ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Σύµβαση ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου
2. Σύµβαση ανάθεσης – ανάληψης επίβλεψης έργου
3. Σύµβαση ανάθεσης – ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου
4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής διαχείρισης έργου
5. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών διαχείρισης κατασκευής έργου
6. Σύµβαση κατασκευής έργου (εργολαβία)

ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα ……….…….. ηµέρα ………………. οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι:
(Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου)

1. Ο …………………………..………………………. ,

που θα ονοµάζεται στο

εξής, για συντοµία, ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και
(πόλη – οδός – αριθµός)

εδρεύει : …………………………………. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον
……………………..……………………. (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)].
2. Ο µελετητής (ή οι ακόλουθοι µελετητές):
α.
β.
γ.
που θα ονοµάζεται (ή ονοµάζονται) στο εξής ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει νόµιµο
εκπρόσωπο τον …………….……… µε το υπ΄ αριθµ. ……………. πληρεξούσιο του
συµβολαιογράφου …………………… για τις κοινοποιήσεις εγγράφων, την οικονοµική
διαχείριση και κάθε έννοµη σχέση που ανακύπτει από την σύµβαση (για νοµικό
(πόλη – οδός – αριθµός)

πρόσωπο)] και εδρεύει :………………..…………………...

συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά
1.1. Η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία των
συµβαλλόµενων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων
του

«εργοδότου»

και

του

«αναδόχου»

έναντι

του

ανατιθεµένου

και

αναλαµβανοµένου «έργου».
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1.2. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα Σύµβαση και ότι είναι
ενήµερος για τη φύση του Έργου και τα επί µέρους αυτού τµήµατα τα οποία
έχει να µελετήσει και γενικά καθετί που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή
εξέλιξη της µελέτης και δεν µπορεί να προκύψει καµιά επί πλέον αξίωση, αν
έχει κάνει κακή εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων.
1.3. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για
την εκπλήρωση του έργου του αναδόχου.
1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται από
την παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή
παραπέµπεται στην διαιτησία του άρθρου 14.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο της Σύµβασης
Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται:
α)

Η

ανάθεση

από

τον

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

στον

ΑΝΑ∆ΟΧΟ

του

«Έργου»

:

………………………………...…… µε το περιεχόµενο και τις επί µέρους µελέτες
που αναφέρονται στο αµέσως επόµενο άρθρο.
β)

Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ εκπόνησης της µελέτης του
επόµενου άρθρου, µε τους όρους και τις συµφωνίες της σύµβασης, τις βασικές
αρχές της σχετικής µε τις µελέτες Νοµοθεσίας καθώς και τις κατευθύνσεις που
δίδονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της από τα εντεταλµένα όργανα του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

γ)

Ο καθορισµός των όρων και των Υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών
για την εκπόνηση της πλήρους µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο της Μελέτης – Στάδια
3.1.

Το Έργο που µελετάται αφορά :
(περιγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο της µελέτης)

3.2.

Οι επιµέρους Μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:
« Αναφέρονται συνοπτικά και µε σαφήνεια τα είδη την επιµέρους µελετών που
θα εκπονηθούν
α.
β.
γ.
δ.

»
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3.3.

Η όλη µελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου
της µελέτης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
3.3.1.

1ο Στάδιο της Μελέτης
Το στάδια αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της προµελέτης του
έργου κατά τα επί µέρους τµήµατα όπως:
α.
β.
γ.

(π.χ. α. Αρχιτεκτονική προµελέτη
β. Προµελέτη στατικών
γ. Προµελέτη εγκαταστάσεων κ.λ.π.)
Το στάδιο αυτό οφείλει να παρακολουθεί ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και να
υπογράφει σχετική βεβαίωση έγκρισής της προµελέτης προκειµένου
ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να προχωρήσει στην εκπόνηση του επόµενου
σταδίου.
3.3.2.

2ο Στάδιο της Μελέτης
Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της οριστικής µελέτης και
την Μελέτης Εφαρµογής του έργου, κατά τα επί µέρους τµήµατα,
όπως περιγράφονται στο 1ο Στάδιο.
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται να βεβαιώσει την έγκρισή του και για
το Στάδιο αυτό.

3.3.3.

3ο Στάδιο της Μελέτης
Το Στάδιο περιλαµβάνει την συµπλήρωση φακέλου µε όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία και υποβολή του στις αρµόδιες αρχές,
προκειµένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (ή άδεια) για την
κατασκευή του έργου.

[Σηµ.

α) Αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συµπλήρωση του
φακέλου.
β) Αναφέρεται το είδος των αδειών που θα πρέπει να εκδοθούν όπως π.χ.
για οικοδοµικό έργο άδεια οικοδοµής από την ∆/νση Πολεοδοµίας κ.λ.π.]

«Σηµειώνεται ότι η ανάθεση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µπορεί να περιορίζεται µόνον
στο 1ο και 2ο ΣΤΑ∆ΙΟ ή να επεκτείνεται και σε ειδικές µελέτες, για την ολοκλήρωση
του ανατιθεµένου έργου.»
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος Μελέτης – Παραλαβή
4.1.

Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του «Έργου» είναι ………….. (….)
ηµερολογιακές ηµέρες.
Στο χρόνο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρονικές καθυστερήσεις που
πιθανόν να συµβούν και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. Χρόνος
έναρξης της προθεσµίας ορίζεται η ηµέρα της υπογραφής της παρούσας
σύµβασης.

4.2.

Η κατανοµή του χρόνου µελέτης στα 3 στάδια αυτής, έχει ως εξής:
1ο Στάδιο:
Το πρώτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει …………... ηµερολογιακές ηµέρες.
2ο Στάδιο:
Το δεύτερο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει …….....… ηµερολογιακές ηµέρες.
3ο Στάδιο:
Το τρίτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει ………......… ηµερολογιακές ηµέρες.

4.3.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του κάθε σταδίου της
µελέτης την δε βεβαίωση υπογράφει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.

4.4.

Εφ΄ όσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καθυστερεί πέραν του 20% του συµφωνηθέντος
χρόνου την αποπεράτωση του κάθε σταδίου ή του συνόλου της µελέτης ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να διακόψει τη σύµβαση σε βάρος του αναδόχου,
καταβάλλοντας σ΄ αυτόν µόνο τη νόµιµη αποζηµίωση για κάθε πλήρως
περαιωµένο στάδιο µελέτης.
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ παραλαµβάνει το περαιωµένο στάδιο της µελέτης και
δικαιούται να αναθέσει τη συνέχιση και ολοκλήρωσή της σε άλλο ανάδοχο της
επιλογής του.
Για όλη την παραπάνω διαδικασία οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να τηρούν
πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για κάθε χρήση.

4.5.

Παρά την παραλαβή τµήµατος ή του συνόλου της µελέτης ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώµατά του που συνδέονται µε οποιαδήποτε
διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

4.6.

Εάν ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ» δεν προσέλθει για την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου της
µελέτης, µετά παρέλευση 20 ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία
πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : Ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές
5.1.

Η εκτέλεση του «Έργου» στην οποία αναφέρεται η Σύµβαση διέπεται από τις
εξής γενικές διατάξεις:
(1)

(Αναφέρεται η ισχύουσα Νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις για το είδος
της µελέτης που θα εκπονηθεί)

(2)

Το Π.∆. 696/8-10-1974 «Περί αµοιβών Μηχανικών κ.λ.π. Σχετικών
Τεχνικών

Προδιαγραφών

Μελετών»,

όπως

τροποποιήθηκε

και

συµπληρώθηκε µε το Π.∆. δ/µατα 515/5-10-1989.
5.2.

Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει στα πλαίσια των γενικών διατάξεων της
παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισµούς και Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες που την διέπουν.
Σε περίπτωση που τα µελετητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τους
Ελληνικούς Κανονισµούς κ.λ.π. θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι σύγχρονοι
κανονισµοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση ειδικών
µελετητικών θεµάτων οι προς εφαρµογή κανονισµοί θα επιλέγονται από τον
ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης και έλεγχος των µελετών
6.1.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να ορίσει ειδικό εντεταλµένο εκπρόσωπό του, ο
οποίος θα µπορεί να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της µελέτης.
Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα διατυπώνονται εγγράφως δια
του ειδικού εντεταλµένου εκπροσώπου, ο οποίος θα ασκεί έλεγχο κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της µελέτης.

6.2.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των µελετών τόσο κατά τη
διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις ελέγχου και να

προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συµπλήρωση της µελέτης, που θα
κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης και
σύµφωνα µε τις παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 83 του Π.∆. 696/74.
6.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση µετά το τέλος
του 1ου ή 2ου σταδίου της µελέτης κατά-βάλλοντας στον ανάδοχο µόνο την
πλήρη αµοιβή του σταδίου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις «περί αµοιβών
κ.λ.π.»
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6.4

Για την έκδοση οικοδοµικών ή άλλων αδειών, οι µελέτες όταν θα υποβληθούν
πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλους τους ελέγχους που θα γίνουν από την
αρµόδια Πολεοδοµική ή άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε προσθήκη, διόρθωση, συµπλήρωση που
θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας.
Εφ΄ όσον απαιτηθεί έκδοση Σχετικού ∆ιατάγµατος αυτό θα γίνει µε φροντίδα
και µέριµνα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. (εκτός και αν αλλιώς θα συµφωνηθεί )

ΑΡΘΡΟ 7ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου.
7.1

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ενηµερωθεί
για όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να προβεί στην
εκπόνηση της µελέτης.
7.1.1. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παραµένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της Μελέτης
σύµφωνα προς τα δεδοµένα των ισχυουσών προδιαγραφών της
Τεχνικής και της Επιστήµης.
Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της Μελέτης επανορθώνεται από τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του
ανεξαρτήτως από την τυχόν µερική ή οριστική παραλαβή της µελέτης.
Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ δηµιουργήσει ζηµία σε
βάρος του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

υποχρεούται να καταβάλλει

αποζηµίωση για την κάλυψη της θετικής ζηµίας του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
7.1.2. Η οιαδήποτε επέκταση, συµπλήρωση και τροποποίηση της Μελέτης και
της Σύµβασης θα ενεργείται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
7.1.3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει κατά την εκπόνηση της µελέτης Εφαρµογής να
καθορίζει, σε συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, τον τρόπο κατασκευής κ.λ.π.
δηλαδή γενικά τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την δαπάνη του
έργου, έτσι ώστε αυτή να είναι συµβατή µε τον προγραµµατισµό του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
7.1.4. Αν παραστεί ανάγκη τροποποίησης των µελετών κατά την εκτέλεση και
µέχρι του πέρατος της κατασκευής του Έργου, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
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υποχρεούται να ζητά την γνώµη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ο οποίος
υποχρεούται να γνωµοδοτεί έγκαιρα και αιτιολογηµένα.
7.1.5. Για την σύνταξη της µελέτης, εάν κριθεί απαραίτητο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν

ειδικοί

Σύµβουλοι

ιδιαίτερης

εµπειρίας

και

προσόντων.
Τους Συµβούλους επιλέγει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

σε συµφωνία µε τον

ανάδοχο. Η αµοιβή των Συµβούλων προσυµφωνείται και καταβάλλεται
εξ΄ ολοκλήρου από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
Η παρουσία των Συµβούλων δεν αναιρεί την Γενική ευθύνη του
αναδόχου για τη µελέτη.
7.2

Υποβολή της Μελέτης
7.2.1 Η υποβολή του 1ου και 2ου Σταδίου της µελέτης θα γίνει από τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, µε απόδειξη παραλαβής, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης.
7.2.2 Κάθε Στάδιο της Μελέτης θα υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σε τρία (3) αντίγραφα και µετά την έγκριση θα
υποβληθούν και πάλι τρεις (3) σειρές της Μελέτης, προσαρµοσµένες
στις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν έχουν γίνει.
7.2.3 Το 3ο Στάδιο που είναι και το Τελικό στάδιο της µελέτης θα υποβληθεί
από τον ανάδοχο, µετά από έγκριση του εργοδότη, στις αρµόδιες
αρχές για την έκδοση των απαιτουµένων αδειών. Θα υποβληθεί
πλήρης φάκελος, µε όσα αντίγραφα µελετών απαιτούνται και όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των αδειών.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την διακίνηση του φακέλου στις
αρµόδιες αρχές µέχρι την έκδοση της σχετικής αδείας (ή αδειών).

ΑΡΘΡΟ 8ο : Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής
8.1

Η προκύπτουσα αµοιβή των µελετών της παρούσας Σύµβασης καταβάλλεται
στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 3ου σταδίου, κατά τη διαδικασία έκδοσης
των αδειών από της αρµόδιες αρχές.
Το ποσό της αµοιβής προσδιορίζεται από τον ανάδοχο από πινάκιο που
συντάσσεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και εγκρίνεται από την
εκδίδουσα την άδεια ∆ηµόσια αρχή.
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8.1.1 Ο προσδιορισµός της αµοιβής διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.
696/8.10.74, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/5.10.89.
8.1.2 Στο ποσό της αµοιβής περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν
τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και αφορούν στην εκπόνηση της µελέτης όπως:
παρακρατήσεις φόρων, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις υπέρ τρίτων,
µισθοί προσωπικού και αµοιβές τρίτων, κύριες και επικουρικές
ασφαλιστικές εισφορές αναδόχου-εργαζοµένου, δαπάνες σύνταξης και
παρουσίασης της µελέτης, κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη που συνδέεται
µε την εκπόνηση της µελέτης και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που
σύµφωνα µε το Νόµο βαρύνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»
1. Όταν η Σύµβαση περιορίζεται στην εκπόνηση του 1ου και 2ου Σταδίου ή µόνο του
1ου ή µόνο του 2ου, η αµοιβή υπολογίζεται επί αναλυτικού προϋπολογισµού που
συντάσσεται από τον ανάδοχο µε τιµές µονάδας εργασιών τις τρέχουσες στην
αγορά ή όπως αλλιώς συµφωνηθεί µεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 696/74.
2. Η αµοιβή καταβάλλεται στον «ανάδοχο» αµέσως µε την παραλαβή από τον
«εργοδότη» του συγκεκριµένου Σταδίου Μελέτης.
3. Μεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» µπορεί να συµφωνηθεί παρακράτηση
µέρους της αµοιβής (π.χ. 10%) µέχρι του οριστικό έλεγχο της µελέτης από τον
«εργοδότη», για χρόνο ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 60 ηµερολογιακές ηµέρες.
4. Σε κάθε περίπτωση το πινάκιο αµοιβής συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 696/74 «Περί αµοιβών µηχανικών» κ.λ.π.
5. Σε περίπτωση µελετών ειδικών έργων ή γενικώς έργων που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις των Νόµων περί οικοδοµικών έργων ή στις διατάξεις του Π.∆. 696/74, η
αµοιβή συµφωνείται µεταξύ «Εργοδότου» και «αναδόχου». Το ποσό αυτό της
αµοιβής που αναφέρεται ως «συµβατική αµοιβή» αναγράφεται σε οικείο άρθρο
της «Σύµβασης ανάθεσης-ανάληψης µελέτης».
6. Οι αµοιβές Ειδικών Συµβούλων µελέτης προσυµφωνούνται επίσης και το ποσό
αναγράφεται στην Σύµβαση Μελέτης ή σε Συµπληρωµατική σύµβαση, εφόσον η
ανάθεση στον Ε.Σ. έγινε µετά την υπογραφή της Σύµβασης Μελέτης.
7. Προκαταβολές µπορεί να χορηγούνται εφόσον τούτο προβλέπεται στη Σύµβαση.»
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις
9.1.

