηελ
παξαβίαζε θαη/ή ηε ιχζε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ή νπνηνπδήπνηε ζπκβαηηθνχ
ηεχρνπο θαζ‟ νηνδήπνηε ηξφπν, αιιά ρσξίο λα ζίγεηαη:

38.3.1 νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηεο ΑΜ, πνπ ε ΑΜ δελ
κπφξεζε λα ζπκςεθίζεη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν,
38.3.2 νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε επζχλε νπνηνπδήπνηε απφ ηα Μέξε έλαληη ηνπ άιινπ, πνπ
αλέθπςε πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο (αιιά φρη εμαηηίαο ηεο ιχζεο), ζην βαζκφ πνπ
απηή ε επζχλε δελ έρεη ιεθζεί ήδε ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε ζπκθσλία ηεο θαηά
πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο απνδεκίσζεο ιφγσ πξφσξεο ιχζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη
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38.3.3 ηπρφλ επζχλεο πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε απφ
νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέξε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 35
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ε νπνία αλαθχπηεη ή ζπλερίδεηαη κεηά ηελ Ζκεξνκελία
Λχζεο, ζην βαζκφ πνπ δελ έρνπλ (νη επζχλεο απηέο) ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ιφγσ πξφσξεο ιχζεο θαη‟ εθαξκνγή ηεο
χκβαζεο χκπξαμεο.

ΑΡΘΡΟ 39
39.1

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ

Δπέιεπζε
ε

πεξίπησζε

πνπ

ζπληξέρεη

έλα

απφ

ηα

παξαθάησ

γεγνλφηα

(«Γεγνλόο

Απαιιαγήο»):
(α) ππξθαγηά, έθξεμε, θεξαπλφο, θαηαηγίδα, ζχειια, πιεκκχξα, ππεξρείιηζε δεμακελψλ
λεξνχ ή ζσιήλσλ, ζεηζκνί, θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
(β) αδπλακία/θαζπζηέξεζε νξγαληζκνχ θνηλήο σθέιεηαο, ηνπηθήο αξρήο ή άιινπ
δεκφζηνπ νξγαληζκνχ/ππεξεζίαο/θνξέα λα εθηειέζεη εξγαζίεο ή λα παξέρεη
ππεξεζίεο ή λα εθδψζεη νπνηαδήπνηε Άδεηα, πνπ ππεξβαίλεη ην 1/3 ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία πξνζεζκίαο,
(γ) θάζε ειάηησκα, ην νπνίν δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ ή ηνπ Αλαδφρνπ ή
ησλ ρεηηδνκέλσλ κε απηνχο Πξνζψπσλ ή νηνπδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή
νηνπδήπνηε εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ αλσηέξσ, είηε ζηνπο
Υψξνπο ηνπ Έξγνπ είηε ζε γεηηνληθέο ππνδνκέο/ εγθαηαζηάζεηο (εθφζνλ ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ
Έξγνπ), θαη ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη εηδηθά κε ηηο ρσξνηαμηθέο θαη δνκηθέο πλζήθεο
ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ (νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ε δηάηαμε ηεο παξ. 8.1.
κε ηνπο επηκέξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο).
(δ) έιιεηςε ελέξγεηαο, θαπζίκσλ ή κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
(ε) θάζε απνθιεηζκφο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπάξγθν) πνπ δελ ζπληζηά Γεγνλφο
Αλσηέξαο Βίαο, εμαηξνπκέλσλ ξεηά ησλ θαηαιήςεσλ / βαλδαιηζκψλ απφ ηξίηνπο,
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
(ζη) θάζε ζηάζε εξγαζίαο ή απεξγία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ ή
ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ρεηηδνκέλσλ κε ηελ ΑΜ ή ηνλ Αλάδνρν
Πξνζψπσλ ή ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή νηνπδήπνηε εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ
νηνπδήπνηε ησλ αλσηέξσ, πνπ επεξεάδεη γεληθά ηνλ θιάδν επηρεηξήζεσλ απηψλ ή
ζεκαληηθφ ηνκέα απηψλ,
(δ) θάζε ζηάζε εξγαζίαο ή απεξγία πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο,
(ε) νηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηεθκεξησκέλα
θαη δηθαηνινγεκέλα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, ρσξίο λα πξνβιέπνληαη ήδε νηαδήπνηε αληηζηαζκηζηηθά πιενλεθηήκαηα ζην
επεξεαδφκελν απφ ηε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο Μέξνο.

(ζ) νηαδήπνηε εθθξεκνδηθία ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ επεξεάδεη
ηεθκεξησκέλα θαη δηθαηνινγεκέλα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, θαη ε νπνία αθνξά ηελ ΑΜ ή ηνλ Αλάδνρν ή ηα ρεηηδφκελα
κε απηνχο Πξφζσπα ή νηνλδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ή νηνλδήπνηε εκπίπηεη
ζηε ζθαίξα ειέγρνπ νηνπδήπνηε ησλ αλσηέξσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: (i) γηα λα
ιεηηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν Γεγνλφο Απαιιαγήο ππέξ ηεο ΑΜ ζα πξέπεη, ζην ηέινο
ηεο ζρεηηθήο εθθξεκνδηθίαο ηεο ΑΜ (ή ρεηηδφκελνπ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ ή πξνζψπνπ πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηεο ΑΜ) κε ηνλ Αλάδνρν (ή ρεηηδφκελν
κε ηoλ Aλάδνρν Πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ) ή κε νηνλδήπνηε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ (ή πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηε
ζθαίξα ειέγρνπ απηψλ), λα εθδίδεηαη νξηζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηά
ηα αηηήκαηα/ηζρπξηζκνί ηεο ΑΜ (ή ρεηηδφκελνπ κε ηελ ΑΜ Πξνζψπνπ ή πξνζψπνπ
πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηεο ΑΜ), θαη (ii) γηα λα ιεηηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν
Γεγνλφο Απαιιαγήο ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη, ζην ηέινο ηεο ζρεηηθήο εθθξεκνδηθίαο ηνπ Αλαδφρνπ (ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπνπ ή πξνζψπνπ
πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ) κε ηελ ΑΜ (ή κε ρεηηδφκελν κε
ηελ ΑΜ Πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηεο ΑΜ), λα εθδίδεηαη νξηζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηά ηα αηηήκαηα/ηζρπξηζκνί ηνπ

ειίδα 130 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Αλαδφρνπ (ή ρεηηδφκελνπ κε ηνλ Αλάδνρν Πξνζψπνπ ή πξνζψπνπ πνπ εκπίπηεη
ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ),
εθηφο αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ πεξηζηαηηθά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε
ηνπ Αλαδφρνπ ή νπνηνπδήπνηε ππεξγνιάβνπ ή ηεο ΑΜ ή ρεηηδφκελσλ κε απηνχο Πξνζψπσλ ή πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρφ ηνπο,
θαη ζηνλ βαζκφ πνπ έλα Γεγνλφο Απαιιαγήο:
39.1.1 ζπληζηά ηνλ άκεζν θαη βαζηθφ ιφγν κίαο θαζπζηέξεζεο ζηελ επίηεπμε ηεο έλαξμεο ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαη ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά
ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Α΄ θαη θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ αληίζηνηρα, ή
39.1.2 επεξεάδεη αξλεηηθά, άκεζα θαη πξαγκαηηθά, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα παξέρεη ηηο
Τπεξεζίεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ή/θαη λα εθηειεί ηηο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο
πληήξεζεο ή/θαη ηηο Δξγαζίεο Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε
χκπξαμεο,
ηφηε ν Αλάδνρνο ή ε ΑΜ, θαηά πεξίπησζε, ζα έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
39.2

Τπνρξέσζε ιήςεο κέηξσλ
Σα Μέξε θαη ηα ρεηηδφκελα Πξφζσπα απηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη θάζε πξφζσπν πνπ
εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ειέγρνπ απηψλ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ θάζε ηερληθά αλαγθαίν
θαη εκπνξηθά εχινγν κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ εκθάληζε Γεγνλφηνο
Απαιιαγήο ή λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ.

