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ΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)
Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ορισµοί, Συντοµογραφίες
παρενθέσεις)

και

Αρχικά

(όπως

εµφανίζονται

στις

Στην παρούσα Σύµβαση, οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα, το οποίο
καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3316/2005, τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές αποφάσεις
του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ιδίως περί των αποφαινοµένων οργάνων του Ν. 3316/2005 (άρθρο
45 παρ. 2) καθώς και το καθοριζόµενο κατωτέρω:
(1) “Αναθέτουσα Αρχή”
της παρούσης Συµβάσεως είναι ο «Οργανισµός
Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) » ο οποίος είναι και ο “Εργοδότης”, κατά
την έννοια του Ν. 3316/2005, τις δε προβλεπόµενες υπό του Νόµου αρµοδιότητες
υπό τις ανωτέρω ιδιότητες ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆. Σ) .
(2) «Κύριος του έργου» (ΚτΕ) είναι ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»
«Προϊσταµένη Αρχή» (Π.Α.) είναι ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. Η αρχή, η Υπηρεσία ή το όργανο α) της
Αναθέτουσας αρχής, που διενεργεί τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων των
παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005 και εποπτεύει την
εκτέλεση των συναφθεισών συµβάσεων και β) του Εργοδότη, που εποπτεύει την
εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό του
αποφασιστικές αρµοδιότητας, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της
σύµβασης και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις έχει
την αρµοδιότητα να αποφασίζει ανάλογα µε την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της
µελέτης.
(3) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα
διοίκησης της συναφθείσας σύµβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης αρχής
και εν προκειµένω ο Προϊστάµενος του τµήµατος Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής
Στρατηγικής (ΑΕΣ) της ∆ΙΣΣΑ
(5) “Σύµβαση” Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και
περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση εγκρίσεως του
αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο θα υπογραφεί µεταξύ
των δύο συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3316/05).
(6) «Συµβατικά Τεύχη»: Το ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο θα υπογραφεί µεταξύ
του Εργοδότη και του Αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το
συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παρ 1.3 της παρούσης.
(7) «Τεύχη ∆ιαδικασίας»: Κάθε τεύχος το οποίο εκδίδεται από τον Εργοδότη και
τίθενται εις γνώσιν ή και αποστέλλεται στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας:
1. ∆ιαθέσιµες Μελέτες (Φάκελος Έργου).
2. Προκήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατα της.
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
4. Τεχνικό Αντικείµενο του έργου (Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και Τεύχος
Προεκτιµώµενων αµοιβών).

(8) «Τεύχη Προσφορών» : Τα Τεύχη, τα οποία παραλαµβάνει ο Εργοδότης
συµπληρωµένα από τους ∆ιαγωνιζοµένους κατά τον ∆ιαγωνισµό :
1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Επαγγελµατικής Επάρκειας.
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
(9) “Ανάδοχος” νοείται το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων
(φυσικών - νοµικών), στο/α οποίο/α έχει ανατεθεί η εκτέλεση του Έργου, το οποίο
αναλυτικώς περιγράφεται στους ειδικούς όρους της παρούσης, και µε το οποίο ή τα
οποία έχει συναφθεί η σχετική Σύµβαση των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1
του Ν. 3316/2005.
(10) “Έργο” ή “Συµβατικό Αντικείµενο” νοείται το σύνολο των εργασιών, οι οποίες
αναλυτικώς περιγράφονται στην παρούσα Σ.Υ. και των οποίων η εκτέλεσή τους
αποτελεί αντικείµενο της Συµβάσεως, η οποία θα συναφθεί µεταξύ του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
και του Αναδόχου.
(11) “Εργασίες” νοούνται οι εργασίες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος
προκειµένου να εκτελέσει το Έργο, ανατεθησόµενο σ΄αυτόν Έργο και των οποίων το
τελικό αποτέλεσµα θα είναι το Έργο αυτό.
(12) “Επιµέρους Μελέτη” νοείται ο επιµερισµός του Συµβατικού Αντικειµένου σε
κατηγορίες Μελετών, όπως προδιαγράφονται στους ειδικούς όρους της παρούσης.
(13) “Στάδιο/υποστάδιο” νοείται ο διαχωρισµός της Μελέτης µιας κατηγορίας σε
φάσεις εργασιών.
(14) “Συµβατικό Τίµηµα” νοείται το ποσόν, το οποίο αποτελεί το πλήρες
αντάλλαγµα και την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση όλων των
εργασιών της Συµβάσεως.
(15) “Επιµέρους Συµβατικό Τίµηµα” νοείται το ποσόν, το οποίο αντιστοιχεί στο
πλήρες αντάλλαγµα και στην πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση
όλων των εργασιών κάθε Επιµέρους Μελέτης.
(16) “Συµβατικό Τίµηµα Σταδίου” νοείται το ποσόν, το οποίο αντιστοιχεί στο
πλήρες αντάλλαγµα και στην πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση
όλων των εργασιών κάθε Σταδίου / Υποσταδίου.
(17) “Συµβατικές Τιµές Μονάδος” νοούνται οι τιµές µονάδος, οι οποίες
αντιστοιχούν σε επιµέρους εργασίες και οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τον
υπολογισµό της αποζηµιώσεως του Αναδόχου.
(18) “Συµβατικό Χρονοδιάγραµµα”, νοείται το χρονικό πρόγραµµα εκτελέσεως των
αποτελουσών το Συµβατικό Αντικείµενο εργασιών.
∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
λόγω τυχόν αλλαγής στα αποφαινόµενα όργανα του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους όρους, µε τους οποίους θα
εκπονηθεί η µελέτη µε τίτλο « Μελέτη χάραξης νέας σιδηροδροµικής γραµµής
Θεσσαλονίκης – Αµφίπολης – Νέας Καρβάλης». (Α.Π.192)
Συγκεκριµένως η παρούσα Σ. Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς
όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά
θέµατα τα σχετιζόµενα µε την διαδικασία αναθέσεως περιλαµβάνονται στο τεύχος
«Προκήρυξη», ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Συµβάσεως
περιλαµβάνονται στο «Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων».
Η ως άνω µελέτη θα εκπονηθεί συµφώνως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
άρθρου 11 του Ν.3316/05, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών του Π.∆. 696/74,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, τις προδιαγραφές του άρθρου 3 και τους

λοιπούς όρους της παρούσης.
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών
Τα κατωτέρω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή
τα συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Συµβάσεως η οποία θα
καταρτισθεί και έχουν την εξής σειρά ισχύος:
1.

Η Σύµβαση

2.

Η Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της.

3.

Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.

4.

Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

5.

Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της.

6.Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα
των απαιτούµενων µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου.
7. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της
προεκτιµηθείσας αµοιβής κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 § 2 και 7
§ 2.δ του Ν.3316/2005.