Ο «εργοδότης» µπορεί να απαιτήσει την έκδοση εγγυητικής επιστολής
Τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., για την καλή εκτέλεση της «Μελέτης», η οποία
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% µιας κοινά αποδεκτής
προεκτιµώµενης αµοιβής της Μελέτης.

9.2.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την
παράδοση της µελέτης στον εργοδότη και πάντως όχι βραδύτερα από 60
ηµερολογιακές ηµέρες.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Υπερβάσεις προθεσµιών –Κυρώσεις
10.1

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υπερβεί από δική του
υπαιτιότητα την συνολική προθεσµία παράδοσης της µελέτης του άρθρου 3,
θα επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας θα επιβάλλεται «ηµερήσια
ποινική ρήτρα», ανερχόµενη στο ποσό των ……………… €

10.2. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί χρονικό διάστηµα ίσο µε το 20% της
συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης.
Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να
κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και να διακόψει τη σύµβαση, που έχει σαν
συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
Μελέτης υπέρ του εργοδότη.
Μετά την έκπτωση εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και γίνεται η οικονοµική
τακτοποίησή της.
10.3. Ο ανάδοχος µπορεί ακόµη να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, εφόσον δεν εκπληρώνει και τις λοιπές υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τους όρους της παρούσας Σύµβασης και των διατάξεων που
αναφέρονται σ΄ αυτήν.
10.4. Πριν κηρύξει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έκπτωτο ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται να τον
επιδώσει ειδική πρόκληση, η οποία αναφέρεται µε πληρότητα και σαφήνεια
τις συγκεκριµένες παραλείψεις του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, οι οποίες και επιφέρουν την
έκπτωση.
10.5. Η έκπτωση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ υλοποιείται µετά 15 ηµέρες από της
κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της ειδικής πρόσκλησης.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Τροποποίηση της Σύµβασης
11.1

Εφόσον κατά την εκπόνηση της µελέτης προκύψει ανάγκη τροποποίησης των
όρων της αρχικής Σύµβασης ή του αρχικού συµβατικού αντικειµένου,
υπογράφεται µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ τροποποιητική
Σύµβαση. Η

Σύµβαση αυτή είναι το µόνο αποδεικτικό στοιχείο της

τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή της τροποποίησης του
αρχικού συµβατικού αντικειµένου και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από
κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. ανταλλαγή επιστολών µεταξύ κυρίου έργου και
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
11.2. Η τροποποιητική Σύµβαση περιγράφει λεπτοµερώς το τροποποιούµενο
αντικείµενο από το αρχικό και τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η
ανάγκη των τροποποιήσεων.
11.3. Η τροποποιητική Σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικής
Σύµβασης ή κάνει αναφορά σ΄ αυτά, εφόσον παραµένουν τα ίδια.
11.4. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την
εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών ή εργασιών πέρα από τη Σύµβαση,
αλλά στα πλαίσια του αντικειµένου αυτής και δεν µπορούν να εκτείνονται σε
άλλο αντικείµενο ή έργο πέραν του αρχικού.
11.5. Για την εκτέλεση συµπληρωµατικών µελετών ή εργασιών υπογράφεται
συµπληρωµατική Σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω για την
τροποποιητική Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη
12.1

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται:
α. Να ανταποκρίνεται προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την
πληρωµή στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ των απαιτήσεών του, που προκύπτουν από τη
Σύµβαση και τις ισχύουσες διατάξεις, σε εύλογη προθεσµία.
β. Να ανταποκρίνεται το ταχύτερο

στην επίλυση θεµάτων, τα οποία

προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και των οποίων η
επίλυση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

Οι

καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την
επίλυση θεµάτων που αφορούν την συνέχιση της µελέτης δεν θα
προσµετρώνται στις συµβατικές προθεσµίες του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
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γ. Να µεριµνά ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στη χορήγηση
στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της µελέτης και των οποίων
η ευθύνη χορήγησης βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
δ. Να µεριµνά για την έγκαιρη έγκριση των διαφόρων φάσεων ή σταδίων της
µελέτης.
ε. Να εξασφαλίζει την ακώλυτη προσπέλαση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στους χώρους
των έργων και τα κτίρια στα οποία αναφέρεται η µελέτη και να διευκολύνει
την εργασία του µέσα σ΄ αυτά (αυτοψίες, αποτυπώσεις, έλεγχους κ.λ.π.),
εφόσον αυτό απαιτείται.
12.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ πρέπει να απαντά εγγράφως µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στα
ερωτήµατα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που είναι σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επανέρχεται στις
προτάσεις του µε νέα αίτηση και σαφή υπόµνηση της παρούσας
παραγράφου. Εάν παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες από τη νέα αίτηση χωρίς
απάντηση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µπορεί να θεωρήσει ότι οι
υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν σιωπηρά αποδεκτές από τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Γενικοί όροι
13.1

Εκχώρηση της Σύµβασης
13.1.1. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δεν επιτρέπει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και δεν αποδέχεται
την µε οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση από αυτόν µέρους ή του
συνόλου της µελέτης σε τρίτους.
13.1.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ να εγκρίνει µερική
ή ολική εκχώρηση της µελέτης, αλλά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ευθύνεται εις
ολόκληρον, µαζί µε αυτόν προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση, προς
τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
13.1.3

Εκχώρηση

της

µελέτης

µπορεί

να

εγκριθεί

µόνον

όταν

ο

υποκατάστατος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα µε αυτά που
απαιτήθηκαν για να αναλάβει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ την εκπόνηση της
µελέτης.
13.1.4. Κατ΄ εξαίρεση εκχώρηση της µελέτης µε απαλλαγή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
από τις έναντι του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ευθύνες του µπορεί να εγκριθεί µόνο
σε περίπτωση που αποδεδειγµένα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πάσχει από
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σοβαρή ασθένεια που τον καθιστά ανίκανο για την παραπέρα
εκτέλεση της Σύµβασης.
13.2

Κυριότητα, επί µελετών και άλλων εγγράφων.
Το σύνολο της µελέτης ενδεικτικά σχέδια και κάθε άλλο πρωτότυπο έγγραφο
που θα συνταχθεί από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έναντι της αµοιβής που του
καταβάλλεται

από

τον

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ,

περιέρχονται

στην

αποκλειστική

κυριότητα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει χρήση αυτών σε
οποιονδήποτε χρόνο ή έκταση θα επιθυµούσε αυτός, ο δε ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν
έχει κανένα δικαίωµα επί αυτών εκτός από την πατρότητα της Μελέτης.
(αποφ. Ε2/960/1665/70 τον Υ.∆.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 14ο : Επίλυση διαφωνιών
Οι διαφωνίες που µπορεί να παρουσιαστούν σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας Σύµβασης λύονται τελεσίδικα από δύο διαιτητές ∆ιπλωµατούχους
Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως ανά ένας από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Η απόφαση των διαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 20 ηµέρες από την
ηµέρα ορισµού τους.
Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και
υπογράφηκαν έλαβε από ένα έκαστος των συµβαλλοµένων.

ΟΙ
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
(Τίτλος του Έργου)

Στη

Θεσσαλονίκη

σήµερα

……………..ηµέρα

…………….οι

παρακάτω

συµβαλλόµενοι :
(Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου)

1. Ο ……………………………………………. , που θα ονοµάζεται στο εξής, για
συντοµία, ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και
( πόλη – οδός – αριθµός)

εδρεύει : …….………………………………. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από
τον ………………………………… (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)].
2. Ο …..………………………… , ……………………Μηχανικός
(πόλη – οδός - αριθµός)

που εδρεύει ………………………………………… και θα ονοµάζεται στο εξής,
για συντοµία, “ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ” (ή “ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ”)
συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :
ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά
1.1

Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία
των συµβαλλοµένων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των
υποχρεώσεων

του

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥ

και

του

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,

έναντι

του

ανατιθεµένου και αναλαµβανοµένου «έργου».
1.2

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα σύµβαση και ότι
είναι ενήµερος για τη φύση του έργου και τα επιµέρους αυτού τµήµατα, τα
οποία έχει να επιβλέπει και γενικά κάθε τι που θα επηρέαζε την κανονική
εξέλιξη της επίβλεψης και δεν µπορεί να προκύψει καµία επί πλέον αξίωση,
εάν έχει κάνει κακή εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων.

1.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία
του έργου για την εκπλήρωση του έργου του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
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1.4

Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται
από την παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή
παραπέµπεται στη διαιτησία του άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο της Σύµβασης
Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται :
α)

Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της επίβλεψης του έργου :
« ……………………….………………..………………………………………………
…….…………………………..………………………………………………………»,
όπως αναφέρεται στο επόµενο άρθρο 3.

β)

Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της επίβλεψης του παραπάνω
έργου, µε τους όρους και τις συµφωνίες της σύµβασης, τις βασικές αρχές της
σχετικής Ελληνικής Νοµοθεσίας και τις κατευθύνσεις που δίδονται κατά τη
διάρκεια του έργου από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ή τα εντεταλµένα όργανά του.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο της Επίβλεψης - Καθήκοντα «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - Επιβλέπων Μηχανικός, για την εκπλήρωση των Εργασιών
Επίβλεψης του έργου αναλαµβάνει :
3.1

Την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
Π.∆.696/74 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.515/89.
Το έργο αυτό της επίβλεψης θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Την παραλαβή από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ πλήρους φακέλου της µελέτης του
έργου, όπως αυτή εκπονήθηκε από τον µελετητή Μηχανικό (ή τους
µελετητές).
β) Την παραλαβή του φακέλου µε την άδεια ή τις άδειες που απατούνται για
την υλοποίηση του έργου. Εάν η άδεια δεν έχει εκδοθεί και εφόσον ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υπογράφει την επίβλεψη του έργου, τη συνεργασία µε τον
µελετητή για την έκδοσή της.
γ)

Την παραλαβή της µελέτης εφαρµογής του έργου από τον µελετητή, µε
φροντίδα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και εφόσον αυτή δεν είναι έτοιµη την επιµέλεια
για την ολοκλήρωση και συµπλήρωσή της.

δ) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µεριµνά:

2

δ.1. Για την παρακολούθηση του έργου ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε, να
εφαρµόζονται πλήρως οι µελέτες που συντάχθηκαν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
δ.2. Για τη σύνταξη τροποποιήσεων και συµπληρώσεων, εφόσον αυτό
απαιτείται και µετά από έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
δ.3. Για τη θεώρηση της αδείας ή των αδειών από τις αρµόδιες αρχές ή
την έκδοση νέων εφόσον αυτό απαιτείται.
δ.4. Για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να τηρούνται πλήρως
και επακριβώς όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις του Νόµου, από την έναρξη του Έργου µέχρι την
πλήρη αποπεράτωσή του.
Ρητά επίσης συµφωνείται ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - επιβλέπων
µηχανικός, οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, µε τη συνδροµή
του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ώστε ο εργοδότης και ο ίδιος να προστατεύονται
από οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν εργατικά
ατυχήµατα ή για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές προσώπων ή
πραγµάτων εργαζοµένων στο έργο ή τρίτων.
ε)

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει την ευθύνη για τη σχολαστική τήρηση των, από το
Νόµο ή τη πρακτική, προβλεποµένων βιβλίων ή εντύπων που
απαιτούνται για τη σωστή επίβλεψη των εργασιών του έργου.

στ) Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα
Νοµοθεσία και αν ακόµη δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύµβαση.
«ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο «εργοδότης» µπορεί ακόµη να αναθέσει στον «ανάδοχο»-επιβλέποντα µηχανικό,
εφόσον αυτός συµφωνεί και άλλες εργασίες που αφορούν στην κατασκευή του
έργου όπως: α)παρακολούθηση των εργολάβων β) σύνταξη επιµετρήσεων και
πληρωµές γ) προµήθειες υλικού κλπ. Οι εργασίες αυτές, που εκφεύγουν από τα
καθήκοντα του «Επιβλέποντος Μηχανικού», µπορούν να συµπεριληφθούν στην
παρούσα Σύµβαση µε ιδιαίτερη συµφωνία».
ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις «ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥ»
4.1

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον «ανάδοχο» - επιβλέποντα
µηχανικό, όλες τις εγκεκριµένες από τις αρχές µελέτες του έργου, καθώς και
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όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
4.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει όλα τα µέσα και να αναλαµβάνει
όλες τις δαπάνες που απαιτούνται, προκειµένου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - επιβλέπων
µηχανικός να επιτελεί το έργο του σωστά και σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις των Νόµων.

4.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ οφείλει να καταβάλει την αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως
προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, άρθρο 6.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρονική ∆ιάρκεια Επίβλεψης
5.1

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αφού έλαβε γνώση όλων των στοιχείων του έργου, συνέταξε
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, που έγινε αποδεκτό από τον εργοδότη,
από την έναρξη µέχρι την πλήρη αποπεράτωση, διάστηµα κατά το οποίο
υποχρεούται να ασκήσει την επίβλεψη.