39.3

Γηαδηθαζία απαιιαγήο

Η.

Γηα λα ηχρεη απαιιαγήο ν Αλάδνρνο πξέπεη:

39.3.1 ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο δέθα (10) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ
απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε φηη ην Γεγνλφο Απαιιαγήο πξνθάιεζε ή ελδέρεηαη λα
πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε θαη/ή λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο, λα θνηλνπνηήζεη
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζηελ ΑΜ έγγξαθν αίηεκα απαιιαγήο απφ ηηο επεξεαδφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ ή απαιιαγήο απφ ηηο εηο βάξνο ηνπ ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ επεξεαδφκελσλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο, παξέρνληαο πιήξε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ
Γεγνλφηνο Απαιιαγήο, ηελ εκεξνκελία εκθάληζήο ηνπ θαη ηελ πηζαλή δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αηηνχκελε απαιιαγή.
39.3.2 λα απνδείμεη ζηελ ΑΜ φηη:
39.3.2.1

δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε ηνπ Γεγνλφηνο Απαιιαγήο ή νη
ζπλέπεηέο ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ είραλ ιεθζεί φια ηα
αλαγθαία κέηξα, ρσξίο δπζαλάινγε επηβάξπλζε κε επηπιένλ πιηθέο δαπάλεο,

39.3.2.2

ην Γεγνλφο Απαιιαγήο άκεζα πξνθάιεζε ή ρσξίο ακθηβνιία αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη:
(α) ηελ αδπλακία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ ή ηελ αδπλακία
έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ή θαηά ηελ
Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
Πεξηφδνπ Β΄ αληίζηνηρα,
(β) ηελ επιφγσο απηνλφεηε αλάγθε απαιιαγήο απφ ηηο επεξεαδφκελεο Τπεξεζίεο
Αλαδφρνπ ή άιιεο επεξεαδφκελεο ππνρξεψζεηο ή ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ
ηε χκβαζε χκπξαμεο ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ αλάγθε απαιιαγήο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο ζπλέπεηεο ηεο αδπλακίαο επίηεπμεο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ ή ηελ αδπλακία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο
Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ή θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄ αληίζηνηρα,
(γ) ηα απνηειέζκαηα πνπ άκεζα πξνθάιεζε ην Γεγνλφο Απαιιαγήο δελ ζα ήηαλ
δπλαηφλ λα πεξηνξηζηνχλ ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην Γεγνλφο Απαιιαγήο κε δπζαλάινγεο επηπιένλ πιηθέο δαπάλεο ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηνπο
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Καλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σέρλεο θαη
(δ) ν Αλάδνρνο θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα λα εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο θαη λα πεξηνξίζεη
ζην ειάρηζην δπλαηφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεγνλφηνο Απαιιαγήο.
Λακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ ησλ αλσηέξσ, εηδηθά γηα ην Γεγνλφο Απαιιαγήο ππφ ζηνηρ. (ζ)
αλσηέξσ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ (ii) πξνυπφζεζή ηνπ δελ ζπληξέρεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ ή ηεο Πεξηφδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά πεξίπησζε ή θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη
λα πξνβεί ζε εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ή θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
αλακέλεηαη ε επηβνιή ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα, ηφηε ηα θαηά πεξίπησζε ηζρχνληα απνηειέζκαηα, κε βάζε
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα επέιζνπλ σζάλ λα κελ ζπληξέρεη Γεγνλφο Απαιιαγήο ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ηνλ (κεηαγελέζηεξν) ρξφλν πνπ σξηκάζεη ε πξνυπφζεζε ζηνηρεηνζέηεζεο ηνπ Γεγνλφηνο Απαιιαγήο ππφ ζηνηρ. (ζ) αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηεί απηφ ζηελ ΑΜ θαη ζα ηεθκεξηψλεη ηηο ππφ παξ. 39.3.2 απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςεη αλαδξνκηθά ηηο ζπλέπεηεο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ ή ηε Εεκία πνπ ππέζηε. ηελ πεξίπησζε απηή, θαη εθφζνλ ε ΑΜ δηαπηζηψζεη ηελ
ηήξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ θαη δηαδηθαζηηθά θαη ζηελ νπζία ηνπο, ηφηε νη ήδε επηβιεζείζεο ζπλέπεηεο ζηνλ Αλάδνρν ζα αίξνληαη αλαδξνκηθά θαη έληνθα ή ε ΑΜ ζα απνθαζηζηά
ηελ Εεκία ηνπ Αλαδφρνπ – θαη πάλησο κφλν Θεηηθέο Εεκίεο.
ΗΗ.

Ζ ΑΜ απφ πιεπξάο ηεο δηθαηνχηαη απαιιαγήο ιφγσ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο Απαιιαγήο,
αξθεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε εληφο δέθα (10) Δξγαζίκσλ Ζκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε φηη ην
Γεγνλφο Απαιιαγήο πξνθάιεζε ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε θαη/ή λα έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα
κε ηε χκβαζε χκπξαμεο, έγγξαθε αλαθνξά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θχζεο ηνπ Γεγνλφηνο Απαιιαγήο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ, ηελ πηζαλή δηάξθεηά ηνπ, ηελ θαηά ηελ θξίζε
ηεο εχινγε απαιιαγή/ζπλέπεηα, ζπγθεθξηκελνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο βάζεη ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο (θαη δε πξνβιέπνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο ηηο δπλαηφηεηεο ππφ
παξ. 39.4.1 – 39.4.3 αλαινγηθά γηα απηήλ), θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 39.3.2.
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Οηαδήπνηε αληίξξεζε ηνπ Αλαδφρνπ επί ηεο θξίζεο ηεο ΑΜ γηα εθαξκνγή Γεγνλφηνο
Απαιιαγήο ππέξ ηεο ΑΜ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο.
Δηδηθά δε γηα ην Γεγνλφο Απαιιαγήο ππφ ζηνηρ. (ζ) αλσηέξσ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ (i)
πξνυπφζεζή ηνπ δελ ζπληξέρεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο ηεο
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ ή ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά
πεξίπησζε ή θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ε ΑΜ νθείιεη λα πξνβεί ζε εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ηελ παξνχζα, ηφηε ηα θαηά πεξίπησζε ηζρχνληα απνηειέζκαηα, κε βάζε
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα επέιζνπλ σζάλ λα κελ ζπληξέρεη Γεγνλφο Απαιιαγήο ππέξ ηεο ΑΜ. Καηά ηνλ (κεηαγελέζηεξν) ρξφλν πνπ σξηκάζεη ε πξνυπφζεζε
ζηνηρεηνζέηεζεο ηνπ Γεγνλφηνο Απαιιαγήο ππφ ζηνηρ. (ζ) αλσηέξσ, ε ΑΜ ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν, γλσζηνπνηψληαο ηνπ θαη ηηο ππφ παξ. 39.3.2 πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςεη αλαδξνκηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ ζην κεηαμχ επήιζαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, κε κφλε ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ηεο ΑΜ πξνο ηνλ
Αλάδνρν, ε ΑΜ ζα αμηψλεη ηελ άξζε αλαδξνκηθά θαη έληνθα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
ζην κεηαμχ επήιζαλ ή ζα πξνβαίλεη ζε θαηάπησζε ηεο εηο ρείξαο ηεο Δ/Δ Καιήο Δθηέιεζεο ή ζα πξνβαίλεη ζε παξαθξάηεζε νθεηινκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ ΑΜ απφ
επφκελεο Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο ηεο ΑΜ πξνο ηνλ Αλάδνρν.
39.4

πλέπεηεο
Η.

Ζ ΑΜ ζα ειέγρεη ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ππφ ζηνηρ.