1.4

Στοιχεία σχετικά µε την Σύµβαση

Ως σχετικά µε την Σύµβαση και αναπόσπαστα µε αυτή στοιχεία θεωρούνται τα εξής :
i. Το σύνολο των Συµβατικών Τευχών της παρ. 1.3.1 καθώς και τα οριζόµενα
σε αυτά.
ii. Η ισχύουσα νοµοθεσία και οι κανονισµοί περί µελετών.
iii. Οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), ΤΠ∆
Υποδοµή (ΕΕ/1299/2014) και ΤΠ∆ Ενέργεια (ΕΕ/1301/2014)
iv. Υποδείξεις της Υπηρεσίας (εντολές).
v. Η υπ’ αριθµ. 192 Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας.
vi. Η συνολική Προσφορά του Αναδόχου µετά των συνηµµένων της.
vii. Τα υπάρχοντα στοιχεία µελετών για κάθε κατηγορία, τα οποία σχετίζονται µε
το ανατιθέµενο στον Ανάδοχο Έργο και τα οποία θα παραδοθούν από τον
Εργοδότη µε την υπογραφή της Σύµβασης.
viii.
Οι εγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες από τον ΟΣΕ εφόσον δεν
αντικρούονται µε τις ΤΠ∆
ix. Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τα Νέα
Περιγραφικά Τιµολόγια (ΝΕΤ) και τα σε ισχύει Αναλυτικά Τιµολόγια (ΑΤΗΕ
κλπ.).
x. Ο Νέος Κανονισµός Επιδοµής Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (ΝΚΕΓ) – Έκδοση 2000.
xi. Οι Ο.Ε.Μ. της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» ως εκάστοτε ισχύουν.
xii. Οι Ο.Μ.Ο.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
xiii. Οι εγκεκριµένες τυπικές διατοµές του ΟΣΕ

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1

Συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος έχει µελετήσει την παρούσα Συγγραφή
Υποχρεώσεων,
είναι
απολύτως
ενήµερος
της
φύσεως
των
εκτελεσθησοµένων εργασιών, έχει κατατοπισθεί για τις συνθήκες εργασίας και
γενικώς για κάθε τι που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή εκτέλεση των
εργασιών και ουδεµία έχει επιπλέον αξίωση αν κακώς εκτίµησε τα στοιχεία
αυτά.

2.1.2

Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή
του έργου, εφόσον τούτο απαιτείται, όπως ειδικότερα ορίζεται στην
παράγραφο 2.2.10 της παρούσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν εγκαίρου προσκλήσεως των υπηρεσιών
του Εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις
υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή όπου
προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα και γενικώς να παρέχει κάθε
σχετική υποστήριξη την οποία κρίνει χρήσιµη ο Εργοδότης.

2.1.3

Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την
έγκριση της αναθέσεως προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το
Ιδιωτικό Συµφωνητικό εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, εκτός αν ο Ανάδοχος
συµφωνήσει να υπογράψει νωρίτερα (παρ. 3, άρθρο 23 Ν. 3316/2005).

2.1.4

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της Συµβάσεως είναι η συνολική προθεσµία για
την περαίωση του αντικειµένου της Συµβάσεως όπως αυτός προσδιορίζεται
στην Προκήρυξη του διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των
τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν ορίζεται άλλως στο Ιδιωτικό
Συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.

2.1.5

Εντός προθεσµίας το αργότερο ενός (1) µηνός από την υπογραφή της
Συµβάσεως, εάν δεν ορίζεται άλλως σ΄ αυτήν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει γραµµικό χρονοδιάγραµµα αναλόγως µε τις απαιτήσεις των
Συµβατικών Τευχών, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005.

2.1.6

Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσεως, χωρίς
ευθύνη του Αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς
τις προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών της Συµβάσεως ισχύουν κατά τα
λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.

2.1.7 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν συµφώνως προς όσα αναφέρονται στην παρούσα
Σ.Υ. Αν κατά την κρίση του Αναδόχου η εφαρµογή κάποιας εντολής
υπερβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής
ένσταση, ως προβλέπει ο Νόµος.
2.1.8

Ο Εργοδότης θα δώσει, µε την υπογραφή της Συµβάσεως, τα σχετικά µε την
παρούσα Συγγραφή σχέδια & τεύχη και τις απαραίτητες οδηγίες για την
εκτέλεση των εργασιών. Θα θέσει επίσης υπ΄ όψιν των µελετητών τα
διατιθέµενα στην Υπηρεσία στοιχεία καθώς και στοιχεία από προηγούµενες
µελέτες και µελέτες, που θα εκπονηθούν από άλλες Συµβάσεις
ενδιαφέρουσες την υπ΄ όψιν µελέτη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν
στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τα λάβει υπ΄ όψιν του. Όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία θα χρειασθούν για τις εργασίες υπαίθρου και
γραφείου και για την ολοκλήρωση της µελέτης, θα ευρεθούν από τον
Ανάδοχο µε µέριµνα και δαπάνη του.

2.1.9

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση έρευνας και συλλογής στοιχείων από όλους
τους αρµόδιους φορείς για υφιστάµενα και µελετώµενα έργα, τα εµπλεκόµενα
ή /και επηρεάζοντα το υπό µελέτη έργο. Ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. θα συνδράµει τον
µελετητή, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, για την συλλογή από άλλους φορείς
των απαιτουµένων για την εκπόνηση της µελέτης στοιχείων.

2.1.10 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει επακριβώς και χωρίς την
παραµικρή µεταβολή τα εγκεκριµένα σχέδια και διαγράµµατα και να
συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσης Σ. Υ. και µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
2.1.11 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς να δικαιούται επί πλέον αµοιβή, να
αποκαταστήσει όλες τις ζηµιές, τις οποίες θα προκαλέσει κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
2.1.12 Η έλλειψη εντολών ή σχεδίων ή εγγράφων δεν δίδει δικαίωµα ενστάσεων
στον Ανάδοχο.

2.2 Aνάδοχος- Εκπρόσωποι του Αναδόχου- Κοινοποιήσεις εγγράφων
2.2.1

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της
αρµοδίας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, συµφώνως προς τις τεχνικές
προδιαγραφές και γενικότερα τους όρους και τις απαιτήσεις της Συµβάσεως
και τηρών τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόµους και
Κανονισµούς κατά το χρόνο εκτελέσεως του Έργου. Ειδικότερα ορίζεται, ότι
µε την αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου θα
εκτελεσθούν όλες οι εργασίες του Έργου και θα αντιµετωπισθούν όλα τα
θέµατα και προβλήµατα, τα οποία τυχόν θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση
του Έργου αυτού. Ιδιαιτέρως, όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών
υπαίθρου, ο Ανάδοχος προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας θα
πρέπει να λάβει την σχετική άδεια εισόδου σε ιδιωτικές περιουσίες από τους
ιδιοκτήτες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», ουδεµία ευθύνη θα έχει
για τυχόν προβλήµατα, που θα δηµιουργηθούν και δεν θα αποζηµιώσει τυχόν
ζηµιές, οι οποίες θα προκληθούν στον εξοπλισµό του Αναδόχου ή στα
προϊόντα των εργασιών.

2.2.2

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώσει όλες τις απορρέουσες από την παρούσα
Σύµβαση υποχρεώσεις µε την απαιτούµενη φροντίδα, ικανότητα και
επιµέλεια, η οποία επιδεικνύεται συνήθως από ειδικευµένο επαγγελµατία
κατά την εκτέλεση παροµοίων εργασιών και θα είναι αποκλειστικώς
υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών αυτών.
Ο Ανάδοχος συνοµολογεί ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα,
άδειες, εξοπλισµό, οργάνωση και χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την
εκτέλεση της Συµβάσεως.