5.2

Σύµφωνα µε το παραπάνω χρονοδιάγραµµα η διάρκεια κατασκευής του
έργου (ή των έργων) και κατά συνέπεια ο χρόνος επίβλεψης από τον
ανάδοχο, ορίζεται σε ………………….. ηµερολογιακές ηµέρες.
Ο χρόνος αυτός µπορεί να αυξηθεί κατά 15%, για λόγους ανεξάρτητους από
την θέληση των συµβαλλοµένων, χωρίς να µπορεί να εγερθεί καµία αξίωση
από µέρους του ενός έναντι του άλλου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
6.1

Για τον υπολογισµό της αµοιβής επίβλεψης του αναδόχου, για όλες τις
υπηρεσίες που προσφέρει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, όπως αναφέρονται στην
παρούσα Σύµβαση, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις «περί ελαχίστων αµοιβών
Μηχανικών» επί του αντιστοίχου προϋπολογισµού του έργου που προέκυψε
από τη µελέτη του έργου. Στην παρούσα σύµβαση η προκύψασα αµοιβή,
όπως συµφωνήθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων ανέρχεται στο ποσό των
………………………………… ευρώ.

6.2

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ βαρύνει τον εργοδότη.
Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις εκάστοτε κατά το Νόµο παρακράτησης
(φόρος εισοδήµατος κλπ).

6.3

Με την ως άνω αµοιβή καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, που θα προκύψουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
4

που αφορά στην επίβλεψη του έργου, όπως αυτή συµφωνήθηκε µε την
παρούσα σύµβαση.
6.4

Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καταβάλλεται τµηµατικά από τον εργοδότη
ισόποσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ………………………….…… (……)
ηµερολογιακών ηµερών, από την έναρξη του έργου µέχρι την τελική
αποπεράτωσή του. Η πλήρης εξόφληση των πάσης φύσεως αµοιβών του
αναδόχου θα γίνει το πολύ σε 20 ηµέρες από την αποπεράτωση του έργου,
µετά από σχετική πρόσκληση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εφόσον στο έργο της επίβλεψης περιλαµβάνονται και εργασίες πού δεν αναφέρονται
στις υποχρεώσεις του «επιβλέποντα Μηχανικού», σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74,
µπορεί να ορισθεί αµοιβή ανερχόµενη σε ορισµένο ποσοστό α% επί του συµβατικού
προϋπολογισµού που θα προκύπτει από την µελέτη ή επί του πραγµατικού
προϋπολογισµού της συνολικής δαπάνης του έργου »]
ΑΡΘΡΟ 7ο : ∆ιακοπή εργασιών
7.1

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το έργο, εν όλω ή εν µέρει,
χωρίς να θίγεται η ισχύς της παρούσας σύµβασης.

7.2

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται
να γνωστοποιήσει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ για τη χρονική διάρκεια και τους λόγους
που την επέβαλαν. Κατά το χρόνο της διακοπής ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται
να αποζηµιώνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ για τις σταθερές δαπάνες επίβλεψης οι
οποίες εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται παρά την διακοπή. Η ανωτέρω
αποζηµίωση δεν συνυπολογίζεται στην αµοιβή επίβλεψης εφόσον ο χρόνος
διακοπής επιµηκύνει την χρονική διάρκεια του έργου.

7.3

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 ηµέρες, ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύµβαση. Σε τέτοια περίπτωση ο
ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί για το σύνολο της αµοιβής όπως αυτή
προέκυψε, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74 περί αµοιβής Μηχανικών κ.λ.π. ∆εν
δικαιούται όµως να αποζηµιωθεί για ιδιαίτερα συµφωνηθείσες εργασίες που
δεν εκτελέστηκαν µέχρι το χρόνο διακοπής.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Καταγγελία σύµβασης – Τροποποιήσεις
8.1

Έκαστος των συµβαλλοµένων µερών δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα
σύµβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγµένως τους όρους που
θέτει αυτή.

8.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, εφόσον ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδεδειγµένα µε τις πράξεις τους επιφέρει ζηµία στο έργο.
Στην περίπτωση αυτή η καταβολή αµοιβής διακόπτεται από την ηµέρα
κοινοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

8.3

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης επέρχεται µόνο κατόπιν
συµφωνίας και των δύο συµβαλλοµένων µερών.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Επίλυση ∆ιαφορών – ∆ιαιτησία
Οι

µεταξύ

των

συµβαλλοµένων

διαφορές

ή

διαφωνίες

που

µπορεί

να

παρουσιασθούν κατά την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, λύονται τελεσίδικα
από δύο (2) διαιτητές ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως
ανά ένας από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
Η απόφαση των δύο διαιτητών πρέπει να εκδοθεί µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµέρα
που έχουν ορισθεί.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Οίκοθεν νοείται ότι για κάθε σηµαντική συνεννόηση µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ πρέπει να τηρείται σχετική αλληλογραφία.)
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και
υπογράφηκαν έλαβε από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………….….. ηµέρα ………………. οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι:
1.

(Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου)

Ο ………………………………………………., που θα ονοµάζεται στο εξής, για
συντοµία, ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και
( πόλη – οδός – αριθµός )

εδρεύει : …………………………………. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον
…………………………………. (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)].
2.

Ο µελετητής (ή οι ακόλουθοι µελετητές):
α.
β.
γ.
που θα ονοµάζεται (ή ονοµάζονται ) στο εξής ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει
νόµιµο εκπρόσωπο τον ……………………….. µε το υπ΄ αριθµ. ……………..
πληρεξούσιο του συµβολαιογράφου …………………………………… για τις
κοινοποιήσεις εγγράφων, την οικονοµική διαχείριση και κάθε έννοµη σχέση
που ανακύπτει από την σύµβαση (για νοµικό πρόσωπο)]
( πόλη – οδός – αριθµός )

και εδρεύει :……………………..…………………..
συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά
1.1.

Η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία
των συµβαλλόµενων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των
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υποχρεώσεων του «εργοδότου» και του «αναδόχου» έναντι του ανατιθεµένου
και αναλαµβανοµένου «έργου».
1.2.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα Σύµβαση και ότι
είναι ενήµερος για τη φύση του Έργου το οποίο έχει να µελετήσει και να
επιβλέψει και γενικά καθετί που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή εξέλιξη
της µελέτης και επίβλεψης και δεν µπορεί να προκύψει καµιά επί πλέον
αξίωση, αν έχει κάνει κακή εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων.

1.3.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία
για την εκπλήρωση του έργου του αναδόχου.

1.4.

Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται
από την παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή
παραπέµπεται στην διαιτησία του άρθρου 14.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο της Σύµβασης
Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται:
α)

Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της Μελέτης και Επίβλεψης
του «Έργου»: …………………………………………..……. µε το περιεχόµενο και
τις επί µέρους εργασίες µελέτες που αναφέρονται στα αµέσως επόµενα άρθρα.

β)

Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της Μελέτης και Επίβλεψης του
παραπάνω έργου, µε τους όρους και τις συµφωνίες της σύµβασης, τις βασικές
αρχές της σχετικής µε τις µελέτες και επιβλέψεις Νοµοθεσίας, καθώς και τις
κατευθύνσεις που δίδονται κατά τη διάρκεια των εργασιών από τα εντεταλµένα
όργανα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

γ)

Ο καθορισµός των όρων και των Υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών
για την εκπόνηση της πλήρους µελέτης και εκτέλεσης της επίβλεψης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο της Μελέτης – Στάδια
3.1.

Το Έργο που µελετάται αφορά :
(περιγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο της µελέτης)

3.2.

Οι επιµέρους Μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:
«Αναφέρονται συνοπτικά και µε σαφήνεια τα είδη την επιµέρους µελετών που
θα εκπονηθούν
α.
β.
2

γ.
δ.
3.3.

»

Η όλη µελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου
της µελέτης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
3.3.1.

1ο Στάδιο της Μελέτης
Το στάδια αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της προµελέτης του
έργου κατά τα επί µέρους τµήµατα όπως:
α.
β.
γ.

(π.χ. α. Αρχιτεκτονική προµελέτη
β. Προµελέτη στατικών
γ. Προµελέτη εγκαταστάσεων κ.λ.π.)
Το στάδιο αυτό οφείλει να παρακολουθεί ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και να
υπογράφει σχετική βεβαίωση έγκρισής της προµελέτης προκειµένου
ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να προχωρήσει στην εκπόνηση του επόµενου
σταδίου.
3.3.2.

2ο Στάδιο της Μελέτης
Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της οριστικής µελέτης και
την Μελέτης Εφαρµογής του έργου, κατά τα επί µέρους τµήµατα,
όπως περιγράφονται στο 1ο Στάδιο.
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται να βεβαιώσει την έγκρισή του και για το
Στάδιο αυτό.

3.3.3.

3ο Στάδιο της Μελέτης
Το Στάδιο περιλαµβάνει την συµπλήρωση φακέλου µε όλα τα
απαιτούµενα στοιχεία και υποβολή του στις αρµόδιες αρχές,
προκειµένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (ή άδεια) για την
κατασκευή του έργου.

[Σηµ.

α) Αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συµπλήρωση
του φακέλου.
β) Αναφέρεται το είδος των αδειών που θα πρέπει να εκδοθούν όπως
π.χ.

για

οικοδοµικό

έργο

άδεια

οικοδοµής

από

την

∆/νση

Πολεοδοµίας κ.λ.π.]
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«Σηµειώνεται ότι η ανάθεση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µπορεί να επεκτείνεται και σε
ειδικές µελέτες, για την ολοκλήρωση του ανατιθεµένου έργου.»
ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος Εκπόνησης των Μελετών – Παραλαβή
4.1.

Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της µελέτης του Έργου είναι
….……………….. (…..) ηµερολογιακές ηµέρες.
Στο χρόνο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρονικές καθυστερήσεις που
πιθανόν να συµβούν και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. Χρόνος
έναρξης της προθεσµίας ορίζεται η ηµέρα της υπογραφής της παρούσας
σύµβασης.

4.2.

Η κατανοµή του χρόνου µελέτης στα 3 στάδια αυτής, έχει ως εξής:
1ο Στάδιο:
Το πρώτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει ………...… ηµερολογιακές ηµέρες.
2ο Στάδιο:
Το δεύτερο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει ……...… ηµερολογιακές ηµέρες.
3ο Στάδιο:
Το τρίτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει ……….….… ηµερολογιακές ηµέρες.

4.3.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του κάθε σταδίου της
µελέτης την δε βεβαίωση υπογράφει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.

4.4.

Εφ΄ όσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καθυστερεί πέραν του 20% του συµφωνηθέντος
χρόνου την αποπεράτωση του κάθε σταδίου ή του συνόλου της µελέτης ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να διακόψει τη σύµβαση σε βάρος του αναδόχου,
καταβάλλοντας σ΄ αυτόν µόνο τη νόµιµη αποζηµίωση για κάθε πλήρως
περαιωµένο στάδιο µελέτης.
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ παραλαµβάνει το περαιωµένο στάδιο και δικαιούται να
αναθέσει τη συνέχιση και ολοκλήρωσή της µελέτης και επίβλεψης του έργου
σε άλλο ανάδοχο της επιλογής του.
Για όλη την παραπάνω διαδικασία οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να τηρούν
πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για κάθε χρήση.

4.5.

Παρά την παραλαβή τµήµατος ή του συνόλου της µελέτης ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώµατά του που συνδέονται µε οποιαδήποτε
διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

4.6.

Εάν ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ» δεν προσέλθει για την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου της
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µελέτης, µετά παρέλευση 20 ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία
πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης
5.1

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ενηµερωθεί
για όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να προβεί στην
εκπόνηση της µελέτης.
5.1.1. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παραµένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της Μελέτης
σύµφωνα προς τα δεδοµένα των ισχυουσών προδιαγραφών της
Τεχνικής και της Επιστήµης.
Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της Μελέτης επανορθώνεται από τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του
ανεξαρτήτως από την τυχόν µερική ή οριστική παραλαβή της µελέτης.
Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ δηµιουργήσει ζηµία σε
βάρος του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει
αποζηµίωση για την κάλυψη της θετικής ζηµίας του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
5.1.2. Η οιαδήποτε επέκταση, συµπλήρωση και τροποποίηση της Μελέτης
θα ενεργείται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
5.1.3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει κατά την εκπόνηση της µελέτης Εφαρµογής να
καθορίζει, σε συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, τον τρόπο κατασκευής κ.λ.π.
δηλαδή γενικά τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την δαπάνη του
έργου, έτσι ώστε αυτή να είναι συµβατή µε τον προγραµµατισµό του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
5.1.4. Αν παραστεί ανάγκη τροποποίησης των µελετών κατά την εκτέλεση και
µέχρι του πέρατος της κατασκευής του Έργου, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
υποχρεούται να ζητά την γνώµη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ο οποίος
υποχρεούται να γνωµοδοτεί έγκαιρα και αιτιολογηµένα.
5.1.5. Για την σύνταξη της µελέτης, εάν κριθεί απαραίτητο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν

ειδικοί

Σύµβουλοι

ιδιαίτερης

εµπειρίας

και

προσόντων.
Τους Συµβούλους επιλέγει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ σε συµφωνία µε τον
ανάδοχο. Η αµοιβή των Συµβούλων προσυµφωνείται και καταβάλλεται
εξ ολοκλήρου από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
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Η παρουσία των Συµβούλων δεν αναιρεί την Γενική ευθύνη του
αναδόχου για τη µελέτη.
5.2

Υποβολή της Μελέτης
5.2.1 Η υποβολή του 1ου και 2ου Σταδίου της µελέτης θα γίνει από τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, µε απόδειξη παραλαβής, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης.
5.2.2 Κάθε Στάδιο της Μελέτης θα υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σε τρία (3) αντίγραφα και µετά την έγκριση θα
υποβληθούν και πάλι τρεις (3) σειρές της Μελέτης, προσαρµοσµένες
στις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν έχουν γίνει.
5.2.3 Το 3ο Στάδιο που είναι και το Τελικό στάδιο της µελέτης θα υποβληθεί
από τον ανάδοχο, µετά από έγκριση του εργοδότη, στις αρµόδιες
αρχές για την έκδοση των απαιτουµένων αδειών. Θα υποβληθεί
πλήρης φάκελος, µε όσα αντίγραφα µελετών απαιτούνται και όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των αδειών.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την διακίνηση του φακέλου στις
αρµόδιες αρχές µέχρι την έκδοση της σχετικής αδείας (ή αδειών).

ΑΡΘΡΟ 6ο : Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης και έλεγχος των µελετών
6.1.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να ορίσει ειδικό εντεταλµένο εκπρόσωπό του, ο
οποίος θα µπορεί να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της µελέτης.
Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα διατυπώνονται εγγράφως δια
του ειδικού εντεταλµένου εκπροσώπου, ο οποίος θα ασκεί έλεγχο κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της µελέτης.