39.3(Η), θαη, αλ δηαπηζηψλεη κε νξζή / κε πιήξε ηήξεζή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα δεηά
απφ ηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζε αλάινγε ζπκπιήξσζε/απνθαηάζηαζε. Δθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΑΜ φηη ν Αλάδνρνο έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 39.3, ηφηε ε ΑΜ ζα αλαθνηλψλεη εγγξάθσο ζηνλ
Αλάδνρν φηη:
39.4.1 ε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.2.5 (ή
6.2.5.Α, θαηά πεξίπησζε) ή 6.2.6 (ή 6.2.6.Α, θαηά πεξίπησζε) ζα θαζπζηεξεί γηα δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεη ε ΑΜ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ
θξίζε ηεο θαη‟ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 39.3 θαη/ή
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39.4.2 ν Αλάδνρνο ζα απαιιάζζεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ εθείλεο πνπ, ιφγσ ηνπ
Γεγνλφηνο Απαιιαγήο δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ θαη/ή
39.4.3

ε

ΑΜ

δχλαηαη

λα

ππνδείμεη

ζηνλ

Αλάδνρν

άιιε

εχινγε

απαιιαγή

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο εθπιήξσζεο δηαθνξνπνηεκέλεο/επηφηεξεο ππνρξέσζεο), ρσξίο εθ ησλ αλσηέξσ λα γελλάηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο.
ΗΗ.

ε ζρέζε κε ηελ ΑΜ, θαηφπηλ κφλεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ Αλάδνρν ηεο έγγξαθεο
έθζεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ππφ παξ. 39.3(ΗΗ) αλσηέξσ, ζα λνκηκνπνηείηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε απηήλ. Οηαδήπνηε αληίξξεζε ηνπ Αλαδφρνπ επί ηεο θξίζεο ηεο ΑΜ γηα εθαξκνγή Γεγνλφηνο Απαιιαγήο ππέξ ηεο ΑΜ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ηεο παξνχζαο.

39.5

Πιεξνθνξίεο
ηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηνχκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 39.3 πιεξνθνξίεο
δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν,
ηφηε ν Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη απαιιαγήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο
παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ.

39.6

Δλεκέξσζε
Σν επεξεαδφκελν απφ ην Γεγνλφο Απαιιαγήο Μέξνο ζα ελεκεξψλεη ην αληηζπκβαιιφκελν Μέξνο εάλ ιάβεη γλψζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην Γεγνλφο
Απαιιαγήο θαη ζα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ζην βαζκφ πνπ είλαη λεψηεξεο ή
θαζηζηνχλ ηηο ήδε δνζείζεο πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή ςεπδείο.

39.7

Γηαθσλίεο
Δάλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δεκηνπξγείηαη ακθηζβήηεζε ζε
ζρέζε κε ην βαζκφ θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο πνπ δεηείηαη/γλσζηνπνηείηαη ή γηα ην
εάλ πξάγκαηη ζπληξέρεη Γεγνλφο Απαιιαγήο ή γηα ην αλ ην θεξφκελν σο επεξεαδφκελν
Μέξνο δηθαηνχηαη απαιιαγήο ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο, ηφηε νη δηαθνξέο απηέο
ζα παξαπέκπνληαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31.
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ΑΡΘΡΟ 40
40.1

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

Μεηαβνιή λνκνζεζίαο
Ο Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηπρφλ Μεηαβνιήο
Ννκνζεζίαο.

40.2

Απνδεκηώζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο
Δάλ έιαβε ή πξφθεηηαη ζχληνκα λα ιάβεη ρψξα Απνδεκηψζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο,
ηφηε θάζε Μέξνο κπνξεί λα απνζηείιεη έγγξαθν ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ κε ηηο
απφςεηο ηνπ γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απηήο.

40.3

πδεηήζεηο κεηαμύ ησλ Μεξώλ
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ,
ηα Μέξε ζα ζπδεηνχλ θαη ζα ζπκθσλνχλ επί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη
ζπλέπεηεο ηεο Απνδεκηψζηκεο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο θαη ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη
ζηνηρεία:

40.3.1 φηη θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο (φπνπ εθαξκφδεηαη) ηεο
ιήςεο αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ] γηα λα ππνρξεψζεη ηνπο Τπεξγνιάβνπο ηνπ λα
πεξηνξίζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο,
40.3.2 πσο ε Απνδεκηψζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο επεξέαζε ηηο ηηκέο ζε παξφκνηα κε ην
Έξγν έξγα.
Δάλ ηα Μέξε δελ ζπκθσλήζνπλ ζε θηιηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ κεηά απφ παξάηαζε,
ηα Μέξε ζπκθσλνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 371 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φηη
κε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ φξνπ 31 ην αξκφδην φξγαλν ζα απνθαζίζεη ex
aequo et bono θαη, θαηά δίθαηε θξίζε, ζα νξίζεη ηελ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ηεο ΑΜ
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πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζην βαζκφ πνπ ηνχην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζε
ησλ επηπηψζεσλ ηεο Απνδεκηψζηκεο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο.
Γηα φζν δηάζηεκα ε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ν Αλάδνρνο
δελ ζα απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε
χκπξαμεο.

ΑΡΘΡΟ 41
41.1

ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ

Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ - Γηθαηώκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο

41.1.1 Κάζε ζηνηρείν, έγγξαθν ή δεδνκέλν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην Έξγν Αλαδφρνπ θαη ηε χκβαζε («Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ») θαη
φια ηα απνξξένληα απφ ή ζπλδεφκελα κε ην Έξγν θαη ηε χκβαζε χκπξαμεο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θάζε είδνπο θαη κνξθήο, θαηνρπξσκέλα
ή κε, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ην πξνζσπηθφ ή/θαη ηνπο πξνζηεζέληεο απηνχ ζην πιαίζην θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΜ («Γηθαηώκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο») αλήθνπλ απφ ηε δεκηνπξγία
ηνπο απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο απηψλ. Ζ δεκηνπξγία
απηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΜ, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε απηψλ θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα αληηθείκελα θαη ζθνπνχο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ην
δε αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε απηψλ απφ ηελ ΑΜ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνβιεπφκελν ζηε χκβαζε χκπξαμεο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα.
41.1.2 ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ θαη Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο
δελ πξνέξρνληαη απ' επζείαο απφ ηνλ Αλάδνρν, ην πξνζσπηθφ ή πξνζηεζέληεο απηνχ
αιιά απνξξένπλ απφ ή ζπλδένληαη κε ζπκβάζεηο πνπ ν Αλάδνρνο ζπλάπηεη γηα ηηο
αλάγθεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο κε

ρεηηδφκελα κε ηνλ Αλάδνρν Πξφζσπα ή

ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζπκβάζεηο απηέο
Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ θαη Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζα κεηαβηβάδνληαη απφ
ηνπο ηξίηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ ΑΜ, κεξηκλψληαο ψζηε
λα πεξηέρεηαη ζρεηηθφο φξνο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη κε ηνπο ηξίηνπο, θαη γλσζηνπνηψληαο ζηελ ΑΜ ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο, ζε πίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο παξνχζαο
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ππνρξέσζεο. Παξαβίαζε ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά
Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
41.2