2.2.3

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος Ανάδοχος κατά την έννοια των
άρθρων 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα και όχι ως εκπρόσωπος ή
προστηθείς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., διατηρών πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού
του και γενικότερα των συνεργατών του.

2.2.4

Το επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο και θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, πρέπει να συγκροτείται από
επιστήµονες µε την απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση και
πείρα, για την εκτέλεση των ανατεθεισών σ’ αυτούς εργασιών. Κατά την κρίση
της Υπηρεσίας, µπορεί να απαιτηθεί η παρουσία των ειδικών επιστηµόνων σε
συσκέψεις στην έδρα του Εργοδότη ή και σε συσκέψεις σε συναρµόδια
Υπουργεία, Νοµαρχίες ή σε συναντήσεις µε τοπικούς φορείς.

2.2.5

Ειδικώς σε ότι αφορά το βασικό επιστηµονικό προσωπικό του Αναδόχου, το
οποίο θα προταθεί στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και για το οποίο θα
υπάρχει γραπτή δέσµευση του Αναδόχου ως προς την συµµετοχή του
προσωπικού αυτού στην Οµάδα Μελέτης, θα επιτρέπεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αναδόχου, αντικατάσταση µόνον µε
άτοµο τουλάχιστον ισοδυνάµου εµπειρίας, η οποία αντικατάσταση πρέπει να
εγκριθεί από την ∆/νουσα Υπηρεσία.

2.2.6

Η ∆/νουσα Υπηρεσία, µετά από σχετική έκθεση των επιβλεπόντων την
εκτέλεση του Έργου και συµφώνως προς την ελευθέρα κρίση της, έχει
δικαίωµα να απαιτήσει την εξαίρεση και την αντικατάσταση από την οµάδα
προσωπικού του Αναδόχου οιουδήποτε µέλους αυτής, το οποίο θα κριθεί υπ’
αυτής ως µη ικανό.

2.2.7

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την συµπεριφορά όλου του προσωπικού
του, για όλο το διάστηµα εκτελέσεως του Έργου, και για την συµµόρφωσή του
προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και
του Εργοδότη.

2.2.8

Ρητώς συµφωνείται ότι ο Εργοδότης ουδεµία έχει υποχρέωση ή ευθύνη για
εργατικά ατυχήµατα του προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο συνδέεται µε
σχέση εργασίας ή έργου µόνο µε τον Ανάδοχο, άλλως έχει προστηθεί υπ’
αυτού, ούτε για εισφορές του Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών φορέων.

2.2.9

Ο Ανάδοχος θα δώσει, κατά την υπογραφή της Συµβάσεως, την διεύθυνση
του γραφείου / των γραφείων, όπου θα εκτελείται η εργασία, για να µπορούν
οι επιβλέποντες να το/τα επισκέπτονται για να ελέγχουν και να επιβλέπουν
την εργασία κατά την εκτέλεσή της. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει, µε
την υπογραφή της Συµβάσεως, πίνακα µε τον διαθέσιµο εξοπλισµό του
γραφείου/των γραφείων κυρίως σε ηλεκτρονικά µέσα και προγράµµατα
κατάλληλα για την εκτέλεση των υπ΄ όψιν εργασιών.

2.2.10 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά από πρόσκληση του Εργοδότη, να
συµµετέχει σε συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συµβουλές στην αρµοδία
Υπηρεσία του Εργοδότη, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή, όπου
προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα και να παρέχει κάθε υποστήριξη, η
οποία είναι χρήσιµη στον Εργοδότη για τον σκοπό, στον οποίο αποβλέπει η
Σύµβαση αυτή.
2.2.11 Η πρώτη σύσκεψη θα γίνει το αργότερο (15) ηµέρες από την υπογραφή της
Συµβάσεως. Kατά την διάρκεια της συσκέψεως αυτής ο Ανάδοχος θα
ενηµερώσει την Υπηρεσία για την πρόοδο συλλογής στοιχείων και θα υποβάλει
προτάσεις για την εκπόνηση της µελέτης και των επιµέρους σταδίων της.
2.2.12 Η Σύµβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη
εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της αναθέσεως εκπρόσωπο του
διαγωνιζοµένου (βλέπ. Άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3316/06), ο οποίος
µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.
2.2.13 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της Συµβάσεως, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει
και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον εκπρόσωπό
του και τις απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία µαζί τους (∆ιεύθυνση,
TELEFAX, κλπ.). Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του
Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον Εργοδότη,
στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του
Αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου συµπράξεως ή
κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται
στην έγκριση του Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση
κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον Εργοδότη.

Κοινοποιήσεις εγγράφων της Συµβάσεως στον παλαιό εκπρόσωπο ή στην
παλαιά διεύθυνση, θεωρούνται ισχυρές, εφ΄όσον γίνονται προ της
γνωστοποιήσεως των µεταβολών των διευθύνσεων αυτών.
2.2.14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον
αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
συµφώνως προς το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν
κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα σχετιζόµενα µε την
Σύµβαση ζητήµατα και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν
προσκλήσεως οργάνων του Εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου /
παρακολούθησης της Συµβάσεως.
2.2.15 Γνωστοποιήσεις και λοιπή επικοινωνία του Αναδόχου προς τον Εργοδότη
γίνονται µόνο µε έγγραφη επιστολή κατατιθέµενη στο Πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας. Η ηµεροµηνία εγγραφής στο Πρωτόκολλο θεωρείται ηµεροµηνία
κοινοποιήσεως.
2.2.16 Γνωστοποιήσεις και λοιπή επικοινωνία του Εργοδότη προς τον Ανάδοχο
γίνονται µε έγγραφη επιστολή - απλή ή συστηµένη – ή µε τηλεοµοιοτυπία
(Telefax), ακολουθουµένη από επιστολή του Εργοδότη. Ως χρόνος
κοινοποιήσεως θεωρείται ο χρόνος παραλαβής της επιστολής ή της
τηλεοµοιοτυπίας αντιστοίχως, εφ’ όσον στην δεύτερη περίπτωση η
επακολουθούσα επιστολή του Εργοδότη κοινοποιηθεί εντός πέντε (5)
ηµερών, άλλως ως χρόνος κοινοποιήσεως, θεωρείται ο χρόνος
κοινοποιήσεως της επιστολής.