6.2.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των µελετών τόσο κατά τη
διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις ελέγχου και να
προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συµπλήρωση της µελέτης, που θα
κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης και
σύµφωνα µε τις παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 83 του Π.∆. 696/74.

6.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση µετά το τέλος
του 1ου ή 2ου σταδίου της µελέτης κατά-βάλλοντας στον ανάδοχο µόνο την
πλήρη αµοιβή του σταδίου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις «περί αµοιβών
κ.λ.π.»
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6.4

Για την έκδοση οικοδοµικών ή άλλων αδειών, οι µελέτες όταν θα υποβληθούν
πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλους τους ελέγχους που θα γίνουν από την
αρµόδια Πολεοδοµική ή άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε προσθήκη, διόρθωση, συµπλήρωση που
θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας.
Εφ΄ όσον απαιτηθεί έκδοση Σχετικού ∆ιατάγµατος αυτό θα γίνει µε φροντίδα
και µέριµνα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. (εκτός και αν αλλιώς θα συµφωνηθεί )

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αντικείµενο της Επίβλεψης - Καθήκοντα «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ως Επιβλέπων Μηχανικός, για την εκπλήρωση των Εργασιών
Επίβλεψης του έργου αναλαµβάνει :
7.1

Την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
Π.∆.696/74 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 515/89.
Το έργο αυτό της επίβλεψης θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α)

Την παρακολούθηση του έργου ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε, να
εφαρµόζονται πλήρως οι µελέτες που συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

β)

Τη σύνταξη τροποποιήσεων και συµπληρώσεων, εφόσον αυτό
απαιτείται και µετά από έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

γ)

Τη θεώρηση της αδείας ή των αδειών από τις αρµόδιες αρχές ή την
έκδοση νέων εφόσον αυτό απαιτείται.

δ)

Τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να τηρούνται πλήρως και
επακριβώς όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις του Νόµου, από την έναρξη του Έργου µέχρι την
πλήρη αποπεράτωσή του.
Ρητά επίσης συµφωνείται ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ως επιβλέπων µηχανικός,
οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, µε τη συνδροµή του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ώστε ο εργοδότης και ο ίδιος να προστατεύονται από
οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν εργατικά ατυχήµατα
ή για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές προσώπων ή πραγµάτων
εργαζοµένων στο έργο ή τρίτων.
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ε)

Την ευθύνη για τη σχολαστική τήρηση των, από το Νόµο ή την
πρακτική, προβλεποµένων βιβλίων ή εντύπων που απαιτούνται για τη
σωστή επίβλεψη των εργασιών του έργου.

στ)

Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που προβλέπεται από την
ισχύουσα Νοµοθεσία και αν ακόµη δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα
σύµβαση.

«ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο «εργοδότης» µπορεί ακόµη να αναθέσει στον «ανάδοχο» ως επιβλέποντα
µηχανικό, εφόσον αυτός συµφωνεί και άλλες εργασίες που αφορούν στην
κατασκευή του έργου όπως: α)παρακολούθηση των εργολάβων β) σύνταξη
επιµετρήσεων και πληρωµές γ) προµήθειες υλικού κλπ. Οι εργασίες αυτές, που
εκφεύγουν από τα καθήκοντα του «Επιβλέποντος Μηχανικού», µπορούν να
συµπεριληφθούν στην παρούσα Σύµβαση µε ιδιαίτερη συµφωνία».
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρονική ∆ιάρκεια Επίβλεψης
8.1

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αφού έλαβε γνώση όλων των στοιχείων του έργου, συνέταξε
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, που έγινε αποδεκτό από τον εργοδότη,
από την έναρξη µέχρι την πλήρη αποπεράτωση, διάστηµα κατά το οποίο
υποχρεούται να ασκήσει την επίβλεψη.

8.2

Σύµφωνα µε το παραπάνω χρονοδιάγραµµα η διάρκεια κατασκευής του
έργου (ή των έργων) και κατά συνέπεια ο χρόνος επίβλεψης από τον
ανάδοχο ορίζεται σε ………………….. ηµερολογιακές ηµέρες.
Ο χρόνος αυτός µπορεί να αυξηθεί κατά 15%, για λόγους ανεξάρτητους από
την θέληση των συµβαλλοµένων, χωρίς να µπορεί να εγερθεί καµία αξίωση
από µέρους του ενός έναντι του άλλου.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη
9.1

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται:
α. Να ανταποκρίνεται προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την
πληρωµή στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ των απαιτήσεών του, που προκύπτουν από τη
Σύµβαση και τις ισχύουσες διατάξεις, σε εύλογη προθεσµία.
β. Να ανταποκρίνεται το ταχύτερο στην επίλυση θεµάτων, τα οποία
προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και των οποίων η
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επίλυση

εξαρτάται

κατά

κύριο

λόγο

από

τον

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

Οι

καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την
επίλυση θεµάτων που αφορούν την συνέχιση της µελέτης ή της επίβλεψης
δεν θα προσµετρώνται στις συµβατικές προθεσµίες του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
γ. Να µεριµνά ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στη χορήγηση
στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της µελέτης και των οποίων
η ευθύνη χορήγησης βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
δ. Να µεριµνά για την έγκαιρη έγκριση των διαφόρων φάσεων ή σταδίων της
µελέτης.
ε. Να εξασφαλίζει την ακώλυτη προσπέλαση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ στους χώρους
των έργων στα οποία αναφέρεται η µελέτη, να διευκολύνει την εργασία
του µέσα σ΄ αυτά (αυτοψίες, αποτυπώσεις, έλεγχους κ.λ.π.), εφόσον αυτό
απαιτείται και να συµµορφώνεται πλήρως µε τις υποδείξεις και οδηγίες του
ανάδοχου ως επιβλέποντος µηχανικού.
9.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ πρέπει να απαντά εγγράφως µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στα
ερωτήµατα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που είναι σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης ή
την εκτέλεση της επίβλεψης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επανέρχεται στις προτάσεις του µε νέα αίτηση και σαφή
υπόµνηση της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες
από τη νέα αίτηση χωρίς απάντηση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µπορεί
να θεωρήσει ότι οι υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν σιωπηρά αποδεκτές
από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Υπερβάσεις προθεσµιών – Κυρώσεις
10.1

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υπερβεί από δική του
υπαιτιότητα την συνολική προθεσµία παράδοσης της µελέτης του άρθρου 3,
θα επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας θα επιβάλλεται «ηµερήσια
ποινική ρήτρα», ανερχόµενη στο ποσό των ……………… €

10.2. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί χρονικό διάστηµα ίσο µε το 20% της
συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης.
Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να
κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και να διακόψει τη σύµβαση, που έχει σαν
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συνέπεια την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας καλής εκτέλεσης της Μελέτης
υπέρ του εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής
Α.

Αµοιβή Μελετών
α.

Η προκύπτουσα αµοιβή των µελετών της παρούσας Σύµβασης
καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 3ου σταδίου, κατά τη
διαδικασία έκδοσης των αδειών από της αρµόδιες αρχές.
Το ποσό της αµοιβής προσδιορίζεται από τον ανάδοχο από πινάκιο που
συντάσσεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και εγκρίνεται από
την εκδίδουσα την άδεια ∆ηµόσια αρχή.

β.

Ο προσδιορισµός της αµοιβής διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.
696/8.10.74, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/5.10.89.

γ.

Στο ποσό της αµοιβής περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον
ΑΝΑ∆ΟΧΟ

και

αφορούν

στην

εκπόνηση

της

µελέτης

όπως:

παρακρατήσεις φόρων, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, µισθοί
προσωπικού και αµοιβές τρίτων, κύριες και επικουρικές ασφαλιστικές
εισφορές αναδόχου-εργαζοµένου, δαπάνες σύνταξης και παρουσίασης
της µελέτης, κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη που συνδέεται µε την
εκπόνηση της µελέτης και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που σύµφωνα µε το
Νόµο βαρύνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
δ.

Σε περίπτωση µελετών ειδικών έργων ή γενικώς έργων που δεν
εµπίπτουν στις διατάξεις των Νόµων περί οικοδοµικών έργων ή στις
διατάξεις του Π.∆. 696/74, η αµοιβή συµφωνείται µεταξύ «Εργοδότου»
και «αναδόχου». Το ποσό αυτό της αµοιβής που αναφέρεται ως
«συµβατική αµοιβή» αναγράφεται σε οικείο άρθρο της «Σύµβασης
ανάθεσης - ανάληψης µελέτης επίβλεψης».

ε.

Οι αµοιβές Ειδικών Συµβούλων προσυµφωνούνται επίσης και το ποσό
αναγράφεται στην παρούσα ή σε συµπληρωµατική, εφόσον η ανάθεση
στον σύµβουλο έγινε µετά την υπογραφή της Σύµβασης.

στ. Μεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» συµφωνείται παρακράτηση
µέρους της αµοιβής µελέτης (π.χ. 10%)ως εγγύηση µέχρι τον οριστικό
έλεγχο της µελέτης από τον «εργοδότη», για χρόνο ο οποίος δεν θα
υπερβαίνει τις 60 ηµερολογιακές ηµέρες από το πέρας της εργασίας.
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ζ.

Για την εκπόνηση των µελετών χορηγείται προκαταβολή µέχρι 20% της
συνολικής αµοιβής.

Β.

Αµοιβή Επίβλεψης
α.

Για τον υπολογισµό της αµοιβής επίβλεψης του αναδόχου, για όλες τις
υπηρεσίες που προσφέρει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, όπως αναφέρονται στην
παρούσα Σύµβαση, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις «περί ελαχίστων
αµοιβών Μηχανικών» επί του αντιστοίχου προϋπολογισµού του έργου
που προέκυψε από τη µελέτη του έργου.

β.

Με την ως άνω αµοιβή καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,

που

θα

προκύψουν

για

την

εκπλήρωση

των

υποχρεώσεών του, που αφορά στην επίβλεψη του έργου, όπως αυτή
συµφωνήθηκε µε την παρούσα σύµβαση.
γ.

Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καταβάλλεται τµηµατικά από τον εργοδότη
ισόποσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ……..………………… (…)
ηµερολογιακών ηµερών, από την έναρξη του έργου µέχρι την τελική
αποπεράτωσή του. Η πλήρης εξόφληση των πάσης φύσεως αµοιβών
του αναδόχου θα γίνει το πολύ σε 20 ηµέρες από την αποπεράτωση του
έργου, µετά από σχετική πρόσκληση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ προς τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

Γ.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αµοιβές του αναδόχου βαρύνει τον εργοδότη. Οι
αµοιβές υπόκεινται στις κατά το Νόµο παρακρατήσεις (φόρος εισοδήµατος
κ.λ.π.)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εφόσον στο έργο της επίβλεψης περιλαµβάνονται και εργασίες πού δεν αναφέρονται
στις υποχρεώσεις του «επιβλέποντα Μηχανικού», σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74,
µπορεί να ορισθεί αµοιβή ανερχόµενη σε ορισµένο ποσοστό α% επί του συµβατικού
προϋπολογισµού που θα προκύπτει από την µελέτη ή επί του πραγµατικού
προϋπολογισµού της συνολικής δαπάνης του έργου »]
ΑΡΘΡΟ 12ο: Τροποποίηση της Σύµβασης
12.1

Εφόσον κατά την εκπόνηση της µελέτης ή την εκτέλεση της επίβλεψης
προκύψει ανάγκη τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή του
αρχικού συµβατικού αντικειµένου, υπογράφεται µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
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του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ τροποποιητική Σύµβαση. Η Σύµβαση αυτή είναι το µόνο
αποδεικτικό στοιχείο της τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή
της τροποποίησης του αρχικού συµβατικού αντικειµένου και δεν µπορεί να
αντικατασταθεί από κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. ανταλλαγή επιστολών µεταξύ
κυρίου έργου και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
12.2. Η τροποποιητική Σύµβαση περιγράφει λεπτοµερώς το τροποποιούµενο
αντικείµενο από το αρχικό και τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η
ανάγκη των τροποποιήσεων.
12.3

Η τροποποιητική Σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικής
Σύµβασης ή κάνει αναφορά σ΄ αυτά, εφόσον παραµένουν τα ίδια.

12.4. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την
εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών ή εργασιών επίβλεψης πέρα από τη
Σύµβαση, αλλά στα πλαίσια του αντικειµένου αυτής και δεν µπορούν να
εκτείνονται σε άλλο αντικείµενο ή έργο πέραν του αρχικού.
12.5. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης επέρχεται µόνον
κατόπιν συµφωνίας και των δύο συµβαλλοµένων µερών.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Εγγυήσεις
13.1. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το έργο είτε κατά το στάδιο
της µελέτης ή κατά το χρόνο της επίβλεψης, χωρίς να θίγεται η ισχύς της
παρούσας σύµβασης.
13.2. Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται
να γνωστοποιήσει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ για τη χρονική διάρκεια και τους λόγους
που την επέβαλαν. Κατά το χρόνο της διακοπής ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ υποχρεούται
να αποζηµιώνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ για τις σταθερές δαπάνες του, οι οποίες
εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται παρά την διακοπή. Η ανωτέρω
αποζηµίωση δεν συνυπολογίζεται στην αµοιβή εφόσον ο χρόνος διακοπής
επιµηκύνει την χρονική διάρκεια του έργου.
13.3. Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 ηµέρες, ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύµβαση. Σε τέτοια περίπτωση ο
ανάδοχος δικαιούται να πληρωθεί για όσες εργασίες εκτέλεσε είτε σε στάδιο
µελετών ή σε στάδιο επίβλεψης σύµφωνα µε το άρθρο 11. ∆ικαιούται ακόµη
να αποζηµιωθεί για διαφυγόντα κέρδη σύµφωνα µε το Νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : Καταγγελία Σύµβασης – Εκχώρηση – Κυριότητα
14.1

Έκαστος των συµβαλλοµένων µερών δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα
σύµβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγµένως τους όρους που
θέτει αυτή.

14.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, εφόσον ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδεδειγµένα µε τις πράξεις του επιφέρει ζηµία στο έργο. Στην
περίπτωση αυτή

η καταβολή αµοιβής διακόπτεται

από

την ηµέρα

κοινοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
14.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δεν επιτρέπει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και δεν αποδέχεται την µε
οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση από αυτού µέρους ή συνόλου των
ανατεθέντων εργασιών σε τρίτους.