Άδεηεο ρξήζεο πξνο όθεινο ΑΜ

41.2.1 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή ή εθηθηή ε απφθηεζε απφ ή ε
κεηαβίβαζε πξνο ηελ ΑΜ, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, ζπγθεθξηκέλσλ Γεδνκέλσλ ηνπ
Έξγνπ ή Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ιφγσ ηεο θχζεσο απηψλ ή ιφγσ
ζπκβαηηθψλ ή εθ ηνπ λφκνπ πεξηνξηζκψλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ), ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη πθίζηαληαη θαη ζα είλαη ζε ηζρχ φιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο
ρξήζεο ή/θαη ζα κεξηκλήζεη κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε, επηκέιεηα θαη θξνληίδα ψζηε
λα παξαζρεζνχλ ζηελ ΑΜ φιεο νη θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο άδεηεο ρξήζεο, γλσζηνπνηψληαο ζηελ ΑΜ ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο, ζε πίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο παξνχζαο
ππνρξέσζεο. Παξαβίαζε ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ ζπληζηά
Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
41.2.2 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΗΣ/ERP γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, έηζη ψζηε λα δχλαηαη ε ΑΜ λα ρξεζηκνπνηεί
ειεχζεξα θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί
ζηα ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηπρφλ βειηηψζεσλ, ελεκεξψζεσλ, πξνζαξκνγψλ, ηξνπνπνηήζεσλ, αλαβαζκίζεσλ, ελζσκαηψζεσλ επ‟ απηνχ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ζηελ ΑΜ φια ηα αλαγθαία εξγαιεία θαη ηεθκεξίσζε
ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη αλσηέξσ, ψζηε λα ηεο επηηξαπεί λα πξνβαίλεη ζε
φιεο ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ζηα πξνγξακκαηηδφκελα ζπζηήκαηα, σο νξίδεηαη ζηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνο ηνχην, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ηνπ
πεγαίνπ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε, ηα
εξγαιεία ζπληήξεζεο, βειηηψζεσλ, ελεκεξψζεσλ, πξνζαξκνγψλ, ηξνπνπνηήζεσλ, αλαβαζκίζεσλ, ελζσκαηψζεσλ επ‟ απηνχ, ζε αληηθείκελν χκβαζεο Μεζεγγχεζεο (Escrow Agreement) - Πεγαίνπ Κψδηθα, πνπ ζα ππνγξαθεί ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ πξνκήζεηα. Ο Μεζεγγπνχρνο (π.ρ. πκβνιαηνγξάθνο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
ηεο χκβαζεο Μεζεγγχεζεο – Πεγαίνπ Κψδηθα ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ πεγαίν θψδηθα ελεκεξσκέλν ζην πιαίζην θαη ζχκθσλα κε
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ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μεζεγγχεζεο- Πεγαίνπ Κψδηθα θαζ‟ φιε ηε πκβαηηθή
Πεξίνδν.
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ βεβαίσζε απφ ηνλ Μεζεγγπνχρν, φηη:
1. Σα θαηαηηζέκελα κέζα είλαη ζπκβαηά, πιήξε, ελεκεξσκέλα θαη έρνπλ δνθηκαζζεί,
ψζηε λα επαιεζεπζεί φηη ηα αξρεία ηνπ πεγαίνπ θψδηθα είλαη ηα ίδηα κε ηα αξρεία ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζκηθφ φπσο απηφ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη έρεη ελζσκαησζεί θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ηα ινηπά πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο ΑΜ (φπσο απηφ έρεη βειηησζεί, ελεκεξσζεί, πξνζαξκνζηεί,
ηξνπνπνηεζεί, αλαβαζκηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο).
2. Ο ππνβιεζείο πεγαίνο θψδηθαο ζε πιήξσο αλεπηπγκέλε κνξθή ζα επεμεξγάδεηαη
ηα δεδνκέλα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθείλε ηε
ρξνληθή ζηηγκή απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ή ε εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζηελ νπνία ηπρφλ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ε δεκηνπξγία απηνχ παχζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ
κεξηθψο ή νιηθψο, θαηαζέζεη αίηεζε γηα πηψρεπζε, παξαβηάζεη ηε ζχκβαζε
ππνζηήξημεο, εκπιαθεί ζε ζπγρψλεπζε ή αγνξαζζεί απφ θάπνηα άιιε ή δελ
αληαπνθξηζεί ζε αίηεκα ηεο ΑΜ γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο εληφο
πεξηφδνπ 30 εκεξψλ θιπ., ζε πεξίπησζε πνπ παχζεη ε ηζρχο ηεο παξνχζαο γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε ν Μεζεγγπνχρνο ζα απνδεζκεχζεη ην ζχλνιν ηνπ
θαηαηηζέκελνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ΑΜ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μεζεγγχεζεο (Escrow Agreement) - Πεγαίνπ Κψδηθα.
Σα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν ηζρχνπλ σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. Αλ γηα
επηκέξνπο ζπζηήκαηα δηαηππσζνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ην
Λνγηζκηθφ θαη ηνλ Πεγαίν Κψδηθα, φπσο αλαθέξνληαη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά
ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο
επηπιένλ απηέο απαηηήζεηο.
Παξαβίαζε ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ θαη ησλ φξσλ ηεο
χκβαζεο Μεζεγγχεζεο (Escrow Agreement) - Πεγαίνπ Κψδηθα απφ ηνλ Αλάδνρν
ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
41.2.3 πκθσλείηαη ξεηά, φηη φια ηα δηθαηψκαηα ηεο ΑΜ θαη ηηο αληίζηνηρεο παξνρέο ηνπ
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Αλαδφρνπ ή ηξίησλ θαηά ην παξφλ άξζξν, δχλαληαη λα αζθνχλ θαη λα επσθεινχληαη
ρσξίο πεξαηηέξσ αληάιιαγκα θαη (α) επηρεηξήζεηο ζπλδεδεκέλεο πξνο ηελ ΑΜ θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 99 λ. 4548/2020 ή/θαη (β) επηρεηξήζεηο ή άιινη θνξείο πνπ
ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν κε ηελ ΑΜ ή/θαη (γ) ην Διιεληθφ Γεκφζην.
41.3

Άδεηα Υξήζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν - Δγθεθξηκέλνη θνπνί
Ζ ΑΜ δχλαηαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε
εθκεηάιιεπζε Γεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ησλ
νπνίσλ είλαη θπξία ή λφκηκε δηθαηνχρνο. Ζ ΑΜ ζπκθσλεί θαη παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν
ρσξίο αληάιιαγκα κε απνθιεηζηηθή, κε κεηαβηβάζηκε θαη κε παξαρσξνχκελε ζε ηξίηνπο
(ζηνπο νπνίνπο πάλησο δελ πεξηιακβάλνληαη παξφλ ή κειινληηθφ πξνζσπηθφ,
πξνζηεζέληεο ή εξγνιάβνη ή ππεξγνιάβνη ηνπ Αλαδφρνπ) άδεηα ρξήζεο Γεδνκέλσλ ηνπ
Έξγνπ θαη δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θπξηφηεηαο ηεο ΑΜ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν γηα ηνπο θάησζη Δγθεθξηκέλνπο θνπνχο θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα
ηνπο θάησζη Δγθεθξηκέλνπο θνπνχο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ρξήζε απηή δελ αληίθεηηαη ζε
φξνπο ζπκβάζεσλ άδεηαο ρξήζεο δεδνκέλσλ / δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο
πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΑΜ κε ηξίηα πξφζσπα θαη έρεη γλσξίζεη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Χο Δγθεθξηκέλνη θνπνί λννχληαη ε εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο ή απφ ηελ Ηζρχνπζα
Ννκνζεζία. Παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

41.4

Απνζήθεπζε θαη Αζθάιεηα ησλ Γεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε θαη θχιαμε φισλ ησλ Γεδνκέλσλ
ηνπ Έξγνπ, πνπ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επηδεηθλχνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΑΜ δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη λα κεξηκλά ψζηε θαη φια ηα ρεηηδφκελα κε ηνλ
Αλάδνρν Πξφζσπα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ίδηεο εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξεί
ν Αλάδνρνο, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Ζ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΑΜ ηζρχεη θαη
ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ Γεδνκέλσλ
ηνπ Έξγνπ. Παξάβαζε νηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ παξφληνο φξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν
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ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.
41.5