2.3 Επίβλεψη της Συµβάσεως – Έλεγχος – Παραλαβή
2.3.1 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικώς στον Ανάδοχο τα
επιβλέποντα την εκτέλεση των εργασιών της Συµβάσεως πρόσωπα. Οι
αρµοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του
Ν. 3316/05.
2.3.2 Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα, σε ειδικές περιπτώσεις, να αναθέσει
καθήκοντα τεχνικού συντονισµού ή επίβλεψης, εν όλω ή εν µέρει, σε
ανεξάρτητο µελετητή, γραφείο µελετών ή σύµβουλο, ειδικευµένο σε παρόµοιες
µελέτες, που θα ελέγχει την επάρκεια και ακρίβεια των µελετών, εκθέσεων και
σχεδίων του Αναδόχου, προ της τελικής τους εγκρίσεως από την Υπηρεσία.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί τόσον µε τους Αναδόχους
εκπόνησης των µελετών των άλλων τµηµάτων της Σιδηρ/κής Γραµµής, όσον
και µε τους άλλους µελετητές είτε του Ο.Σ.Ε. Α.Ε είτε άλλων φορέων,
εκπονούντων µελέτες στην περιοχή.
2.3.3 Ο έλεγχος, τον οποίον θα διενεργεί ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε., δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα της µελέτης. Ο
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα της µελέτης, συµφώνως προς
τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής.
Εάν κατά την διάρκεια εκπονήσεως της µελέτης ή µετά την παράδοση κάποιου
σταδίου µελέτης διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώµατα, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3316/2005. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εφαρµόζει τα πρότυπα του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ακόµη και για την αλληλογραφία µε την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

2.3.4 Ο Ανάδοχος, αφού ολοκληρώσει την εκπόνηση της µελέτης κάθε σταδίου, θα
υποβάλει σε δύο σειρές φωτοτυπιών και όλα τα στοιχεία και σε ηλεκτρονική
µορφή για έλεγχο:
α. Τους υπολογισµούς βιβλιοδετηµένους µε πίνακα περιεχοµένων.
β.

Όλα τα σχέδια, διαγράµµατα και τεύχη υπογεγραµµένα.

2.3.5 Μετά την έγκριση και του τελευταίου σταδίου της µελέτης, ο Εργοδότης,
προβαίνει στην παραλαβή της µελέτης, συµφώνως προς τις διατάξεις του
άρθρου 37 του Ν.3316/2005, ορίζων, εάν το κρίνει σκόπιµο, Επιτροπή
παραλαβής της µελέτης, η οποία θα διαπιστώσει αν τηρήθηκαν οι όροι της
Συµβάσεως από τον Ανάδοχο και θα ελέγξει την τελική επιµέτρηση. Η µελέτη
θεωρείται ότι έχει παραληφθεί, όταν εκδοθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
βεβαίωση συµµορφώσεως του Αναδόχου στις συµβατικές υποχρεώσεις του
και κατόπιν αυτού συντάσσεται ο τελικός λογαριασµός.

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη ενηµερωτικών σηµειωµάτων, τεχνικών
εκθέσεων, προϋπολογισµών κ.λ.π., σχετικών µε την πορεία και το αντικείµενο της
µελέτης, εάν ζητηθούν από την Υπηρεσία για ενηµέρωσή της ή /και ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατικών φορέων, εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από
τη σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας. Οι εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα
υποβάλλονται και στην Αγγλική εφ’ όσον αυτό ζητηθεί. Για την σύνταξη των
εκθέσεων αυτών, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως.

2.5 - Υποχρεώσεις
∆ιαλειτουργικότητα

και

ευθύνες

του

Αναδόχου

σχετικά

µε

την

2.5.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την πλήρη συµµόρφωση της µελέτης
στις απαιτήσεις της ∆ιαλειτουργικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/57/ΕΚ όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την Απόφαση 2009/965/ΕΚ και
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2011/18/ΕΕ της Επιτροπής.
Η εναρµόνιση της µελέτης στις παραπάνω Οδηγίες επιτάσσεται από τις
διατάξεις του Π.∆. 104/2010 (Φ.Ε.Κ. 181/Α’/12-10-2010), όπως αυτό
τροποποιήθηκε από την Απόφαση ΑΣ4.1/17740/1966 (ΦΕΚ 2525/Β/7-112011) και συµπληρώθηκε από την Απόφαση ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (Φ.Ε.Κ.
1812/Β/08-06-12).
2.5.2

Υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δικές του δαπάνες να προχωρήσει
στα παρακάτω :
α)
να εξασφαλίσει και να προσκοµίσει στον ΟΣΕ Α.Ε πιστοποιητικό “CE”
Ενδιάµεσης ∆ιαβεβαίωσης Επαλήθευσης (Ε∆Ε) κατά τα οριζόµενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του άρθρου 2 της Απόφασης ΑΣ4.1/17740/1966 (ΦΕΚ
2525/Β/7-11-2011), όπως αυτό αντικατέστησε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
«∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Π∆ 104/2010 (Φ.Ε.Κ.
181/Α’/12-10-2010).

Συγκεκριµένα, η µελέτη πρέπει να έχει πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες
ΤΠ∆ - Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας (Technical Specifications
for Interoperability-TSI) και όπως ορίζεται στο άρθρο 2 εδάφιο 2.1 του
Παραρτήµατος Ι της Απόφασης ΑΣ4.1/17740/1966 (ΦΕΚ 2525/Β/7-11- 2011),
όλο το υποσύστηµα «Υποδοµή» θα πρέπει να έχει πλήρη εναρµόνιση µε τις
ισχύουσες ΤΠ∆.
Το ως άνω πιστοποιητικό θα δοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,
Κοινοποιηµένο Οργανισµό – Notified Body (No.Bo), µε µέριµνα και δαπάνες
του Αναδόχου που είναι ανηγµένες στην προσφορά του. Ο εν λόγω φορέας,
όπως έχει προαναφερθεί, θα προταθεί από τον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και θα εγκριθεί από
τον ΟΣΕ Α.Ε.. Κατά τη διαδικασία ο φορέας πιστοποίησης θα λάβει υπόψη και
τις απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε.
β) να προχωρήσει , σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του άρθρου 2 της
Απόφασης ΑΣ4.1/17740/1966 (ΦΕΚ 2525/Β/7-11- 2011) εδάφιο 2.2.1 , στην
Ενδιάµεση ∆ιαβεβαίωση Επαλήθευσης (Ε∆Ε).
Μετά από αίτηµα του ΟΣΕ ΑΕ, ο Κοινοποιηµένος Οργανισµός – Notified Body
(No.Bo), που θα έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και θα έχει τύχει της
αποδοχής του ΟΣΕ ΑΕ, θα προχωρήσει στη δήλωση Ε∆Ε “CE”. Ο
Κοινοποιηµένος Οργανισµός – Notified Body (No.Bo) θα πιστοποιήσει κατά τα
ανωτέρω το στάδιο του υποσυστήµατος, που αφορά την συνολική µελέτη.
Το πιστοποιητικό Ε∆Ε και η δήλωση Ε∆Ε πρέπει να παραπέµπουν στις ΤΠ∆
µε τις οποίες έχει αξιολογηθεί η συµµόρφωση.

2.5.3

Σε κάθε περίπτωση που οι συνολικές µελέτες δεν τυγχάνουν της
συµµόρφωσης κατά τα οριζόµενα παραπάνω, ο Ανάδοχος πρέπει να
διορθώνει και τροποποιεί τις µελέτες και τα παραδοτέα χωρίς να δικαιούται
πρόσθετη αµοιβή.

2.5.4

Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης θα υποβάλλει στην Υπηρεσία
χρονοδιάγραµµα, που θα προβλέπει και θα προσδιορίζει τον τρόπο και τα
στάδια κατά τα οποία θα γίνει η πιστοποίηση από τον Κοινοποιηµένο
Οργανισµό. Το χρονοδιάγραµµα αυτό θα είναι συµβατό µε το
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης.