14.4

Το σύνολο της µελέτης ενδεικτικά σχέδια και κάθε άλλο πρωτότυπο έγγραφο
που θα συνταχθεί από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έναντι της αµοιβής που του
καταβάλλεται

από

τον

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ,

περιέρχονται

στην

αποκλειστική

κυριότητα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει χρήση αυτών σε
οποιονδήποτε χρόνο ή έκταση θα επιθυµούσε αυτός, ο δε ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν
έχει κανένα δικαίωµα επί αυτών εκτός από την πατρότητα της Μελέτης.
(αποφ. Ε2/960/1665/70 τον Υ.∆.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 15ο : Ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές
15.1. Η εκτέλεση του «Έργου» στην οποία αναφέρεται η Σύµβαση διέπεται από τις
εξής γενικές διατάξεις:
1)

Η ισχύουσα ελληνική Νοµοθεσία για τις µελέτες και επιβλέψεις τεχνικών
έργων.

2)

Το Π.∆. 696/8-10-1974 «Περί αµοιβών Μηχανικών κ.λ.π. Σχετικών
Τεχνικών Προδιαγραφών », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
το Π.∆. δ/µατα 515/5-10-1989.

15.2. Η εκπόνηση της µελέτης και η εκτέλεση της επίβλεψης θα γίνει στα πλαίσια
των γενικών διατάξεων της παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε όλους τους
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες
που την διέπουν.
Σε περίπτωση που τα µελετητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τους
Ελληνικούς Κανονισµούς κ.λ.π. θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι σύγχρονοι
κανονισµοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση ειδικών
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µελετητικών θεµάτων οι προς εφαρµογή κανονισµοί θα επιλέγονται από τον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Επίλυση ∆ιαφορών – ∆ιαιτησία
Οι

µεταξύ

των

συµβαλλοµένων

διαφορές

ή

διαφωνίες

που

µπορεί

να

παρουσιασθούν κατά την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, λύονται τελεσίδικα
από δύο (2) διαιτητές ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως
ανά ένας από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.
Η απόφαση των δύο διαιτητών πρέπει να εκδοθεί µέσα σε 20 ηµέρες από την
ηµέρα που έχουν ορισθεί.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και
υπογράφηκαν έλαβε από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος.

ΟΙ
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(ή ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την ……….. ηµέρα ……………. µεταξύ:
1.

Του ………………………………………………………………………..….. (ή του
Νοµικού προσώπου Ι.∆. υπό την επωνυµία : « ………………...…………...……
…………………….………..…………….»

και

εκπροσωπείται

από

τον

…………………………………………… ) που εδρεύει στην …………
( πόλη – οδός – αριθµός )

…………………………………………………και στη συνέχεια της παρούσας
Σύµβασης, χάριν συντοµίας, θα αναφέρεται ως «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «Κύριος
του Έργου (Κ.τ.Ε.)» και
2.

Του …………………………………………………………..…
(ή των 1) ………..……… 2) ………..……… 3) ………..………
που εκπροσωπούνται νόµιµα από τον …………………………………)
( πόλη – οδός – αριθµός )

που εδρεύει στην ……………………………………………... και στη συνέχεια
της παρούσας Σύµβασης, χάριν συντοµίας θα αναφέρεται ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
ή «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ του Έργου (∆.τ.Ε.)»,
συµφωνήθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο Σύµβασης
1.1.

Ο πρώτος

των συµβαλλοµένων «Κύριος του Έργου» επιθυµεί να

προχωρήσει στην εκτέλεση όλων των απαιτουµένων εργασιών και στην
πραγµατοποίηση όλων των αναγκαίων έργων µέχρι πλήρους λειτουργίας
τους, για την υλοποίηση του έργου : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1

Προκειµένου να εκτελεσθούν όλες οι εργασίες του παραπάνω έργου ο
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ανάθεσε στον δεύτερο των συµβαλλοµένων («ΑΝΑ∆ΟΧΟ»)
το σύνολο των εργασιών για τη διαχείριση του έργου, όπως περιγράφονται
στο άρθρο 2 της παρούσας Σύµβασης.
1.2.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αποδέχεται την παραπάνω ανάθεση και αναλαµβάνει την
υποχρέωση να παρέχει στον «εργοδότη» όλες τις υπηρεσίες που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 2 και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
Σύµβασης. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει επίσης ότι έχει υπόψη του τις
συνθήκες, την έκταση και τις δυσκολίες του έργου και ότι έχει την κατάλληλη
οργάνωση και υποδοµή και είναι σε θέση να διαθέτει το απαιτούµενο
ανθρώπινο επιστηµονικό ή µη δυναµικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.

‘‘Όταν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι Νοµικό πρόσωπο ή Οµάδα Συνεργατών:
1.3.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση µέσα σε 15 ηµέρες από σήµερα να
καταθέσει στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» συµβολαιογραφική πράξη διορισµού νόµιµου
εκπροσώπου µετά του αναπληρωτού του.

1.4.

Κάθε µεταβολή στο «Νοµικό πρόσωπο» ή «οµάδα συνεργατών», του
αναδόχου πρέπει να ανακοινώνεται πριν 15 µέρες στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ»προς
έγκριση. Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση,
σε περίπτωση που κατά την κρίση του, επέρχεται αλλοίωση της σύνθεσης του
«Ν. Προσώπου» ή «οµάδες Συνεργατών» του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ».’’

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία του έργου στην κατοχή του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ»
ΕΚ∆ΟΧΗ «Α»:
Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. έχει στην κατοχή του τον πλήρη φάκελο µελέτης του
«έργου» που περιλαµβάνει:
α)

Προκαταρκτική µελέτη

β)

Μελέτη σκοπιµότητας

γ)

Οριστική µελέτη

δ)

Μελέτη εφαρµογής

ε)

Προϋπολογισµό
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στ) Όλες τις απαιτούµενες άδειες των αρµοδίων αρχών για την κατασκευή του
έργου.
ΕΚ∆ΟΧΗ «Β»:
Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. ανέθεσε σε Γραφείο Μελετών την εκπόνηση της
Μελέτης του έργου και εξουσιοδοτεί τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» της παρούσας Σύµβασης
για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και έγκρισή της, σε όλα τα στάδια που
αναφέρονται ανωτέρω.
ΕΚ∆ΟΧΗ «Γ»:
Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. αναθέτει στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» της παρούσας Σύµβασης
την από κοινού µε τον ίδιο επιλογή του µελετητή για την εκπόνηση της Μελέτης
του «έργου» και ακολουθούν οι ενέργειες της Εκδοχής «Β».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Στο παρόν ‘σχέδιο σύµβασης’, ελήφθη υπόψη η εκδοχή (Γ).
ΑΡΘΡΟ 3ο : Καθήκοντα «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
έργου
3.1.

Συλλογή στοιχείων.
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» µεριµνά για τη συλλογή όλων των στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης και αφορά στην
υλοποίηση του έργου (ή των έργων) του Άρθρου 1 παρ. 1.1 Ο «Κ.τ.Ε.»
υποχρεούται να του παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στην
κατοχή του, για το σκοπό αυτό.

3.2.

Προγραµµατισµός
Ο

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»

υποχρεούται

να

συντάξει

γενικό

αναλυτικό

προγραµµατισµό βάσει του οποίου θα καθοριστούν λεπτοµερώς όλες οι
ενέργειες που απαιτούνται, από την έναρξη µέχρι την πλήρη αποπεράτωση
του έργου.
Ο προγραµµατισµός εγκρίνεται από τον «Κ.τ.Ε.»
3.3.

Μελέτες
3.3.1. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχοντας υπόψη του τις απαιτήσεις του έργου,
προβαίνει στη σύνταξη των προδιαγραφών µε βάση τις οποίες θα
προχωρήσει στην επιλογή του µελετητή (ή των µελετητών).
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Η επιλογή του µελετητή υπόκειται στην τελική έγκριση από τον
«Κ.τ.Ε.»
Στη συνέχεια ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» συντάσσει τη Σύµβαση και τις
προδιαγραφές και ακολουθεί η υπογραφή τους από τον «Κ.τ.Ε.» και
τον µελετητή.
3.3.2. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» σε όλη τη διάρκεια εκπόνησής της υποχρεούται να
ελέγχει όλα τα στάδια της µελέτης, χωρίς αυτό να αίρει την ευθύνη του
µελετητή. Ο έλεγχος αποσκοπεί:
α)

Στην εξασφάλιση τήρησης των υφισταµένων διατάξεων και
προδιαγραφών

και

τη

διεκπεραίωση

των

απαιτούµενων

ενεργειών για την πραγµατοποίηση του έργου.
β)

Στην εξασφάλιση λύσεων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των
στόχων του Κυρίου του Έργου, όσον αφορά στο κόστος, στο
χρόνο και στην ποιότητα υλοποίησης.

γ)

Στην πληρότητα των µελετών ώστε να µη δηµιουργηθούν
προβλήµατα στην κατασκευή.

δ)

Στο συντονισµό των επί µέρους Μελετών µεταξύ τους και στον
έλεγχο του συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης.

ε)

Στην τελική παραλαβή των Μελετών, σύµφωνα µε τη σχετική
Σύµβαση Ανάθεσης και τις προδιαγραφές.

στ) Στην από κοινού µε τον «Κύριο του Έργου» έγκριση των µελετών.
3.4.

Χρονικός & Οικονοµικός Προγραµµατισµός
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
α)

Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου (ή
έργων) σε όλα τα στάδια.

β)

Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράµµατος οικονοµικού προγραµµατισµού,
µε το οποίο θα αναλύεται σε δίµηνη βάση η απαιτούµενη ροή
πληρωµών (CASH FLOW CHART).

γ)

Τη σύνταξη τελικού προϋπολογισµού κόστους του έργου, λαµβάνοντας
υπόψη:
1)

Τους προϋπολογισµούς που θα προκύψουν από τις µελέτες των
επί µέρους έργων, βάση των τρεχουσών τιµών κόστους.

2)

Τις

δαπάνες

που

προβλέπονται

στο

Άρθρο

4,

µη

συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών του αναδόχου.
4

δ)

Τα παραπάνω χρονοδιαγράµµατα µπορούν να αναθεωρούνται µε
έγκριση του «Κ.τ.Ε.».

3.5.

Επίβλεψη έργων – Ενέργειες διαχείρισης
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει:
3.5.1.

Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
διατάξεις Νόµων και τους όρους της παρούσας Σύµβασης. Το έργο
αυτό της επίβλεψης θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Την επιλογή εργολάβων, προµηθευτών κ.λ.π. σε συνεργασία µε
τον «Κ.τ.Ε.».
β) Τη σύνταξη και υπογραφή συµφωνητικών µεταξύ του «Κ.τ.Ε.» και
των εργολάβων, προµηθευτών κ.λ.π..
γ) Τη συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµφωνητικών
των µελετητών, των προµηθευτών, των εργολάβων και παντός
τρίτου που έχει σχέση µε τα έργα, καθώς και την έγκαιρη
εισήγηση στον Κύριο του έργου, σχετικά µε την λήψη κάθε µέτρου
που θα κατοχυρώνει τα συµφέροντά του σε κάθε περίπτωση που
θα παραβιάζονται οι όροι των συµφωνητικών.
δ) Την επίβλεψη όλων των εκτελούµενων εργασιών, ποιοτικά και
ποσοτικά, σύµφωνα µε τους όρους των συµφωνητικών, καθώς
και τη µέριµνα για το συντονισµό των ενεργειών των µελετητών,
των εργολάβων και των προµηθευτών των έργων.
ε) Την

παρακολούθηση

των

τυχόν

τροποποιήσεων

και

συµπληρώσεων, καθώς και την επίβλεψη της εφαρµογής των
µελετών των έργων.
3.5.2.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των από
το Νόµο ή από την Πρακτική προβλεπόµενων βιβλίων, τευχών ή
εντύπων

που

απαιτούνται

για

τη

σωστή

και

λεπτοµερή

παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
3.5.3.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να τηρηθούν
από τους εργολάβους, πλήρως και επακριβώς, όλα τα µέτρα
ασφαλείας στα Εργοτάξια που προβλέπει ο νόµος, από την έναρξη
των εργασιών κατασκευής και µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των
έργων.
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Ρητά επίσης συµφωνείται ότι ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» οφείλει να λάβει κάθε
µέτρο νοµικής κάλυψης και προστασίας του Κυρίου του Έργου, για
την απαλλαγή του από οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για
τυχόν εργατικά ατυχήµατα ή για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές
προσώπων ή πραγµάτων όλων των παραγόντων που εµπλέκονται
στο έργο ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων
για ηθική βλάβη, εξ αιτίας ή εξ αφορµής της εκτέλεσης των έργων,
αφού µε βάση την παρούσα Σύµβαση και εκ των πραγµάτων,
υπεύθυνος θα είναι ο αντίστοιχος εργολάβος, µελετητής ή επιβλέπων
του έργου. Εν όψει αυτών συνοµολογείται ρητά ότι ο Κύριος του
έργου ουδεµία ευθύνη (ποινική ή αστική) θα πρέπει να φέρει για
οποιονδήποτε από τους πιο αναφερόµενους λόγους και αιτίες, εκτός
από τις περιπτώσεις έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης έργων ή από
την µε υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου διακοπή της ασφαλιστικής
κάλυψης έργων και ότι ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος απέναντι στον Κ.τ.Ε. για κάθε περίπτωση ζήτησης
ευθυνών εκ των ανωτέρω αιτίων, αφού ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει το
καθήκον και την ευθύνη της επίβλεψης, της οργάνωσης του
συντονισµού και της συνεχούς παρακολούθησης όλων των εργασιών
που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.
3.5.4.

Την ευθύνη για την παραλαβή των επί µέρους εργασιών (ή του
έργου) από τους εργολάβους και την υπογραφή «πρωτοκόλλου
χρόνου

εγγύησης»

υποχρεούται

να

στη

διάρκεια

συντηρεί

και

να

του

οποίου

αποκαθιστά

ο

εργολάβος

βλάβες

στα

εκτελεσθέντα από αυτόν έργα ή εγκαταστάσεις.
3.5.5.