Απνδεκίσζε

41.5.1 ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ζηξαθεί θαηά ηεο ΑΜ ηζρπξηδφκελε φηη ε εθ
κέξνπο ηεο ΑΜ εθκεηάιιεπζε ησλ Γεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ ή ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ή ε εθ κέξνπο ηεο ΑΜ ρξήζε ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο, θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ ή εμνπιηζκνχ παξαβηάδεη
δηθφ ηνπ δηθαίσκα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη

λα παξέκβεη

θπξίσο είηε πξνζεπηθιεζεί είηε φρη απφ ηελ ΑΜ ζε ηπρφλ δίθε θαη λα αλαιάβεη ην βάξνο
ηεο αληίθξνπζεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ηξίηνπ θαζψο θαη ηελ πιεξσκή θάζε ηπρφλ πνζνχ
πνπ ε ΑΜ θαηαδηθαζηεί λα θαηαβάιεη.
41.5.2 ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα φιεο ηηο
Θεηηθέο Εεκίεο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
αλαθεξφκελε αμίσζε ηνπ ηξίηνπ.
41.6

Λνηπέο άδεηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν

41.6.1 Ζ ΑΜ ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή θαη κε κεηαβηβάζηκε άδεηα ρξήζεο
ηπρφλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ηεο αλήθνπλ ή ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί
κε δηθαίσκα παξνρήο πεξαηηέξσ άδεηα ρξήζεο (άιισλ πιελ ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο), εθ' φζνλ (θαη ζην βαζκφ θαη κφλνλ πνπ) ε ρξήζε απηή είλαη αλαγθαία
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο χκβαζεο
χκπξαμεο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα απηά
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη κφλνλ γηα ηε
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Γηα ηε δηαηήξεζε θαη αζθάιεηα απηψλ, ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηηο
ηεξεί θαη γηα ηα Γεδνκέλα ηνπ Έξγνπ.
41.6.2 ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ζηξαθεί θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ηζρπξηδφκελνο φηη
ε εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηπρφλ ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ρξήζε
θαηά ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξαβηάδεη δηθφ ηνπ
δηθαίσκα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε ΑΜ ππνρξενχηαη θπξίσο, είηε πξνζεπηθιεζεί είηε φρη
απφ ηνλ Αλάδνρν, λα παξέκβεη ζε ηπρφλ δίθε θαη λα αλαιάβεη ην βάξνο ηεο αληίθξνπζεο
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ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ηξίηνπ θαζψο θαη ηελ πιεξσκή θάζε ηπρφλ πνζνχ πνπ ν Αλάδνρνο
θαηαδηθαζηεί λα θαηαβάιεη θαη, γεληθά, λα απνδεκηψζεη ηνλ Αλάδνρν γηα φιεο ηηο Θεηηθέο
Εεκίεο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ απφ ηελ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαθεξφκελε αμίσζε
ηνπ ηξίηνπ.

ΑΡΘΡΟ 42
42.1

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ Έλσζε Πξνζψπσλ7, ν εθ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ πνπ θξίζεθε φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ κεηξφ (κε πιήξσο απηφκαην ζχζηεκα ρσξίο νδεγφ) θαη έρεη πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηνλ Αλάδνρν, κε βάζε ηνπο
φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, νθείιεη λα δηαηεξήζεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν
ειεχζεξε παληφο Βάξνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. Κάζε κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ
ΑΜ, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο. Δληφο πέληε
(5) εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΜ λφκηκε
απφδεημή ηεο (ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ
ζην βηβιίν κεηφρσλ ηνπ Αλαδφρνπ).

42.2

ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ θπζηθφ πξφζσπν8 θαη εθφζνλ ν Γηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε απηφ, ην θπζηθφ απηφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλψλπκε εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί, θαη πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, κε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%)
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν ειεχζεξε παληφο Βάξνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκ-

7
8

Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως.
Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως
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βαζεο. Γηα θάζε ελ γέλεη κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 42.1.
42.3

ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ λνκηθφ πξφζσπν9 θαη εθφζνλ ν Γηαγσληζκφο
θαηαθπξσζεί ζε απηφ, ην λνκηθφ απηφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλψλπκε
εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί, θαη πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφλ (άλσ ηνπ 25%) θαη λα δηαηεξεί πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα δηαηεξεί
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν ειεχζεξε παληφο Βάξνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο. Γηα θάζε ελ γέλεη κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ
νη ίδηεο δηαηάμεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 42.1.

42.4

Ζ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαδνρή ζην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Αξρηθνχ Μεηφρνπ πνπ θξίζεθε φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο εηδηθά ζε ζρέζε κε
ηε ζπληήξεζε δηθηχσλ κεηξφ [εθφζνλ δελ δειψζεθε ζρεηηθή δάλεηα εκπεηξία ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ] ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη δηαζθαιηζηεί φηη ν θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν δηάδνρνο κέηνρνο πιεξνί ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Γηαθήξπμε ζρεηηθά θξηηήξηα θαη ινηπέο απαηηήζεηο/πξνυπνζέζεηο θαη
φηη δελ ζπληξέρνπλ γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία.

42.5

9

Δάλ νπνηαδήπνηε επηηξεπφκελε κεηαβίβαζε/απφθηεζε κεηνρψλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ
απφ ηελ πιήξε θαηαβνιή θαη/ή ηελ αλάιεςε ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο, ν κεηαβηβάδσλ Αξρηθφο Μέηνρνο ζα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ
φξν 37, εθηφο θαη εάλ/κέρξη ην ίδξπκα πνπ εμέδσζε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ ΑΜ φηη ε πθηζηάκελε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηζρχεη ππέξ ηνπ απνθηψληνο κεηφρνπ.

Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως
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ΑΡΘΡΟ 43
43.1

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηεο χκβαζεο (ε
νπνία νξίδεηαη ζηνλ φξν 1.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο), εθηφο ΦΠΑ.

43.2

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 (δπλάκελε λα εθδίδεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα
κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε
έθδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γηαηί ην εθδίδνλ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα).

43.3

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο ΑΜ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη νηνπδήπνηε ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

43.4

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθά πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα γεγνλφο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαηάπησζεο, θαη ελ γέλεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ιφγσ Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηελ παξνχζα φπνπ εηδηθά πξνβιέπεηαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο σο πνηληθήο ξήηξαο άκεζα θαηαβιεηέαο, ηα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα ιεηηνπξγεί σο πξφζζεηε εγγχεζε θαη εμαζθάιηζε
ζηα ρέξηα ηεο ΑΜ. Θα θαηαπίπηεη δε κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά πεξίπησζε, ζε πεξίπησζε
πνπ επέιζεη νηνδήπνηε εθ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
επηθέξνπλ θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, θαη εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ ν Αλάδνρνο ή νηνζδήπνηε Αξρηθφο Μέηνρνο δελ έρεη εθπιεξψζεη ή έρεη
παξαβηάζεη ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπ έλαληη ηεο ΑΜ, θαη ε ζρεηηθή πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο (εάλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα απφ ηε χκβαζε) έρεη παξέιζεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
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πεξηπηψζεσλ θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο σο άκεζα πιεξσηέαο πνηληθήο ξήηξαο.
43.5

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα έρεη ηζρχ έλα έηνο επηπιένλ ηεο δηάξθεηαο
ηεο χκβαζεο. πγθεθξηκέλα, ε ηζρχο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ζα
είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ίζε κε 12 έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ
ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ιήμεη, ελψ παξακέλνπλ
νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο εθ κέξνπο ηεο ΑΜ, ή εθθξεκνχλ απνθάζεηο δηαηηεζίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαηείλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΑΜ.

43.6

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 34.2 θαη 34.3, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαη αθνινχζσο ηεο
νξηζηηθήο απνρψξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 46 θαη ηελ ζην πιαίζην απηήο νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απφδνζε
φισλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ κεηαβηβαζζέλησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απφδνζεο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε απφδνζε, ε επηζηξνθή ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηε ξχζκηζε / απνθαηάζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.