2.5.5

Σε περίπτωση κατά την οποία υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν
υποβάλει στην Υπηρεσία το πιστοποιητικό Ε∆Ε εντός του προβλεπόµενου
χρόνου, δεν θα εγκριθεί η προµελέτη έως ότου ολοκληρωθεί η έκδοση των εν
λόγω σχετικών πιστοποιητικών. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση των
παραπάνω πιστοποιητικών δεν µπορεί να γίνει σε διάστηµα µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών από την υποβολή της µελέτης. Αλλιώς θα ισχύσουν οι όροι
της παρ. 13.1 της ΣΥ περί έκπτωσης του Αναδόχου.

2.5.6

Η τελική παραλαβή της µελέτης θα γίνει µετά την επαλήθευση των
αναφερόµενων στην παράγραφο 2.5.5, που θα προκύπτουν από βεβαίωση
που θα εκδώσει ο Κοινοποιούµενος Οργανισµός – NoBo.

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

–

ΖΗΜΙΕΣ

–

ΕΥΘΥΝΗ

3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για
την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, συµφώνως και προς τις
αναληφθείσες µε την υποβολή της προσφοράς του δεσµεύσεις. Η εµπειρία και
εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και
σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα
πρόσωπα αυτά, εφ΄όσον δεν αντιλέγει γραπτώς.

3.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της Συµβάσεως
την δηλωθείσα κατά την διαδικασία του διαγωνισµού οµάδα και να δηλώσει
άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους
λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο
στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του
Αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως
(άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 3316/05).

3.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει την µελέτη σε αγαστή και πλήρη
συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και τα εντεταλµένα για την
διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο της µελέτης όργανά της. Υποχρεούται επίσης να
συνεργάζεται τόσον µε τους Αναδόχους µελετητές των γειτονικών µε το υπό
µελέτη τµηµάτων, όσον και µε τους άλλους µελετητές είτε του Ο.Σ.Ε. Α.Ε είτε
άλλων φορέων εκπονούντων µελέτες στην περιοχή, ώστε να ληφθούν
εγκαίρως υπ΄ όψιν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία θα αποτρέψουν
προβλήµατα συµβατότητας και συναρµογής µεταξύ των µελετών όλων αυτών
των τµηµάτων.

3.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στον έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων, τα οποία
θα του χορηγηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν τα χρησιµοποιήσει. Αν τα
δοθέντα στοιχεία παρουσιάζουν ανακρίβειες ή ασάφειες ή είναι ανεπαρκή, µε
αποτέλεσµα να επηρεάζεται ή αρτιότητα ή η έγκαιρη εκπόνηση της µελέτης, ο
Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει γι’ αυτό αµέσως εγγράφως και
τεκµηριωµένως την Αναθέτουσα Αρχή (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), άλλως ευθύνεται αυτός
στο ακέραιο για τις όποιες επιζήµιες συνέπειες προκύψουν. Την ίδια
υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και εφ’ όσον κατά τη γνώµη του τα ως άνω
στοιχεία είναι ανεπαρκή, ανακριβή ή ασαφή κατά τα προεκτεθέντα.

3.5

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αρτιότητα και πληρότητα της µελέτης,
συµφώνως προς τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, τους
συµβατικούς όρους και τις εφαρµοζόµενες σχετικές διατάξεις και νόµους και οι
αξιώσεις του Εργοδότη για ελαττώµατα ή παραλείψεις της µελέτης
παραγράφονται µετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της µελέτης (άρθρο 31 § 1 του Ν. 3316/2005).

3.6

Στην περίπτωση, που ανακύπτει ανάγκη τροποποιήσεως της µελέτης κατά την
διάρκεια κατασκευής του αντιστοίχου έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 31 του Ν. 3316/2005.

3.7

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει, ότι κάθε εργασία απαιτεί αυξηµένη προσοχή
των εργαζοµένων, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα, γι’ αυτό πρέπει να
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Το προσωπικό, το οποίο θα

ασχοληθεί µε την σύνταξη της µελέτης, εξαρτάται απ’ ευθείας από τον
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες πιθανών ατυχηµάτων, τα
οποία θα συµβούν στο προσωπικό του κατά την εκτέλεση των εργασιών από
την εγκατάστασή του µέχρι και την παραλαβή. Επίσης, έχει την υποχρέωση να
δηλώσει τα ατυχήµατα αυτά στις αρµόδιες αρχές και να καταβάλλει την
οφειλόµενη αποζηµίωση στον παθόντα.
3.8

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαθιστά τις ζηµιές, οι οποίες
προκαλούνται σε τρίτους κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Εάν ο
Ο.Σ.Ε. Α.Ε. εναχθεί για τις ζηµιές αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει σ’ αυτήν παν ότι υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει εκ της αιτίας ταύτης
σε τρίτους.

3.9

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, ως ορίζεται από τις
ισχύουσες, σχετικές µε εργατικά ατυχήµατα κλπ διατάξεις. Τα ασφάλιστρα θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.10 ∆ιευκρινίζεται, ότι ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. εν ουδεµία περιπτώσει θα επιβαρυνθεί µε
αποζηµιώσεις εξ υλικών ζηµιών ή σωµατικών βλαβών εξ ατυχηµάτων, τις
οποίες τυχόν θα προκαλέσουν το προσωπικό και τα µεταφορικά µέσα του
Αναδόχου σε τρίτους γενικώς (συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών
κοινωφελών και άλλων έργων).

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Αµοιβή του Αναδόχου
Αµοιβή κάθε αναδόχου εγκεκριµένης προκαταρκτικής µελέτης είναι το κατ΄
αποκοπή οριζόµενο ποσό του άρθρου 12.2 της προκήρυξης. Για την πληρωµή της
αµοιβής υποβάλλεται λογαριασµός σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3316/2005,
µετά από την παραλαβή των προκαταρκτικών µελετών που κρίθηκαν παραδεκτές
κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 25.2. της προκήρυξης.
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου για την εκπόνηση της προµελέτης αποτελεί
και την συµβατική του αµοιβή, µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν αναθεωρείται παρά µόνον στις περιπτώσεις
που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και την Απόφαση
∆17γ/05/157/Φ.Ν.439.3/18-11-2006 (ΦΕΚ 1591/Β/30-6-2006).
Στην συµβατική αµοιβή του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η αµοιβή του
Κοινοποιηµένου Οργανισµού – No.Bo. για έκδοση πιστοποιητικού CE Ενδιάµεσης
∆ιαβεβαίωσης Επαλήθευσης και κάθε άλλη αµοιβή που θα απατηθεί και η οποία
δεν περιγράφεται σαφώς αλλά είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση κατά τα
οριζόµενα στη παρ. 2.5 της ΣΥ.

4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Αναδόχου
4.2.1 Για την πληρωµή του, ο Ανάδοχος, συντάσσει και υποβάλλει λογαριασµούς
πληρωµής, οι οποίοι συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται συµφώνως
προς τις παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του Ν.3316/05. Ειδικότερα
αναγράφονται:
I.

Το είδος των εργασιών.

II.

Οι συγκεκριµένες ολοκληρωθείσες εργασίες.

III.

Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις
ολοκληρωθείσες εργασίες, την µεγίστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα
των
προηγουµένων
αµοιβών.
Σε
περίπτωση
συµπράξεως

συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιµερισµού της αµοιβής στα µέλη
της, ενώ σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, την αµοιβή εισπράττει ο
εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του.
IV.