Την παρακολούθηση της έναρξης λειτουργίας όλων των πάσης
φύσεως κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων από τους
εργολάβους. Την ευθύνη της παρακολούθησης των εργολάβων ώστε
να

διαπιστώνεται

η

καλή

λειτουργία

των

προαναφερθεισών

κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων κατά το χρονικό
διάστηµα της συντήρησής τους από τους εργολάβους, για χρονική
διάρκεια (π.χ. ενός έτους)
3.5.6.

Την ευθύνη για τον καθορισµό της κάλυψης του «Κ.τ.Ε.» µε τις
εγγυήσεις των εργολάβων και προµηθευτών των έργων, σε ό,τι
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αφορά στο χρόνο παράδοσης, στην ποιότητα, στην καλή λειτουργία
κλπ των έργων, υλικών και εγκαταστάσεων.
3.5.7.

Την ευθύνη για τη µεταξύ εκάστου εργολάβου και του «Κ.τ.Ε.»
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής κάθε έργου, µετά
την πάροδο του χρόνου εγγύησης που προβλέπουν οι σχετικές
συµβάσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της αυτοδίκαιης
παραλαβής σε βάρος του «Κ.τ.Ε.».

3.5.8.

Τον έγκαιρο προγραµµατισµό για την αντιµετώπιση από τους
αρµόδιους µελετητές των αναγκαίων διορθωτικών προσαρµογών
στις µελέτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.

3.5.9.

Τη

µέριµνα

για

κατασκευαστικών

τη

σύνταξη

λεπτοµερειών»

των

«επί

(SHOP

τόπου

σχεδίων

DRAWINGS),

που

αποτελούν τα αναγκαία συµπληρώµατα των σχεδίων εφαρµογής των
µελετών των έργων, µε τη σύµφωνη γνώµη των µελετητών. Ο
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να επιφέρει ή να επιτρέψει καµία
τροποποίηση ή αλλαγή στα έργα, χωρίς την προηγούµενη έγκριση
του «Κ.τ.Ε.».
3.5.10. Τη µέριµνα για σύνταξη των τελικών σχεδίων εκάστου έργου «όπως
κατασκευάστηκε», µε τη συµπλήρωση ή ενηµέρωση των σχεδίων της
µελέτης εφαρµογής, για τη δηµιουργία αρχείου του έργου (ή των
έργων).
3.5.11. Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να µεριµνήσει για τον σχηµατισµό και
θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση, πλήρους αρχείου του έργου που
θα αποτελείται από:
α)

τα σχέδια και τα στοιχεία που θα παραλάβει ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
που αφορούν στις γενόµενες εργασίες και µελέτες που αφορούν
στο έργο.

β)

τα συµπληρωµατικά ή τροποποιητικά σχέδια και µελέτες που θα
γίνουν από τους µελετητές του έργου, όπως και εκείνα που
προκύπτουν από τους όρους του παρόντος (3.5.9, 3.5.10),

γ)

τα ηµερολόγια του έργου (ή των έργων) από την υπογραφή της
παρούσας σύµβασης και µετέπειτα

δ)

την αλληλογραφία που θα αφορά στο έργο
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ε)

κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τους όρους της
παρούσας ή που θα προκύψει από την εξέλιξη του έργου και θα
ανήκει στον τεχνικό και οικονοµικό φάκελό του.

στ) τα Χρονοδιαγράµµατα και τους Προϋπολογισµούς
Το αρχείο αυτό θα αποτελεί ιδιοκτησία του «Κυρίου του Έργου», θα
είναι στην διάθεση του σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της
κατασκευής του Έργου και θα παραδοθεί σ΄ αυτόν στο τέλος του
συνόλου των Έργων, ή όποτε ζητηθεί απ΄ αυτόν.
3.5.12. Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας ή ενέργειας, η οποία ενδεχόµενα
δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, πλην όµως προκύπτει από το
πνεύµα των προαναφερθέντων και η οποία, εφόσον είναι αναγκαία
για την ολοκλήρωση των ανατιθέµενων στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» κατά τα
ως άνω καθηκόντων, θεωρείται σαν υπαγόµενη στις υποχρεώσεις
του.
3.5.13. Τη µέριµνα για την ορθή τήρηση των απαιτούµενων καταστάσεων
όλων των ασφαλιστικών ταµείων (κύριων και επικουρικών) του
εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού, που θα απασχολήσει ο
«Κύριος του Έργου» για απολογιστικές εργασίες, τη µέριµνα για την
έγκαιρη επίδοση των καταστάσεων αυτών στον Κ.τ.Ε., για την
πληρωµή στα ανωτέρω ταµεία.
3.5.14. Τη µέριµνα για τη συγκέντρωση και διαφύλαξη όλων των κατά το
Νόµο απαιτούµενων παραστατικών και λογιστικών στοιχείων του
έργου.
3.5.15. Τη µέριµνα για την εκπλήρωση από τον «Κύριο του Έργου» και από
τους εργολάβους και προµηθευτές των έργων, των υποχρεώσεών
τους προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους κλπ. Καθώς και τη µέριµνα για
την ακριβή και έγκαιρη συµµόρφωση του «Κ.τ.Ε.» των εργολάβων
και προµηθευτών των έργων µε τις υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α.
και

τα

λοιπά

ασφαλιστικά

ταµεία,

κύριας

και

επικουρικής

ασφαλίσεως, ούτως ώστε να µην υπάρξει ενόχληση ή επιβάρυνση
του «Κ.τ.Ε.» ή καθυστέρηση στην πρόοδο των Έργων εκ των λόγων
αυτών.
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3.5.16. Τη σύνταξη επιµετρήσεων όλων των εκτελούµενων εργασιών των
έργων, καθώς και των συνοδευτικών επιµετρητικών σχεδίων, εφόσον
αυτό απαιτείται.
3.5.17. Τη σύνταξη των λογαριασµών πληρωµής των µελετητών, εργολάβων
και προµηθευτών των έργων και στη συνέχεια επίδοσή τους στον
Κ.τ.Ε., προς εξόφληση.
3.6.

Παραλαβές Έργων
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την ευθύνη να οργανώσει τη διαδικασία και να
συµµετάσχει στη διενέργεια παραλαβής του εκτελεσθέντος Έργου (ή Έργων)
από τον «Κύριο του Έργου», σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων
συµφωνητικών µελετών, εργολαβιών, ή προµηθειών.

Άρθρο 4ο : ∆απάνες Έργου – Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου
Ο “Κύριος του Έργου” αναλαµβάνει την εµπρόθεσµη κάλυψη των πάσης φύσεως
δαπανών

για

την

πραγµατοποίηση

του

έργου,

όπως

εντελώς

ενδεικτικά

µνηµονεύονται παρακάτω:
4.1

Τις δαπάνες εκπόνησης των πάσης φύσεως µελετών του έργου.

4.2

Τις δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών και εγκαταστάσεων του
έργου.

4.3

Τις δαπάνες για τις κάθε είδους εργασίες και τα τµήµατα του έργου που θα
ανατεθούν σε εργολάβους.

4.4

Τις δαπάνες αµοιβής του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα
ασχοληθεί στο εργοτάξιο του έργου, και τις αναλογούσες στην αµοιβή του
προσωπικού αυτού επιβαρύνσεις του κυρίου του έργου υπέρ των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

4.5

Τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου, όπως π.χ. δαπάνες
αποθήκευσης και φύλαξης υλικών και εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν
δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης των εργοταξίων κλπ., εφόσον αφορούν
τον “Κ.τ.Ε.”

4.6

Τη δαπάνη για την έκδοση των απαιτούµενων ή την αναθεώρηση των
υφιστάµενων αδειών για την εκτέλεση του έργου, πλην της αµοιβής
επίβλεψης του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» και των αντίστοιχων κρατήσεων, όπως και τη
δαπάνη για τη σύνδεση όλων των παροχών µε τα δίκτυα των αντιστοίχων
Οργανισµών (Ε.Υ.Α.Θ. – ∆.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. κλπ) µέσα σε εύλογο χρονικό
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διάστηµα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, ο οποίος είναι
υποχρεωµένος

να

διεκπεραιώσει

όλες

τις

απαιτούµενες

διοικητικές

διαδικασίες.
4.7

Την αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» που θα καταβάλλεται εντός των προθεσµιών
που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4.8

Τη δαπάνη για πάσης φύσεως έξοδα µετά από πρόταση του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
και έγκριση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», για εργασίες που έχουν σχέση µε τα έργα.

4.9

Τις δαπάνες επιβαρύνσεων, έµµεσων φόρων, τελών κλπ (π.χ. Φ.Π.Α.,
χαρτόσηµο) και τη δαπάνη ασφάλισης των έργων, του προσωπικού που
µισθοδοτείται από τον “K.τ.E.”, των εργαζοµένων στους χώρους των
εργοταξίων του έργου, των τρίτων προσώπων, των υλικών, του εξοπλισµού
και των αποθηκευµένων εντός και εκτός των εργοταξίων υλικών κατά παντός
κινδύνου.

4.10

Τις δαπάνες εγκατάστασης στον τόπο των έργων, και συγκεκριµένα δαπάνες
για κτίσµα προκατασκευασµένο ή σταθερό, µε χώρους γραφείων, αποθήκης,
υγιεινής και εξοπλισµό.

4.11

∆απάνες για επιπλέον άτοµα επίβλεψης στο εργοτάξιο του έργου.

4.12

∆απάνες για µετάκληση ειδικών συµβούλων, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του
εργοδότη.

Άρθρο 5ο : Έναρξη και Αποπεράτωση Καθηκόντων "Αναδόχου"
5.1

Εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης αρχίζει ο
χρόνος άσκηση των καθηκόντων του “Αναδόχου”, αφού παραδοθούν σε
αυτόν από τον “K.τ.E.”, όλα τα στοιχεία που αφορούν στο έργο.

5.2

Μέσα σε 20 µέρες ο “Ανάδοχος”, είναι υποχρεωµένος να παραδώσει για
έγκριση στον “K.τ.E.” τον προγραµµατισµό και ένα Γενικό Προσωρινό
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου.

5.3

Ο εφικτός χρόνος αποπεράτωσης του Έργου θα καθοριστεί από την ανάλυση
του προσωρινού χρονοδιαγράµµατος. Ο οριστικός χρόνος αποπεράτωση θα
καθοριστεί από το Τελικό Χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα συνταχθεί µετά την
αποπεράτωση του Σταδίου Μελετών και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο.

5.4

Ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου µεταβάλλεται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
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α.

Στην περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης της χρηµατοδότησης του
Έργου ή ανωτέρας βίας που παρακώλυσε ουσιωδώς τη πρόοδο των
εργασιών

β.

Στην περίπτωση αλλαγής των προβλεπόµενων εργασιών των µελετών
και τροποποιήσεων µετά την έγκριση από τον “K.τ.E.”.

γ.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής ή παρακώλυσης των
εργασιών

Η κατά τα άνω µεταβολή του χρόνου αποπεράτωσης του Έργου
γνωστοποιείται

αµέσως

στον

“K.τ.E.”

για

την

αναπροσαρµογή

του

χρονοδιαγράµµατος.
5.5

Η συνολική αποπεράτωση του έργου, η οποία επιφέρει και τη λήξη των
υποχρεώσεων

του

“Αναδόχου”,

θεωρείται

ότι

συντελείται

µετά

την

αποπεράτωση του έργου (ή του συνόλου των εργασιών).
Στη συνέχεια συντάσσεται “πρωτόκολλο αποπεράτωσης του Έργου”, το
οποίο υπογράφεται από τον “K.τ.E.” και τον “Ανάδοχο”, µετά από έγγραφη
πρόσκληση του δευτέρου προς τον πρώτο.
Αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την παραπάνω
πρόσκληση, τότε τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε την παρούσα Σύµβαση ο
“Ανάδοχος”, θεωρούνται ότι αποπερατώθηκαν, εκτός εάν µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία ο “K.τ.E.” γνωστοποιήσει νόµιµα στον “Ανάδοχο” τους λόγους της
µη υπογραφής του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή και αν δεν επέλθει
συµφωνία στο ίδιο χρονικό διάστηµα, το θέµα παραπέµπεται στην ∆ιαιτησία
του άρθρου 8.
Άρθρο 6ο :Αµοιβή του “ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ”
Περίπτωση «Α»
6.1

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του “Αναδόχου” για όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρει στον “K.τ.E.”, όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση, θα
εφαρµοστούν οι διατάξεις περί ελαχίστων αµοιβών Μηχανικών επί της
αντιστοίχου συνολικής δαπάνης του Έργου (ή των έργων), όπως αυτή θα
πραγµατοποιηθεί µετά την υπογραφή της παρούσης και όπως οι επί µέρους
δαπάνες

περιγράφονται

στο

άρθρο

4.

Στη

συνολική

δαπάνη

δεν

περιλαµβάνεται η αµοιβή του Αναδόχου και ο επ' αυτής Φ.Π.Α..
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6.2

Οι ως άνω ελάχιστες αµοιβές δεν επιτρέπεται να αυξοµειώνονται υπέρ ή εις
βάρος

οποιουδήποτε

των

συµβαλλοµένων

µερών,

πέραν

των

προβλεπόµενων από τον κώδικα Αµοιβών Μηχανικών.
6.3

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αµοιβές του “Αναδόχου” βαρύνει τον “K.τ.E.”. Η
αµοιβή του “Αναδόχου” υπόκειται στις εκάστοτε κατά το νόµο παρακρατήσεις
(φόροι εισοδήµατος κλπ). Κάθε διαφορά µεταξύ των κρατήσεων τελών και
εισφορών που ισχύουν σήµερα και της τυχόν αύξησής τους η αντικατάστασής
τους µε άλλες ανάλογες επιβαρύνσεις θα βαρύνει τον “K.τ.E.”.

6.4

Με την ως άνω αµοιβή του Αναδόχου καλύπτονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, εκτός των άλλων και τα εξής:
α. Το σύνολο των πάσης φύσεως απαιτήσεων του Αναδόχου βάσει της
κείµενης Νοµοθεσίας και της παρούσης Σύµβασης, καθώς και οι κάθε
είδους φορολογικές υποχρεώσεις του ιδίου και οι προς τα ταµεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης υποχρεώσεις του σε σχέση µε το προσωπικό
του.
β. Η αντιστοιχούσα στο έργο αναλογία εκ των Γενικών εξόδων της
επιχείρησης του αναδόχου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες
αυτού, αναγκαίες για την εκτέλεση του Έργου.
γ. Οι δαπάνες (µισθοδοσία κλπ) του χρησιµοποιούµενου από αυτόν
προσωπικό για την άσκηση όλων των καθηκόντων του, όπως
περιγράφεται στην παρούσα.