43.7

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ην πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία κηαο ηέηνηαο νιηθήο ή κεξηθήο θαηάπησζεο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξνχζα χκβαζε δελ ζα έρεη θαηαγγειζεί.

43.8

Οπνηαδήπνηε παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδψζεη κηα λέα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζηελ ΑΜ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο φξνπ ζα ζπληζηά Γεγνλφο Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ.

43.9

Όια ηα έμνδα θαη νη ακνηβέο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε, αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε ηεο
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ
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θαη νη γεληθνί φξνη γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.1.8. ηεο
Γηαθήξπμεο.

ΑΡΘΡΟ 44
44.1

ΣΔΛΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Σειηθόο έιεγρνο ηερληθήο θαηάζηαζεο
Αλεμαξηήησο ησλ ινηπψλ ειέγρσλ ηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί ε ΑΜ ζην
πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ππφ ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζεο, ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο, ε ΑΜ ζα
έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηεο ηερληθήο θαηάζηαζεο ησλ Υψξσλ
ηνπ Έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο, γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ θαη θαηά πφζνλ ζπληεξνχληαλ θαη εμαθνινπζνχλ
λα ζπληεξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο
Τπεξεζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαη ηηο Τπεξεζίεο Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο, κε
βάζε ην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» θαη ην θαηά πφζνλ παξακέλνπλ
ιεηηνπξγηθνί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη
ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο.
Ζ ΑΜ νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
ηειηθνχ ειέγρνπ ηερληθήο θαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ.

44.2

Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηερληθήο θαηάζηαζεο
Δάλ απφ ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηερληθήο θαηάζηαζεο πξνθχςεη φηη ν Αλάδνρνο δελ πιεξνί
ηηο πξνυπνζέζεηο παξάδνζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζηελ ΑΜ θαηά ηελ Ζκεξνκελία
Λήμεο ζε θαηάζηαζε ζχκθσλε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ Ζκεξνκελία
Λήμεο, ηφηε ε ΑΜ:
i.

ζα ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, [αληηθαηάζηαζεο]
θαη/ή ζπληήξεζεο («Δθθξεκείο Δξγαζίεο») πνπ απαηηνχληαη γηα λα πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο παξάδνζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζηελ ΑΜ θαηά ηελ Ζκεξνκελία
Λήμεο ζε θαηάζηαζε ζχκθσλε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο («Απαηηνύκελν Δπίπεδν»),
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ii.

ζα θαζνξίδεη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
εθηειέζεη ηηο Δθθξεκείο Δξγαζίεο θαη

iii.

ζα πξνβεί ε ίδηα ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ
ζα εθηειέζεη ηηο Δθθξεκείο Δξγαζίεο κε ηζφπνζε απνκείσζε επφκελεο Μεληαίαο
Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο
θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.

44.3

Δθηέιεζε Δθθξεκώλ Δξγαζηώλ

44.3.1 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί κε δαπάλεο ηνπ ηηο Δθθξεκείο Δξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ην Απαηηνχκελν Δπίπεδν εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο.
44.3.2 Δάλ θαη ζην βαζκφ πνπ ν Αλάδνρνο απνηπγράλεη λα εθηειέζεη ηηο Δθθξεκείο Δξγαζίεο
εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε ΑΜ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειεί ε
ίδηα ή λα αλαζέηεη ηηο εξγαζίεο απηέο ζε ηξίην κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα
απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επφκελε θαηαβνιή Μεληαίαο Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα λα
θαιχπηεη ηηο δαπάλεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ ή λα αλαδεηά ηηο δαπάλεο απηέο απεπζείαο
απφ ηνλ Αλάδνρν, άιισο κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο
Δθηέιεζεο.
44.4

Πξνγξακκαηηζκέλεο αληηθαηαζηάζεηο
Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αληηθαηαζηάζεηο πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο 2.8.9 θαη 5.13 ηνπ
ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο».

ΑΡΘΡΟ 45
45.1

ΑΝΑΘΔΖ Δ ΑΛΛΟ ΑΝΑΓΟΥΟ

Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο
Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνβιέςεσλ ζηνλ φξν 2.8.9
ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
δψδεθα (12) κελψλ πξν ηεο Ζκεξνκελίαο Λήμεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
νπνηαζδήπνηε Δηδνπνίεζεο Καηαγγειίαο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη, ζε θάζε
πεξίπησζε, γηα εχινγν ρξφλν κεηά ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη
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πιήξσο γηα ηελ αλάιεςε επί κέξνπο Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ απφ ηελ ΑΜ ή γηα ηελ
αλάζεζή ηνπο ζε άιιν λέν αλάδνρν θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ν φξνο «ζπλεξγάδεηαη» ζα πεξηιακβάλεη :
(α) ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ ή ην λέν αλάδνρν θαη παξνρή θάζε εχινγεο ζπλδξνκήο θαη
ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηηο επί κέξνπο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ θαη ηε κεηάζεζε ηεο
επζχλεο ηνπο ζηελ ΑΜ ή ζην λέν αλάδνρν,
(β) κε παξεκπφδηζε ζην λέν αλάδνρν ηεο πξφζβαζεο ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ (ζε
εχινγεο ψξεο θαη θαηφπηλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο) ζην βαζκφ πνπ δελ παξεκπνδίδεηαη ε
παξνρή ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ,
(γ) παξνρή ζηελ ΑΜ θαη/ή ζην λέν αλάδνρν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, ηηο επί κέξνπο Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη νξζή κεηάζεζε ηεο επζχλεο εθηέιεζήο ηνπο αιιά, πξνο άξζε θάζε
ακθηβνιίαο, πιεξνθνξίεο πνπ είλαη εκπνξηθά επαίζζεηεο γηα ηνλ Αλάδνρν δελ ζα
παξέρνληαη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εκπνξηθά επαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ, εάλ απνθαιχπηνληαλ ζε αληαγσληζηή ηνπ
Αλαδφρνπ, ζα παξείραλ ζε απηφλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαη
(δ) κεηαβίβαζε άλεπ (πξφζζεηνπ/εηδηθνχ) αληαιιάγκαηνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ηίηισλ επί ησλ ηπρφλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν
κε ηζρχ απφ ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, εάλ απαηηεζεί απφ ηελ
ΑΜ.
45.2

Μεηάζεζε ηεο επζύλεο
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή
αλάιεςε ησλ επί κέξνπο Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ απφ ηελ ΑΜ ή ηελ νκαιή αλάζεζή ηνπο
ζε λέν αλάδνρν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη δελ ζα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ ή κεηά απφ απηήλ, πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ή
απνζθνπνχλ λα δπζρεξάλνπλ ή λα παξεκπνδίζνπλ ηα αλσηέξσ.
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ΑΡΘΡΟ 46
46.1

ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Σελ Ζκεξνκελία Λήμεο ή ηελ Ζκεξνκελία Λχζεο, ν Αλάδνρνο ζα παχζεη νηαδήπνηε ελέξγεηα ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη ζα απνδφζεη ζηελ ΑΜ (ή ζε φπνηνλ ππνδείμεη ε
ΑΜ) (ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία απφδνζεο ζα απνηειεί ηελ "Ζκεξνκελία Απόδνζεο")
φια ηα ηνηρεία Απόδνζεο θαη ηνλ έιεγρν επί ησλ ηνηρείσλ Απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ γηα ηα ηνηρεία Απφδνζεο (ε «Απόδνζε»). Με ηελ Απφδνζε, ε ΑΜ ή φπνηνο άιινο αλάδνρνο λνκηκνπνηείηαη θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο ΑΜ, ζα αλαιάβεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ρξήζε ησλ Υψξσλ ηνπ
Έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη φισλ ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ΑΜ θαη ηπρφλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αλαδφρνπ, θαη ζα δηαδερζεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα εθεμήο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ζρεηηθά κε ηα ηνηρεία Αλάιεςεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ αδεηψλθαη ινηπψλ
άπισλ ζηνηρείσλ).