Οι Εγγυητικές Επιστολές προκαταβολής και της 1ης τµηµατικής
πληρωµής, ισχύουσες κατά την υποβολή του λογαριασµού.

V.

Το πληρωτέο ποσό

VI.

Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά την έγκριση του λογαριασµού, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει
τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
I.

Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

II.

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας

III.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, αφορών στον ίδιο, αν πρόκειται
για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους
απασχολούµενους µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και
κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των
µελών τους.

IV.

∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ µε το
χαρτόσηµό τους και ΟΓΑ χαρτοσήµου, χαρτόσηµα κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµη να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση του Εργοδότη,
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την Ελληνική Νοµοθεσία
για την πληρωµή της απαιτήσεως.
∆ιευκρινίζεται, ότι :
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για όλες τις

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής
Ασφάλισης,
Υγειονοµικής
Περίθαλψης
και
Συντάξεων,
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ,
ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ.
(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο

φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο µε την
πληρωµή κάθε Λογαριασµού.
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται εντός µηνός από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή)
του Λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως τα
ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του
Αναδόχου πέραν του µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 6
του Ν.3316/05.
4.2.2 Ο Εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο χωρίς
αποζηµίωση, µε διάλυση της Συµβάσεως για τα αποµένοντα στάδια µελέτης,
κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 3316/05. Για την άσκηση του δικαιώµατος
αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι
επιπτώσεις της διαλύσεως αντιµετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34
– 36 του Ν.3316/05. Επίσης, µπορεί ο Εργοδότης να διαλύσει την Σύµβαση και
κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, ευθυνόµενος σε πληρωµή
αποζηµιώσεως, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 του
Νόµου.
4.2.3 Ο Εργοδότης µπορεί, επίσης, να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφ΄ όσον
α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ.

1 του Ν.3316/05. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε σύνταξη
Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συµπληρωµατικής Συµβάσεως, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου. Για την έγκριση Σ. Π. και την υπογραφή
της Συµπληρωµατικής Συµβάσεως, για συµπληρωµατικές εργασίες, ο
Ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα της Συµβάσεως. Ως
προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συµπληρωµατικής
Συµβάσεως, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3316/05.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς
αντίρρηση Συµπληρωµατική Σύµβαση και να εκτελέσει τις ανατεθείσες σ΄αυτόν
επιπλέον εργασίες. Σε περίπτωση αρνήσεώς του, η Προϊσταµένη Αρχή, µε
αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να διαλύσει, αζηµίως για τον ΚτΕ, την
Σύµβαση, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν.3316/05.
Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Σ. Σ., συνεπάγεται
την καταβολή προσθέτου εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, ποσού ίσου µε το 5%
της Σ. Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του Ν.3316/05).

4.3 Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου Μελετητή
4.3.1 Τα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές, που θα
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και
συµφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία.
4.3.2 Όλα τα στοιχεία της αιτήσεως πληρωµής θα παραδίδονται υποχρεωτικώς και
σε δισκέτα σε ψηφιακή µορφή της επιλογής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτελέσεως
5.1.1 Για την συµµετοχή στην διαδικασία ανάθεσης των Προκαταρκτικών µελετών
δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης συµµετοχής.
5.1.2 Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της προµελέτης απαιτείται η εκ
µέρους των αναδόχων των προκαταρκτικών µελετών κατάθεση εγγύησης
συµµετοχής, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6
του Νόµου, η οποία συνίσταται είτε: α) σε Εγγυητικές Επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε
ή Τραπεζών λειτουργουσών νοµίµως στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του ΕΟΧ, ή τρίτης Χώρας, η οποία έχει
συνάψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε β) σε σύσταση
παρακαταθήκης αντιστοίχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3316/05).
Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα Ελληνικά), περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙΙΙ
του τεύχους της Προκηρύξεως.
5.1.3 Εάν η Εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι
συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.4 Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους που δεν θα
αναδειχθούν ανάδοχοι της προµελέτης, µετά την υπογραφή του ιδιωτικού
συµφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου της
προµελέτης θα επιστραφεί µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού.

5.1.5 Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε Εγγυητική Επιστολή
της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφ’ όσον δεν παρατάθηκε ή
ανανεώθηκε η ισχύς της από τον Εγγυητή και τον διαγωνιζόµενο.
5.1.6 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού για την εκπόνηση
της προµελέτης οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Προσαρτήµατος (VΙ) της προκήρυξης, η οποία
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα
ανέρχεται σε ποσοστό 5% της προεκτιµώµενης αµοιβής .

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Οι Εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσης καλύπτουν στο σύνολό τους,
άνευ οιασδήποτε διακρίσεως, την πιστή εφαρµογή από τον Ανάδοχο όλων των
όρων της Συµβάσεως και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου,
προκύπτουσα από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφ΄ όσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή
αναλόγου προς την απαίτηση µέρους των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της
αποφάσεως, ο Εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του
προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του
Αναδόχου για αποζηµίωση του Εργοδότη εάν υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του
ποσού των Εγγυήσεων.

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1

Αν ο Ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες
περαίωσης των εργασιών της Συµβάσεως, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες,
κατά το άρθρο 28 του Ν.3316/05, ως ακολούθως:
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας µέχρι του 20% αυτής, ποινική
ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης ηµερησίας αµοιβής
η οποία προκύπτει µε διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον καθαρό
χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.3316/05,
υπολογιζόµενο σε ηµερολογιακές ηµέρες.
II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του
30% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπερβάσεως ίση µε 20% της µέσης
ηµερήσιας αµοιβής υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.
III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33
του Ν.3316/05.

6.2

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της εκδιδοµένης
αµέσως µετά την επιβολή τους πιστοποιήσεως, ή σε περίπτωση υποβολής
ενστάσεως, µέσω της εκδιδοµένης αµέσως µετά την απόρριψη της
ενστάσεως από την Προϊσταµένη αρχή πιστοποιήσεως.

Άρθρο 7:

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της Συµβάσεως.
Οι αξιώσεις του Εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπληρώσεως

των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Συµβάσεως, παραγράφονται µετά την
πάροδο εξαετίας (6) από την παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της Συµβάσεως.

Άρθρο 8:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο συνοδεύον την Προκήρυξη, ‘’Τεύχος Τεχνικών
∆εδοµένων’’ και τις απορρέουσες από την Σύµβαση ευθύνες, µε επιδεξιότητα,
επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση.
8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ
αυτού (του Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει συµφώνως προς
την Σύµβαση. Εάν από την Σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσεως του,
απευθύνεται στον Εργοδότη για σχετικές οδηγίες.
8.1.3 Με την λήξη της Συµβάσεως ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στον
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτόν.
8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για
περιπτώσεις συγκρούσεως συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται
παραλλήλως σε εργασίες, από τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του,
απαλλάσσων αντιστοίχως τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον
προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων επισυµβάντων στο
προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια
του Εργοδότη.

8.3 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των
απορρεόντων εκ της Συµβάσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του, εκτός
των προβλεποµένων στο άρθρο 26 του Ν.3316/2005. περιπτώσεων. Η
υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Π.Α.
µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου.