6.5

Η διαδικασία καταβολής της αµοιβής του αναδόχου καθορίζεται ως εξής:
α. Η αµοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τµηµατικά και κατά προτίµηση µέσα
στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα. Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα ο
ανάδοχος υποβάλει στον “K.τ.E.” αναλυτικό πίνακα της αµοιβής του σε
ανακεφαλαιωτική µορφή (λογαριασµός) µε βάση τον προϋπολογισµό
δαπανών που πραγµατοποιήθηκε στο έργο µέχρι τότε.
β. Η ανωτέρω αµοιβή θα καταβάλλεται στον “ανάδοχο” µέσα σε δέκα (10) το
πολύ µέρες από την υποβολή του «πίνακα αµοιβής».
γ. Από κάθε λογαριασµό αµοιβής θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού 10% επί
του ποσού της αµοιβής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παρακράτηση
αυτή θα αποδοθεί στον “ανάδοχο” κατά την υπογραφή του τελικού
πρωτοκόλλου αποπεράτωσης του “Έργου”.
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δ. Προκαταβολές στον “ανάδοχο” µπορούν να χορηγηθούν εφόσον προς
τούτο θα συµφωνήσει και ο “Κ.τ.Ε.” κατά το χρόνο καταβολής τους.
ε. Εξόφληση της πάσης φύσεως υπολοίπων αµοιβών του “αναδόχου” θα γίνει
σε είκοσι (20) το πολύ µέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου
αποπεράτωσης του “έργου” του αναδόχου.
Περίπτωση «Β»
6.1

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του “αναδόχου” συµφωνείται µεταξύ αυτού
και του “Κ.τ.Ε.” ποσοστό α % το οποίο θα εφαρµόζεται πάνω στον εκάστοτε
προϋπολογισµό δαπανών του έργου.
“Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι της περίπτωσης «Α» “.

Άρθρο 7ο : ∆ιακοπή Εργασιών – Καταγγελία Σύµβασης
7.1

Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει το έργο που ανέθεσε
στον ανάδοχο ή να διακόπτει αυτό εν όλω ή εν µέρει, χωρίς να θίγεται η ισχύς
της παρούσας σύµβασης.

7.2

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον “ανάδοχο” για την χρονική διάρκεια της διακοπής και
τους λόγους που την επέβαλαν.
Κατά τον χρόνο διακοπής του έργου ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να αποζηµιώνει
τον ανάδοχο για τις σταθερές δαπάνες του (αµοιβές προσωπικού, ενοίκια,
έξοδα γραφείου και λοιπά έξοδα τα οποία επωµίζεται προκειµένου να
διατηρείται σε ετοιµότητα)
Το ανωτέρω ποσό δεν συνυπολογίζεται στις αµοιβές του “αναδόχου” βάσει
του άρθρου 6.

7.3

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 µέρες, ο
ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο
ανάδοχος δικαιούται το σύνολο των συµφωνηµένων αµοιβών του µέχρι το
χρόνο που αυτός θα παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αποζηµιωθεί
για τις θετικές ζηµίες που υφίσταται από την µονοµερή διακοπή του έργου.

7.4

Καθένας από τους συµβαλλόµενους δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα
σύµβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγµένα τους όρους που
θέτει αυτή.
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Άρθρο 8ο : Επίλυση ∆ιαφορών - ∆ιαιτησία
8.1

Η επίλυση διαφορών, η ερµηνεία των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε
αµφισβήτηση προκύψει από αυτήν επιλύεται ως εξής:
Τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ανά έναν διαιτητή και έκαστος εξ αυτών κάνει
γνωστό τον διορισµό στον έτερο, µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 ηµερών από τη
διαπίστωση του προβλήµατος προς επίλυση.
Οι διαιτητές συνεδριάζουν σε 5 µέρες από τον διορισµό τους. (σχετικά άρθρα
867 έως 900 του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας)
Η απόφαση των ∆ιαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 30 ηµέρες από τον διορισµό
τους.
Εάν δεν υπάρξει συµφωνία στην επίλυση της διαφοράς, αρµόδια καθίστανται
τα δικαστήρια της έδρας του “Κ.τ.Ε.”.

8.2

Όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση
οποιουδήποτε όρου έχει τις ακόλουθες συνέπειες για τους συµβαλλόµενους:
α. ∆ηµιουργεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης
β. Ενεργοποιεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρούσας σύµβασης και το Νόµο.

Άρθρο 9ο : Ερµηνεία Σύµβασης – Τροποποίηση Όρων
9.1

Οι σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών ρυθµίζονται αποκλειστικά από τους
όρους της παρούσας σύµβασης.

9.2

Οποιαδήποτε τροποποίηση επέρχεται µόνο κατόπιν συµφωνίας και των δύο
συµβαλλοµένων µερών.

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έκαστος των
συµβαλλοµένων παρέλαβε από ένα, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Κύριος του Έργου

Ο Ανάδοχος

(Εργοδότης)

(∆ιαχειριστής)
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την ……………….. ηµέρα …………….…. µεταξύ :
1.

Του ………………………………………………………….…………..….. (ή του
Νοµικού προσώπου Ι.∆. υπό την επωνυµία «……….…………..…………….»
και εκπροσωπείται από τον ……………………………………………… ) που
εδρεύει στην ………
( πόλη – οδός – αριθµός)

…………………………………………………και στη συνέχεια της παρούσας
Σύµβασης, χάριν συντοµίας, θα αναφέρεται ως «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «Κύριος
του Έργου (Κ.τ.Ε.)» και
2.

Του

………………………………………………………………………………..…

(ή των 1) …………………… 2) …………………… 3) …………………… που
εκπροσωπούνται νόµιµα από τον ……………………)
( πόλη – οδός – αριθµός

)

που εδρεύει στην ……………………………………………...και στη συνέχεια
της παρούσας Σύµβασης, χάριν συντοµίας θα αναφέρεται ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
ή «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ του Έργου (∆.τ.Ε.)»,
συµφωνήθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο Σύµβασης
1.1.

Ο πρώτος

των συµβαλλοµένων «Κύριος του Έργου» επιθυµεί να

προχωρήσει στην εκτέλεση όλων των απαιτουµένων εργασιών και στην
πραγµατοποίηση όλων των αναγκαίων έργων µέχρι πλήρους λειτουργίας
τους, για την κατασκευή του έργου : …………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………
1

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1.2.

Προκειµένου να εκτελεσθούν όλες οι εργασίες κατασκευής του παραπάνω
έργου ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ανάθεσε στον δεύτερο των συµβαλλοµένων
(«ΑΝΑ∆ΟΧΟ») το σύνολο των εργασιών για τη διαχείριση του έργου, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Σύµβασης.

1.3.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αποδέχεται την παραπάνω ανάθεση και αναλαµβάνει την
υποχρέωση να παρέχει στον «εργοδότη» όλες τις υπηρεσίες που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 3 και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
Σύµβασης.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει επίσης ότι έχει υπόψη του τις

συνθήκες, την έκταση και τις δυσκολίες του έργου και ότι έχει την κατάλληλη
οργάνωση και υποδοµή και είναι σε θέση να διαθέτει το απαιτούµενο
ανθρώπινο επιστηµονικό ή µη δυναµικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.
[Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι Νοµικό πρόσωπο ή Οµάδα Συνεργατών
προστίθεται :
1.4.

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση µέσα σε 15 ηµέρες από σήµερα να
καταθέσει στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» συµβολαιογραφική πράξη διορισµού νόµιµου
εκπροσώπου µετά του αναπληρωτού του.

1.5.

Κάθε µεταβολή στο «Νοµικό πρόσωπο» ή «οµάδα συνεργατών», του
αναδόχου πρέπει να ανακοινώνεται πριν 15 µέρες στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ»προς
έγκριση. Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση,
σε περίπτωση που κατά την κρίση του, επέρχεται αλλοίωση της σύνθεσης του
«Ν. Προσώπου» ή «οµάδα Συνεργατών» του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ».]

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία του έργου στην κατοχή του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ»
Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. έχει στην κατοχή του πλήρη φάκελο µελέτης (ή των
µελετών) του «έργου» που περιλαµβάνει:
α)

Προκαταρκτική µελέτη

β)

Μελέτη σκοπιµότητας

γ)

Οριστική µελέτη

δ)

Μελέτη εφαρµογής
2

ε)

Προϋπολογισµό

στ)

Όλες τις απαιτούµενες άδειες των αρµοδίων αρχών για την κατασκευή του
έργου.

ΑΡΘΡΟ 3ο :

Καθήκοντα

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»

για

την

παροχή

υπηρεσιών

διαχείρισης έργου
3.1.

Συλλογή στοιχείων.
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»

µεριµνά για τη συλλογή όλων των στοιχείων που είναι

απαραίτητα για την εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης και αφορά στην
υλοποίηση του έργου (ή των έργων) του Άρθρου 1 παρ. 1.1

Ο «Κ.τ.Ε.»

υποχρεούται να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στην κατοχή
του, για το σκοπό αυτό.
3.2.

Προγραµµατισµός
Ο

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»

υποχρεούται

να

συντάξει

γενικό

αναλυτικό

προγραµµατισµό βάσει του οποίου θα καθοριστούν λεπτοµερώς όλες οι
ενέργειες που απαιτούνται, από την έναρξη µέχρι την πλήρη αποπεράτωση
του έργου.
Ο προγραµµατισµός εγκρίνεται από τον «Κ.τ.Ε.».
3.3.

Μελέτες
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» παραλαµβάνει από τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» πλήρη φάκελο των
µελετών του έργου, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2 .
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να µελετήσει µε προσοχή όλα τα στοιχεία του
έργου που περιλαµβάνει ο φάκελος της µελέτης και σε συνεργασία µε τον
µελετητή να προβεί σε τυχόν απαιτούµενες διορθώσεις ή συµπληρώσεις,
ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση του έργου. Προς
τούτο ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδροµή σε σχέση
µε τις σχετικές υποχρεώσεις του µελετητή.

3.4

Χρονικός & Οικονοµικός Προγραµµατισµός
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
α) Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου (ή έργων)
σε όλα τα στάδια.
β) Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράµµατος οικονοµικού προγραµµατισµού,
µε το οποίο θα αναλύεται σε δίµηνη βάση η απαιτούµενη ροή πληρωµών
(CASH FLOW CHART).
3

γ) Τη σύνταξη τελικού προϋπολογισµού κόστους του έργου, λαµβάνοντας
υπόψη:
1) Τους προϋπολογισµούς που θα προκύψουν από τις µελέτες του
έργου, βάση των τρεχουσών τιµών κόστους.
2) Τις

δαπάνες

που

προβλέπονται

στο

Άρθρο

4,

µη

συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
δ) Τα παραπάνω χρονοδιαγράµµατα µπορούν να αναθεωρούνται µε έγκριση
του Κύριου του Έργου.
3.5

Εποπτεία έργου – Ενέργειες διαχείρισης
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει:
3.5.1.

Την εποπτεία και διαχείριση του έργου , σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
διατάξεις Νόµων και τους όρους της παρούσας Σύµβασης. Το έργο
αυτό θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Την επιλογή εργολάβων , προµηθευτών κ.λ.π. σε συνεργασία µε
τον «Κ.τ.Ε.».
β) Τη σύνταξη και υπογραφή συµφωνητικών µεταξύ του «Κ.τ.Ε.» και
των εργολάβων , προµηθευτών κ.λ.π..
γ) Τη συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµφωνητικών
των µελετητών, των προµηθευτών, των εργολάβων και παντός
τρίτου που έχει σχέση µε τα έργα, καθώς και την έγκαιρη
εισήγηση στον Κύριο του έργου, σχετικά µε την λήψη κάθε µέτρου
που θα κατοχυρώνει τα συµφέροντά του σε κάθε περίπτωση που
θα παραβιάζονται οι όροι των συµφωνητικών.
δ) Την επίβλεψη όλων των εκτελούµενων εργασιών, ποιοτικά και
ποσοτικά, σύµφωνα µε τους όρους των συµφωνητικών, καθώς
και τη µέριµνα για το συντονισµό των ενεργειών των µελετητών,
των

εργολάβων,

των

προµηθευτών

και

παντός

τρίτου

εµπλεκόµενου στην εκτέλεση του έργου.
ε) Την

παρακολούθηση

των

τυχόν

τροποποιήσεων

και

συµπληρώσεων, καθώς και την επίβλεψη της εφαρµογής των
µελετών των έργων.
3.5.2

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των από
το Νόµο ή από την Πρακτική προβλεπόµενων βιβλίων, τευχών ή
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εντύπων

που

απαιτούνται

για

τη

σωστή

και

λεπτοµερή

παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
3.5.3

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να τηρηθούν
από τους εργολάβους, πλήρως και επακριβώς, όλα τα µέτρα
ασφαλείας στα Εργοτάξια που προβλέπει ο νόµος, από την έναρξη
των εργασιών κατασκευής και µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των
έργων.
Ρητά επίσης συµφωνείται ότι ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» οφείλει να λάβει κάθε
µέτρο νοµικής κάλυψης και προστασίας του Κυρίου του Έργου, για
την απαλλαγή του από οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για
τυχόν εργατικά ατυχήµατα ή για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές
προσώπων ή πραγµάτων όλων των παραγόντων που εµπλέκονται
στο έργο ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων
για ηθική βλάβη, εξ αιτίας ή εξ αφορµής της εκτέλεσης των έργων,
αφού µε βάση την παρούσα Σύµβαση και εκ των πραγµάτων,
υπεύθυνος θα είναι ο αντίστοιχος εργολάβος, µελετητής ή επιβλέπων
του έργου.
Εν όψει αυτών συνοµολογείται ρητά ότι ο Κύριος του έργου ουδεµία
ευθύνη (ποινική ή αστική) θα πρέπει να φέρει για οποιονδήποτε από
τους

πιο αναφερόµενους λόγους και αιτίες, εκτός από τις

περιπτώσεις έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης έργων ή από την µε
υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου διακοπή της ασφαλιστικής
κάλυψης έργων και ότι ο

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα είναι αποκλειστικά

υπεύθυνος απέναντι στον Κ.τ.Ε. για κάθε περίπτωση ζήτησης
ευθυνών εκ των ανωτέρω αιτίων, αφού ο

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει το

καθήκον και την ευθύνη της επίβλεψης, της οργάνωσης του
συντονισµού και της συνεχούς παρακολούθησης όλων των εργασιών
που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.
3.5.4

Την ευθύνη για την παραλαβή των επί µέρους εργασιών (ή του
έργου) από τους εργολάβους και την υπογραφή «πρωτοκόλλου
χρόνου

εγγύησης»

υποχρεούται

να

στη

διάρκεια

συντηρεί

και

να

του

οποίου

αποκαθιστά

ο

εργολάβος

βλάβες

στα

εκτελεσθέντα από αυτόν έργα ή εγκαταστάσεις.
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3.5.5

Την παρακολούθηση της έναρξης λειτουργίας όλων των πάσης
φύσεως κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων από τους
εργολάβους.