46.2

Σα ηνηρεία Απφδνζεο ζα πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά,
(α)

ηα ηνηρεία Απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ φξν 46.3 θαησηέξσ,

(β)

φια ηα δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα θαη απνζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο,

(γ)

έγγξαθα, αξρεία θαη ινηπά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο Υψξνπο
ηνπ Έξγνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα,

(δ) ζην κέγηζην βαζκφ πνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, ην φθεινο νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο,
αζθάιηζεο, εγγξάθνπ εγγχεζεο ή νηηδήπνηε παξφκνην ζε ζρέζε κε ηα ηνηρεία
Απφδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ εδάθηα, πνπ έρεη δειψζεη φηη επηζπκεί
ε ΑΜ,
(ε) ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηξίηα κέξε, γηα ηνπο ζθνπνχο θαη βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηηο νπνίεο έρεη δειψζεη φηη επηζπκεί ε ΑΜ,
(ζη) φιεο ηηο ιεθζείζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, θαζφιε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα,
Άδεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο θακία ρξέσζε ή δηεθδίθεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη
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(δ) φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
απνθηήζεθαλ ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζφιε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα γηα ηνπο ζθνπνχο
θαη βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ρσξίο θακία δηεθδίθεζε, ηα νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα έρνπλ ζπληεξεζεί θαη δηαηεξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη γεληθά λα είλαη αζθαιηζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο θαη θαηάιιεια λα ππνζηεξίμνπλ θαη δηαηεξήζνπλ ηελ αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.
46.3

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 46.2, ηα ηνηρεία Απφδνζεο πεξηιακβάλνπλ:
(α) ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ, ην ζχλνιν ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη
Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη Δπέθηαζεο θαη φια ηα ππφινηπα Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία ΑΜ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ Αδεηψλ, ινηπψλ δηθαησκάησλ
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ παξαρσξήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο), ζε
θαηάζηαζε πνπ λα ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα,
(β) ιεηηνπξγηθή ππνδνκή / εμνπιηζκφ, ζπζηήκαηα, θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα,
πιηθά πνπ απνθηήζεθαλ γηα ηελ ΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο.
(γ) νηαδήπνηε Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Αλαδφρνπ.

46.4

Καηά ηελ Απφδνζε, ηα ηνηρεία Απφδνζεο πξέπεη λα είλαη ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε
πνπ απαηηεί ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα, ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ φξνπ 44.

46.5

Ζ Απφδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ Ζκεξνκελία Απφδνζεο, ιακβαλνκέλεο ππ‟
φςηλ θαη ηεο πξνεγεζείζαο δηαδηθαζίαο ηνπ φξνπ 44. Σελ Ζκεξνκελία Απφδνζεο, ζα
ππνγξαθεί Πξσηφθνιιν Απφδνζεο – Παξαιαβήο απφ θνηλνχ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ
ΑΜ (θαη / ή φπνηνλ ππνδείμεη ε ΑΜ), επηβεβαηψλνληαο απνθιεηζηηθά ηελ Απφδνζε ησλ
ηνηρείσλ Απφδνζεο πνπ πξάγκαηη απνδίδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαο επίζεο, γξαπηή
δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ηνηρεία Απφδνζεο απνδίδνληαη ρσξίο νπνηαδήπνηε βάξε ή / θαη αμίσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο. Με ηελ Απφδνζε, ε ΑΜ (θαη
/ ή φπνηνο ππνδείμεη ε ΑΜ) ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξήζε ησλ ηνηρείσλ Απφδνζεο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο ζε βάξνο ηνπ
ειίδα 150 από 156

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε RFP - 427/22
ύκβαζεο ΓΗΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε A..: 164503
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»
ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ζρεηίδνληαη κε ηα ηνηρεία Απφδνζεο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν έσο ηελ Ζκεξνκελία Απφδνζεο, γηα πεξίνδν ελφο (1) έηνπο
κεηά ηελ Ζκεξνκελία Απφδνζεο.
46.6

Κακία απνδεκίσζε δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ Απφδνζε, πέξαλ ηεο
απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ φξν 34 ηεο παξνχζεο.

46.7

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη, γηα πεξίνδν ελφο (1) έηνπο κεηά ηελ Απφδνζε, ηα ηνηρεία
Απφδνζεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν Αλάδνρνο δελ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο, ζην βαζκφ πνπ ε κε ζπκκφξθσζε πξνθαιείηαη απφ θπζηνινγηθή
θζνξά, πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ ή / θαη φπνηνπ έρεη αλαιάβεη θαζ‟ ππφδεημηλ ηεο
ΑΜ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ Απφδνζε ή / θαη νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο.

46.8

Πξνο απνθπγή ακθηβνιίαο α) θαλέλα Μέξνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
βάζεη ηνπ παξφληνο φξνπ 46 ζε πεξίπησζε πξφσξεο ιήμεο ηεο χκβαζεο εμαηηίαο Γεγνλφηνο Τπαηηηφηεηαο νπνηνπδήπνηε Μέξνπο θαη β) ε ΑΜ δηθαηνχηαη πιήξνπο απνδεκίσζεο σο πξνο ηηο Θεηηθέο Εεκίεο ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο
αξλείηαη ή θαζπζηεξεί ηελ Απφδνζε απφ ηελ ΑΜ ησλ ηνηρείσλ Απφδνζεο, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο φξνπ.

ΑΡΘΡΟ 47
47.1

ΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ, εάλ ν Αλάδνρνο
θξίλεη φηη απαηηνχληαη αιιαγέο θαηά πεξίπησζε είηε ζηνπο δείθηεο απφδνζεο είηε ζηηο
πξνβιεπφκελεο πνηλέο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ είηε ζηελ ππθλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ
ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθέο («Αιιαγέο από ηνλ Αλάδνρν»),
πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΑΜ ζρεηηθή πξφηαζε («Πξόηαζε Αιιαγώλ από ηνλ Αλάδνρν»).

47.2

ηελ Πξφηαζε Αιιαγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξέπεη :

47.2.1 λα πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο νη Αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα κπνξεί ε ΑΜ λα ηηο
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αμηνινγήζεη,
47.2.2 λα δηεπθξηλίδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλνληαη νη Αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν,
47.2.3 λα αλαθέξνληαη ηπρφλ επηπινθέο πνπ ζα πξνθιεζνχλαπφ ηηο Αιιαγέο απφ ηνλ
Αλάδνρν, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη επέθηαζε ηεο
ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο,
47.2.4 λα αλαθέξεηαη, ζπγθεθξηκέλα, εάλ πξνηείλεηαη ή πξνθαιείηαη νηαδήπνηε νηθνλνκηθήο
θχζεο

αλαπξνζαξκνγή,

ππφ

ηελ

πξνυπφζεζε

φηη

νηαδήπνηε

πξνηεηλφκελε

αλαπξνζαξκνγή δελ ζπλίζηαηαη νχηε ζπλεπάγεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν αχμεζε ησλ
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη
47.2.5 λα αλαθέξνληαη ηπρφλ πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην λα απνθαζίζεη ε
ΑΜ.
47.3

Ζ ΑΜ ζα αμηνινγεί θαιφπηζηα ηελ Πξφηαζε Αιιαγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ιακβάλνληαο
ππφςε ηεο φια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη ηδίσο αλ :

47.3.1 πξνθχπηεη αχμεζε ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ
Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ή επέθηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο,
47.3.2 ε Αιιαγή

απφ ηνλ Αλάδνρν ζα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ησλ θαηά πεξίπησζε

Τπεξεζηψλ Αλαδφρνπ ή ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζή ηνπο,
47.3.3 ε Αιιαγή απφ ηνλ Αλάδνρν ζα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ηεο ΑΜ κε ηξίηα πξφζσπα,
47.3.4 ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξάζρεη ηηο Τπεξεζίεο
Αλαδφρνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ ηεο Πξφηαζεο
γηα Αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν,
47.3.5 ε Αιιαγή απφ ηνλ Αλάδνρν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ή ηνπο θηλδχλνπο, ζηνπο
νπνίνπο εθηίζεηαη ε ΑΜ.
47.4

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο Πξφηαζεο Αιιαγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν,
ηα Μέξε ζα ζπδεηνχλ ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ
ζπδεηήζεσλ ε ΑΜ κπνξεί λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ή λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ
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ΠξφηαζεΑιιαγήο απφ ηνλ Αλάδνρν .
47.5

Δάλ ε ΑΜ εγθξίλεη ηελ Πξφηαζε Αιιαγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν (κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο)
ε εθαξκνγή απηψλ ζα μεθηλά φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ. ην κεηαμχ ηα
Μέξε ζα ζπδεηνχλ θαη ζα ζπκθσλνχλ ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζα ζπληάζζνπλ ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ή άιινπ ζπκβαηηθνχ ηεχρνπο, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα πινπνηεζνχλ νη Αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν.