8.4 Εµπιστευτικότητα-∆ηµοσιοποίηση- Ανακοινώσεις στον Τύπο
8.4.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης Συµβάσεως, αλλά και µετά την λήξη
ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του Ελληνικού και ∆ιεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, µελέτες,
σχέδια ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
εργασιών της Συµβάσεως.
8.4.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του Εργοδότη, αµέσως ή εµµέσως, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου
ανακοινώσεις σχετικώς µε την Σύµβαση ή τον Εργοδότη.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
8.5.1. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε οργανωτική ή
εφευρετική ιδέα, λύση τεχνικού προβλήµατος, προϊόν ή διαδικασία, η οποία θα
παρασχεθεί σ’ αυτόν από τον Ανάδοχο ή θα διαµορφωθεί ή αναπτυχθεί από
αυτόν κατά την εκτέλεση της παρούσης Συµβάσεως.
8.5.2 Όλα τα δικαιώµατα επί του «Έργου», τα οποία θα εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο, συµπεριλαµβανοµένων όλων και χωρίς περιορισµό των χαρτών,
σκαριφηµάτων, σηµειώσεων, εκθέσεων, µελετών, σχεδίων, στοιχείων και του
λογισµικού, το οποίο θα αναπτυχθεί, θα ανήκουν αποκλειστικώς στον
Εργοδότη µε την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος ή του αντίστοιχου
τµήµατος αυτού, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει µέρος ή το
σύνολο αυτών χωρίς προηγούµενη έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση του
Εργοδότη.
8.5.3 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) τα οποία θα συνταχθούν από
τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτελέσεως της
Συµβάσεως, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στην
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά την διάρκεια ισχύος της
Συµβάσεως και θα παραδοθούν στον Εργοδότη κατά τον προβλεπόµενο στην
Σύµβαση χρόνο ή άλλως κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Συµβάσεως.
8.5.4 Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή
τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

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

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,

•

την ονοµασία του χρησιµοποιηθέντος λογισµικού και τα στοιχεία του
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του και

•

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

8.6.2 Όλη η τεκµηρίωση των µελετών (υπολογισµοί, σχέδια, τεύχη, προϋπολογισµοί,
αναλύσεις τιµών, τεχνικές εκθέσεις, κ.λ.π.) θα παραδίδεται πέραν της έντυπης
µορφής, υποχρεωτικώς και σε ψηφιακή µορφή σε περιβάλλον MS-WINDOWS.
Συγκεκριµένως, θα πρέπει να παραδίδονται τα ψηφιακά αρχεία εφαρµογών
γραφείου σε τελευταία έκδοση του ΜS–Office Prof., τα σχέδια σε τελευταία
έκδοση του AutoCAD της Autodesk και για όλα τα υπόλοιπα ψηφιακά αρχεία
θα δίνονται γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία για το είδος της εφαρµογής
που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου
8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία ο Ανάδοχος
είτε χρησιµοποιεί ήδη πριν από την εκπόνηση της µελέτης είτε θα αγοράσει για
να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του, υποχρεούται να τα θέσει στην διάθεση του Εργοδότη,
όποτε του ζητηθεί.
8.7.2 Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει, όµως,
ο Εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση
και χωρίς περιορισµούς για θέµατα σχετιζόµενα µε το Τεύχος Τεχνικών
∆εδοµένων της παρούσης Συµβάσεως.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση συµπράξεως όλα τα µέλη της) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και
ενδεικτικώς:
•

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

•

την τήρηση βιβλίων συµφώνως προς την ελληνική φορολογική
νοµοθεσία,

•

την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών
εισφορών των εργαζοµένων του.

8.8.2. Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν
αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από
τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο Ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση συµπράξεως) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, απορρέουσες από την κείµενη για την
κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του,
που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της Συµβάσεως.

8.10 Ειδικές ∆ιατάξεις
8.10.1 Κάθε σχέδιο και τεύχος της µελέτης θα αναφέρει υποχρεωτικώς τους
υπευθύνους, τους κυρίους συντάκτες και τους τεχνικούς συνεργάτες του
Αναδόχου (µέλη της δηλωθείσης οµάδας εκπονήσεως της µελέτης) οι οποίοι
και θα τα υπογράψουν. Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα ασχοληθεί µε
την µελέτη, πρέπει να είναι άτοµα µε την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση
και πείρα, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες τους
έχουν ανατεθεί. Σχέδια και τεύχη, µη φέροντα τις υπογραφές των υπευθύνων
και των κυρίων συντακτών, δεν θα παραλαµβάνονται.
8.10.2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να
απαιτήσει την εξαίρεση από τις εργασίες της µελέτης κάθε ατόµου, το οποίο
δεν θεωρεί ικανό. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σωστή συµπεριφορά
του προσωπικού του για όλο το διάστηµα εκπονήσεως της µελέτης.

8.11 Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ∆ιαλειτουργικότητας κατά τον έλεγχο
ή/και την εκπόνηση µελετών από τον Ανάδοχο του Έργου
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2.5 της Σ.Υ. ο Ανάδοχος του Έργου
υποχρεούται να συµµορφώνεται και να εφαρµόζει όλες τις ισχύουσες
εκάστοτε Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆) των
∆ιευρωπαϊκών Σιδηροδροµικών Συστηµάτων σύµφωνα µε την οδηγία 2008/
57/ΕΚ και κατά το στάδιο του σχεδιασµού του έργου.
Στον ανάδοχο θα χορηγηθούν οι πρότυπες τυπικές διατοµές του ΟΣΕ
υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα και µε την µε αριθ. 5300/30-03-2015
Απόφαση του ∆Σ του ΟΣΕ.
Σε κάθε περίπτωση ο µελετητής έχει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχει µε
δικά του µέσα τις οδηγίες που του δίνονται από την Υπηρεσία επί των
τυπικών διατοµών για την πλήρη συµµόρφωση τους µε τις ισχύουσες ΤΠ∆ και
τις απαιτήσεις της ∆ιαλειτουργικότητας..

8.12 Σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου
(Π.Π.Ε), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα
Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συµφωνητικού,
όπως ειδικότερα αναλύεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.

Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων
Ο Εργοδότης, υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες
τις αφορώσες την Σύµβαση πληροφορίες, εφ΄ όσον είναι διαθέσιµες και δεν
έχει κώλυµα να τις παραδώσει.

9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα
στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην παρ. 4.2.

Άρθρο 10: ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Συµβάσεως
Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις
αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την
επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση
οιασδήποτε διαφωνίας τους επιλύεται κατά τα λοιπά, συµφώνως προς τις
ισχύουσες διατάξεις του Νόµου (ιδίως το άρθρο 41του Ν. 3316/05) και την
παρούσα (άρθρο 12).

10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του
Αναδόχου
10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Εάν υπάρχουν αντικρουόµενες
διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο
εκάστοτε κατισχύον, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη.
10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται προ
της υπογραφής της Συµβάσεως, αν τούτο δεν αντιβαίνει στην δικαιολογηµένη
εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας
Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους ληφθέντες υπ΄ όψιν των
διαγωνιζόµενων για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους όρους των
συµβατικών τευχών.

10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της Συµβάσεως επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά
"ανωτέρας βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένως ευρίσκονται υπεράνω
του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, έκαστον των µερών
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων,
εφ΄ όσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή
τους. Το ως άνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες
των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο ή την Σύµβαση.
10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η
καταβολή αµοιβών, καταστασών απαιτητών προ της επελεύσεως των ως
άνω γεγονότων ή περιστατικών.

10.4 Εκτέλεση της συµβάσεως παρά την ύπαρξη διαφωνίας
∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές, ανακύπτουσες κατά την εκτέλεση της
Συµβάσεως δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής
των υπηρεσιών και εκτελέσεως των καθηκόντων του, όπως αυτά
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το
Νόµο ή την Σύµβαση. Αν, καίτοι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος
αρνηθεί την εκτέλεση της Συµβάσεως, ο Εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόµου.

Άρθρο 11:

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου
11.1.1 Εφ΄ όσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της Συµβάσεως υποχρεώσεις του,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Π.Α., όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο
άρθρο 33 του Ν. 3316/05.
Εφ΄ όσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, η
διαδικασία εκπτώσεως κινείται υποχρεωτικώς.
Μετά την οριστικοποίηση της εκπτώσεως, εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και
καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η Εγγύηση καλής εκτελέσεως.

Τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών
οφείλονται αθροιστικώς και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας.
11.1.2 Αν διαλυθεί η Σύµβαση και κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος, τότε οι
κατατεθείσες στον «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» Εγγυητικές Επιστολές, καταπίπτουν σε
όφελος του ‘’ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’’, συµφώνως προς τα άρθρα 24 και 33 του Ν.
3316/2005, επιφυλασσοµένων τυχόν άλλων δικαιωµάτων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
κατά του Αναδόχου προς αποζηµίωση λόγω επιβολής ποινικών ρητρών.

11.2

∆ιάλυση της Συµβάσεως

11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να διαλύσει την Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση
κάποιου σταδίου της µελέτης, χωρίς αποζηµίωση του Αναδόχου.
11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Συµβάσεως κατά την
διάρκεια εκπονήσεως κάποιου σταδίου της µελέτης και να προβεί στη
διάλυσή της, µε καταβολή αποζηµιώσεως στον Ανάδοχο που ισούται µε το
30% της υπολειποµένης αµοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου.
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωµα να αναστείλει την εκπόνηση
της µελέτης για διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη
γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι
καθιστώντες αναγκαία την διακοπή λόγοι, η ηµεροµηνία ενάρξεως της
διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα
να απαιτήσει αποζηµίωση για θετικές ζηµιές, κατά το άρθρο 32 του Νόµου.
11.2.4 Από την ηµεροµηνία ενάρξεως της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της
υποχρεώσεως εκπληρώσεως των συµβατικών υποχρεώσεων, στις οποίες
αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον
περιορισµό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αµέσως µετά την άρση
των λόγων, που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει άνω των τριών (3) µηνών, ο Ανάδοχος δικαιούται να
κινήσει την διαδικασία διαλύσεως της συµβάσεως κατά το άρθρο 34 του ν.
3316/05. ∆ιάλυση της Συµβάσεως µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και στις
λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 3316/05. Σε όλες τις
περιπτώσεις ακολουθείται η οριζοµένη στο ανωτέρω άρθρο διαδικασία.
11.2.6 Αν η αίτηση διαλύσεως απορριφθεί από την Π.Α., ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνεχίσει την εκτέλεση της Συµβάσεως, και παραλλήλως να ασκήσει τα
νόµιµα δικαιώµατά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των
συµβατικών προθεσµιών.
11.2.7 Ο Ανάδοχος µε την απευθυνόµενη στον Εργοδότη Ειδική ∆ήλωση διακοπής
των εργασιών, προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί επίσης
να προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση
των εργασιών και την µαταίωση της διαλύσεως. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος
συναινεί στη µαταίωση της διαλύσεως, η Σύµβαση συνεχίζεται ανεξαρτήτως
των οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών
προθεσµιών. Για την µαταίωση της διαλύσεως και τον καθορισµό της
αποζηµιώσεως ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο 35 του Νόµου
3316/2005 διαδικασία.
11.2.8 Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της Συµβάσεως ή δεν
λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νοµίµους λόγους, η Σύµβαση
εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόµενη λήξη των συµβατικών

(και των µετά από παράταση) προθεσµιών αυτής, όπως ειδικώτερα ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3316/05.

11.3 Υποκατάσταση Αναδόχου – Εκχώρηση της Μελέτης
11.3.1 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτον την εκπόνηση µέρους
ή του συνόλου της µελέτης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν.
3316/2005.
11.3.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την
Σύµβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου, ως ορίζεται στο
άρθρο 26 του Νόµου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική
διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της
Συµβάσεως, ενώ πτώχευση µέλους συµπράξεως ή κοινοπραξίας
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκαταστάσεως του πτωχεύσαντος µετά από
έγκριση της Π. Α.
Σε περίπτωση θανάτου κάποιου συµπράττοντος Μελετητού οµάδας του
Αναδόχου, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο26 του Ν. 3316/2005.

11.4 Παρατάσεις Προθεσµιών
Για τις παρατάσεις των προθεσµιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
3316/2005.

11.5 Συµπληρωµατικές Μελέτες
Για τις συµπληρωµατικές µελέτες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
3316/2005.

11.6 Λήξη της Συµβάσεως – Παραλαβή του αντικειµένου της
Η λήξη της Συµβάσεως, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι προώρου λύσεως
(έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση της Συµβάσεως), πιστοποιείται µε την
παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την έκδοση σχετικής αποφάσεως
από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την έγκριση
όλων των σταδίων της µελέτης και την έκδοση βεβαιώσεως περαιώσεως των
εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων
των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφ΄ όσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις
συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Συµβάσεως. Για την
έγκριση της µελέτης και την παραλαβή της Συµβάσεως, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Ν.3316/05.
Οι Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως επιστρέφονται στον Ανάδοχο συµφώνως προς
το Άρθρο 5.1 της παρούσης Σ.Υ., µετά την έκδοση από τον Εργοδότη (∆.Υ.)
βεβαιώσεως περαιώσεως των υπηρεσιών του Αναδόχου.
Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή µελέτης αυτοτελούς έργου ή σταδίου
µελέτης, µετά από αίτηση του Αναδόχου.
Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των Εγγυήσεων, µετά από
αίτηση του Αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν.3316/05.

Άρθρο 12: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς
αναφερόµενα στο άρθρο 41 του Ν.3316/05. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Συµβάσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Νόµο.

Άρθρο 13:

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1 Νοµοθεσία
Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικώς από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικώς
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του
Εργοδότη ή άλλων Ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην Ελληνική
Γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της
Συµβάσεως απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα Ελληνικά,
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και το σχετικό κόστος θα βαρύνει
τον ίδιο.
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το Ελληνικό κείµενο
κατισχύει των εγγράφων σε Αλλοδαπή Γλώσσα.

13.3 Αρµόδια ∆ικαστήρια-Εφαρµοστέον ∆ίκαιον
Για την επίλυση των προκυπτουσών εκ της Συµβάσεως διαφορών εφαρµοστέο
δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρµόδια ∆ικαστήρια τα των Αθηνών.

ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