47.6

Δάλ ε ΑΜ απνξξίςεη ηελ Πξφηαζε Αιιαγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρξεηάδεηαη λα εμεγήζεη
ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο.

47.7

Ζ Αιιαγή απφ ηνλ Αλάδνρν δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα αχμεζε ησλ Μεληαίσλ
Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο νχηε επέθηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο.

ΑΡΘΡΟ 48
48.1

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ

Όιεο νη θνηλνπνηήζεηο ζα γίλνληαη εγγξάθσο θαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά, πξσηφθνιια,
εηδνπνηήζεηο, ελεκεξψζεηο, έγγξαθεο νδεγίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε
χκπξαμεο ζα θνηλνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζχκθσλα
κε ηα θάησζη:

48.2

Όηαλ πξφθεηηαη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο ή λα ππνβιεζνχλ έγγξαθα ζηνλ Δθπξφζσπν
ΑΜ ή ζηνλ Δθπξφζσπν Αλαδφρνπ απηφ ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ
ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ή ηδηνρείξσο ή κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ζηα θάησζη
πξφζσπα:
ΔΚΠΡΟΧΠΟ Αλαδφρνπ [ ]
θαη
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟ Αλαδφρνπ [ ]
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΑΜ [ ]
ή
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΑΜ [ ]
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48.3

Κάζε κεηαβνιή ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο απφ θάζε Μέξνο
ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ.

48.4

Κνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ηαρπδξνκηθά ζα ζεσξνχληαη ηζρπξέο πέληε (5) Δξγάζηκεο
Ζκέξεο απφ ηελ ηαρπδξφκεζε ή λσξίηεξα (εθφζνλ παξειήθζεζαλ πξάγκαηη ηα ζρεηηθά
έγγξαθα λσξίηεξα). Κνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ηδηνρείξσο ζα είλαη ηζρπξέο κε ηελ
παξάδνζε ησλ εγγξάθσλ. Κνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζα ζεσξνχληαη ηζρπξέο απφ ηελ επφκελε Δξγάζηκε Ζκέξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο
ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο. Κνηλνπνηήζεηο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζα
ζεσξνχληαη ηζρπξέο φηαλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ απνζηνιήο θαη ζρεηηθή
ηειεθσληθή επηβεβαίσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ηειεθσληθή επηβεβαίσζε, ε
θνηλνπνίεζε ζα ζεσξείηαη φηη έγηλε :
εληφο δχν σξψλ απφ ηελ απνζηνιή, εάλ απηή έγηλε ζε Δξγάζηκε Ζκέξα θαη κεηαμχ
09:00 θαη 16:00 ή
κέρξη ηηο 11:00 ηεο επφκελεο Δξγάζηκεο Ζκέξαο, αλ ε απνζηνιή έγηλε κεηά ηηο 16:00
ηεο πξνεγνχκελεο Δξγάζηκεο Ζκέξαο ή πξηλ ηηο 9:00 ηεο απηήο επφκελεο Δξγάζηκεο
Ζκέξαο.

ΑΡΘΡΟ 49
49.1

ΠΑΡΑΗΣΖΔΗ

Ζ παξάιεηςε άζθεζεο νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέξε ζην
πιαίζην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ ζα ζεσξείηαη σο παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα
απηφ ή απφ ηελ άζθεζή ηνπ ζην κέιινλ.

49.2

Κακία παξαίηεζε ησλ Μεξψλ απφ δηθαίσκα ή δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε
χκβαζε χκπξαμεο δελ ζα είλαη θαη δελ ζα ζεσξείηαη έγθπξε, εθηφο αλ γίλεηαη
εγγξάθσο.

49.3

Κακία παξάιεηςε άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο φξνπ
δελ ζα ζπληζηά θαη δελ ζα ζεσξείηαη ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή αθαίξεζε φξνπ ή φξσλ
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.
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ΑΡΘΡΟ 50

ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΗΠΛΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Με ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, θαλέλα απφ ηα Μέξε
δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ή λα εγείξεη αμίσζε ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε χκπξαμεο γηα νπνηαδήπνηε Εεκία έρεη ππνζηεί, ζην βαζκφ πνπ έρεη ήδε απνδεκησζεί γηα απηή ηε Εεκία θαη‟ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ή κε άιιν ηξφπν.

ΑΡΘΡΟ 51
51.1

ΟΥΗ ΔΝΧΖ ΠΡΟΧΠΧΝ

Κακία δηάηαμε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ ζα εξκελεχεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ζεσξείηαη φηη ζπληζηάηαη εηαηξεία, θνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο έλσζε κεηαμχ
ησλ Μεξψλ ή φηη θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε απαζρφιεζεο κεηαμχ ηνπο.

51.2

Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ην αληίζεην ζηε χκβαζε χκπξαμεο, ν Αλάδνρνο δελ ζα
είλαη θαη δελ ζα ζεσξείηαη φηη είλαη πξνζηεζείο ή Δθπξφζσπνο ΑΜ θαη δελ ζα
ζπλδηαιέγεηαη κε ηξίηνπο ζαλ λα έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα δεζκεχεη ηελ
ΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 52
52.1

ΔΝΗΑΗΑ ΤΜΦΧΝΗΑ

Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ην αληίζεην ζηε χκβαζε χκπξαμεο, ε χκβαζε
χκπξαμεο ζπληζηά ηε κφλε θαη πιήξε ζπκθσλία ησλ Μεξψλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ
ξπζκίδεη θαη ππεξηζρχεη έλαληη πξνγελέζηεξσλ ζπκθσληψλ, επηθνηλσληψλ, ζπλεξγαζηψλ
θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηα ίδηα δεηήκαηα.

52.2

Όια ηα Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη δε ζπκβάιινληαη ζηε χκβαζε χκπξαμεο βαζηδφκελνη
ζε θαη δελ ζηεξίδνληαη θαη νπδέπνηε ζηεξίρηεθαλ ζε δειψζεηο θαη εγγπήζεηο (ζε θάζε
πεξίπησζε έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο, ξεηέο ή κε) πνπ δφζεθαλ απφ νπνηνλδήπνηε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Μεξψλ), εθηφο απφ απηέο πνπ επαλαιακβάλνληαη ή
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα.
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ΑΡΘΡΟ 53

ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ

Αθπξφηεηα φξνπ ή φξσλ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ ζπλφινπ
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ε νπνία παξακέλεη ζε ηζρχ θαη δεζκεχεη ηα Μέξε.
Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε [ηέζζεξα (4)]
φκνηα πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έιαβε [ηξία (3)], έλα απφ ηα νπνία
ζα θαηαηεζεί κε κέξηκλά ηεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ην [ηέηαξην] εμ απηψλ
[πιένλ φζσλ ρξεηαζηνχλ αλαιφγσο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ].

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Γηα ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ.

Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ

Γηα ηνπο Αξρηθνύο Μεηόρνπο
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