Την ευθύνη της παρακολούθησης των εργολάβων

ώστε να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία των προαναφερθεισών
κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων κατά το χρονικό
διάστηµα της συντήρησής τους από τους εργολάβους, για χρονική
διάρκεια ………………… (π.χ. ενός έτους)
3.5.6

Την ευθύνη για τον καθορισµό της κάλυψης του «Κ.τ.Ε.» µε τις
εγγυήσεις των εργολάβων και προµηθευτών των έργων, σε ό,τι
αφορά στο χρόνο παράδοσης, στην ποιότητα, στην καλή λειτουργία
κλπ των έργων, υλικών και εγκαταστάσεων.

3.5.7

Την ευθύνη για τη µεταξύ εκάστου εργολάβου και του «Κ.τ.Ε.»
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής κάθε έργου, µετά
την πάροδο του χρόνου εγγύησης που προβλέπουν οι σχετικές
συµβάσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της αυτοδίκαιης
παραλαβής σε βάρος του «Κ.τ.Ε.».

3.5.8

Τον έγκαιρο προγραµµατισµό για την αντιµετώπιση από τους
αρµόδιους µελετητές των αναγκαίων διορθωτικών προσαρµογών
στις µελέτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.

3.5.9

Τη

µέριµνα

για

κατασκευαστικών

τη

σύνταξη

λεπτοµερειών»

των

«επί

(SHOP

τόπου

σχεδίων

DRAWINGS),

που

αποτελούν τα αναγκαία συµπληρώµατα των σχεδίων εφαρµογής των
µελετών των έργων, µε τη σύµφωνη γνώµη των µελετητών.

Ο

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να επιφέρει ή να επιτρέψει καµία
τροποποίηση ή αλλαγή στα έργα , χωρίς την προηγούµενη έγκριση
του «Κ.τ.Ε.».
3.5.10 Τη µέριµνα για σύνταξη των τελικών σχεδίων εκάστου έργου «όπως
κατασκευάστηκε», µε τη συµπλήρωση ή ενηµέρωση των σχεδίων της
µελέτης εφαρµογής, για τη δηµιουργία αρχείου του έργου (ή των
έργων).
3.5.11 Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να µεριµνήσει για τον σχηµατισµό και
θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση, πλήρους αρχείου του έργου που
θα αποτελείται από:
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α) τα σχέδια και τα στοιχεία που θα παραλάβει ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» που
αφορούν στις γενόµενες εργασίες και µελέτες που αφορούν στο
έργο.
β) τα συµπληρωµατικά ή τροποποιητικά σχέδια και µελέτες που θα
γίνουν από τους µελετητές του έργου, όπως και εκείνα που
προκύπτουν από τους όρους του παρόντος (3.5.9, 3.5.10),
γ) τα ηµερολόγια του έργου (ή των έργων) από την υπογραφή της
παρούσας σύµβασης και µετέπειτα
δ) την αλληλογραφία που θα αφορά στο έργο
ε) κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τους όρους της
παρούσας ή που θα προκύψει από την εξέλιξη του έργου και θα
ανήκει στον τεχνικό και οικονοµικό φάκελό του.
στ) τα Χρονοδιαγράµµατα και τους Προϋπολογισµούς
Το αρχείο αυτό θα αποτελεί ιδιοκτησία του «Κυρίου του Έργου», θα
είναι στην διάθεση του σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της
κατασκευής του Έργου και θα παραδοθεί σ΄ αυτόν στο τέλος του
έργου, ή όποτε ζητηθεί απ΄ αυτόν.
3.5.12 Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας ή ενέργειας, η οποία ενδεχόµενα
δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, πλην όµως προκύπτει από το
πνεύµα των προαναφερθέντων και η οποία, εφόσον είναι αναγκαία
για την ολοκλήρωση των ανατιθέµενων στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» κατά τα
ως άνω καθηκόντων, θεωρείται σαν υπαγόµενη στις υποχρεώσεις
του.
3.5.13 Τη µέριµνα για την ορθή τήρηση των απαιτούµενων καταστάσεων
όλων των ασφαλιστικών ταµείων (κύριων και επικουρικών) του
εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού, που θα απασχολήσει ο
«Κύριος του Έργου» για από- λογιστικές εργασίες, τη µέριµνα για την
έγκαιρη επίδοση των καταστάσεων αυτών στον Κ.τ.Ε., για την
πληρωµή στα ανωτέρω ταµεία.
3.5.14 Τη µέριµνα για τη συγκέντρωση και διαφύλαξη όλων των κατά το
Νόµο απαιτούµενων παραστατικών και λογιστικών στοιχείων του
έργου.
3.5.15 Τη µέριµνα για την εκπλήρωση από τον «Κύριο του Έργου» και από
τους εργολάβους και προµηθευτές των έργων, των υποχρεώσεών
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τους προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους κλπ. Καθώς και τη µέριµνα για
την ακριβή και έγκαιρη συµµόρφωση του «Κ.τ.Ε.» των εργολάβων
και προµηθευτών των έργων µε τις υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α.
και

τα

λοιπά

ασφαλιστικά

ταµεία,

κύριας

και

επικουρικής

ασφαλίσεως, ούτως ώστε να µην υπάρξει ενόχληση ή επιβάρυνση
του «Κ.τ.Ε.» ή καθυστέρηση στην πρόοδο των Έργων εκ των λόγων
αυτών.
3.5.16 Την σύνταξη επιµετρήσεων όλων των εκτελούµενων εργασιών των
έργων, καθώς και των συνοδευτικών επιµετρητικών σχεδίων, εφόσον
αυτό απαιτείται.
3.5.17 Τη σύνταξη των λογαριασµών πληρωµής των

εργολάβων και

προµηθευτών των έργων και στη συνέχεια επίδοσή τους στον Κ.τ.Ε.,
προς εξόφληση.
3.6

Παραλαβές Έργων
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την ευθύνη να οργανώσει τη διαδικασία και να
συµµετάσχει στη διενέργεια παραλαβής του εκτελεσθέντος Έργου (ή Έργων)
από τον «Κύριο του Έργου», σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων
συµφωνητικών εργολαβιών, ή προµηθειών.

Άρθρο 4ο: ∆απάνες Έργου – Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου
Ο “Κύριος του Έργου” αναλαµβάνει την εµπρόθεσµη κάλυψη των πάσης φύσεως
δαπανών

για

την

πραγµατοποίηση

του

έργου,

όπως

εντελώς

ενδεικτικά

µνηµονεύονται παρακάτω:
4.1

Τις δαπάνες εκπόνησης των πάσης φύσεως συµπληρωµατικών µελετών του
έργου.

4.2

Τις δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως υλικών και εγκαταστάσεων του
έργου.

4.3

Τις δαπάνες για τις κάθε είδους εργασίες και τα τµήµατα του έργου που θα
ανατεθούν σε εργολάβους.

4.4

Τις δαπάνες αµοιβής του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα
ασχοληθεί στο εργοτάξιο του έργου, και τις αναλογούσες στην αµοιβή του
προσωπικού αυτού επιβαρύνσεις του κυρίου του έργου υπέρ των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
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4.5

Τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου, όπως π.χ. δαπάνες
αποθήκευσης και φύλαξης υλικών και εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν
δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης των εργοταξίων κλπ., εφόσον αφορούν
τον “Κ.τ.Ε.”

4.6

Τη δαπάνη για την αναθεώρηση των υφιστάµενων αδειών για την εκτέλεση
του έργου, όπως και τη δαπάνη για τη σύνδεση όλων των παροχών µε τα
δίκτυα των αντιστοίχων Οργανισµών (Ε.Υ.Α.Θ. – ∆.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. κλπ) µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να διεκπεραιώσει όλες τις
απαιτούµενες διοικητικές διαδικασίες.

4.7

Την αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» που θα καταβάλλεται εντός των προθεσµιών
που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4.8

Τη δαπάνη για πάσης φύσεως έξοδα µετά από πρόταση του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
και έγκριση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», για εργασίες που έχουν σχέση µε τα έργα.

4.9

Τις δαπάνες επιβαρύνσεων, έµµεσων φόρων, τελών κλπ (π.χ. Φ.Π.Α.,
χαρτόσηµο) και τη δαπάνη ασφάλισης των έργων, του προσωπικού που
µισθοδοτείται από τον “K.τ.E.”, των εργαζοµένων στους χώρους των
εργοταξίων του έργου, των τρίτων προσώπων, των υλικών, του εξοπλισµού
και των αποθηκευµένων εντός και εκτός των εργοταξίων υλικών κατά παντός
κινδύνου.

4.10

Τις δαπάνες εγκατάστασης στον τόπο των έργων, και συγκεκριµένα δαπάνες
για κτίσµα προκατασκευασµένο ή σταθερό, µε χώρους γραφείων, αποθήκης,
υγιεινής και εξοπλισµό.

4.11

∆απάνες για επιπλέον άτοµα επίβλεψης στο εργοτάξιο του έργου.

4.12

∆απάνες για µετάκληση ειδικών συµβούλων, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του
εργοδότη.

Άρθρο 5ο : Έναρξη και Αποπεράτωση Καθηκόντων Αναδόχων
5.1

Εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης αρχίζει ο
χρόνος άσκηση των καθηκόντων του “Αναδόχου”, αφού παραδοθούν σ΄
αυτόν από τον “KτTE”, όλα τα στοιχεία και οι µελέτες που αφορούν στο έργο.

5.2

Μέσα σε 20 µέρες ο “Ανάδοχος”, είναι υποχρεωµένος να παραδώσει για
έγκριση στον “KτE” τον προγραµµατισµό και ένα Γενικό Προσωρινό
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου.
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5.3

Ο εφικτός χρόνος αποπεράτωσης του Έργου θα καθοριστεί από την ανάλυση
του προσωρινού χρονοδιαγράµµατος. Ο οριστικός χρόνος αποπεράτωσης θα
καθοριστεί από το Τελικό Χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα συνταχθεί µετά την
αποπεράτωση των πάσης φύσεως προπαρασκευαστικών ενεργειών.

5.4

Ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου µεταβάλλεται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α.

Στην περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης της χρηµατοδότησης του
Έργου ή ανωτέρας βίας που παρακώλυσε ουσιωδώς τη πρόοδο των
εργασιών

β.

Στην περίπτωση αλλαγής των προβλεπόµενων εργασιών των µελετών
και τροποποιήσεων µετά την έγκριση από τον “KτE”.

γ.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής ή παρακώλυσης των
εργασιών

Η κατά τα άνω µεταβολή του χρόνου αποπεράτωσης του Έργου
γνωστοποιείται

αµέσως

στον

“KτE”

για

την

αναπροσαρµογή

του

χρονοδιαγράµµατος.
5.5

Η συνολική αποπεράτωση του έργου, η οποία επιφέρει και τη λήξη των
υποχρεώσεων

του

“Αναδόχου”,

θεωρείται

ότι

συντελείται

µετά

την

αποπεράτωση του έργου (ή του συνόλου των εργασιών).
Στη συνέχεια συντάσσεται “πρωτόκολλο αποπεράτωσης του Έργου”, το
οποίο υπογράφεται από τον “KτE” και τον “Ανάδοχο”, µετά από έγγραφη
πρόσκληση του δευτέρου προς τον πρώτο.
Αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την παραπάνω
πρόσκληση, τότε τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε την παρούσα Σύµβαση ο
“Ανάδοχος”, θεωρούνται ότι αποπερατώθηκαν, εκτός εάν µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία ο “KτE” γνωστοποιήσει νόµιµα στον “Ανάδοχο” τους λόγους της
µη υπογραφής του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή και αν δεν επέλθει
συµφωνία στο ίδιο χρονικό διάστηµα, το θέµα παραπέµπεται στην ∆ιαιτησία
του άρθρου 8.
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Άρθρο 6ο :Αµοιβή του “ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ”
Περίπτωση «Α»
6.1

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του “Αναδόχου” για όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρει στον “KτE”, όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση, θα
εφαρµοστούν οι διατάξεις περί ελαχίστων αµοιβών Μηχανικών επί της
αντιστοίχου συνολικής δαπάνης του Έργου (ή των έργων), όπως αυτή θα
πραγµατοποιηθεί µετά την υπογραφή της παρούσης και όπως οι επί µέρους
δαπάνες περιγράφονται στο άρθρο 4. Στη

συνολική δαπάνη δεν

περιλαµβάνεται η αµοιβή του Αναδόχου και ο επ΄ αυτής Φ.Π.Α..
6.2

Οι ως άνω ελάχιστες αµοιβές δεν επιτρέπεται να αυξοµειώνονται υπέρ ή εις
βάρος

οποιουδήποτε

των

συµβαλλοµένων

µερών,

πέραν

των

προβλεπόµενων από τον κώδικα Αµοιβών Μηχανικών.
6.3

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αµοιβές του “Αναδόχου” βαρύνει τον “KτE”. Η
αµοιβή του “Αναδόχου” υπόκειται στις εκάστοτε κατά το νόµο παρακρατήσεις
(φόροι εισοδήµατος κλπ). Κάθε διαφορά µεταξύ των κρατήσεων τελών και
εισφορών που ισχύουν σήµερα και της τυχόν αύξησής τους η αντικατάστασής
τους µε άλλες ανάλογες επιβαρύνσεις θα βαρύνει τον “KτE”.

6.4

Με την ως άνω αµοιβή του Αναδόχου καλύπτονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, εκτός των άλλων και τα εξής:
α.

Το σύνολο των πάσης φύσεως απαιτήσεων του Αναδόχου βάσει της
κείµενης Νοµοθεσίας και της παρούσης Σύµβασης, καθώς και οι κάθε
είδους φορολογικές υποχρεώσεις του ιδίου και οι προς τα ταµεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης υποχρεώσεις του σε σχέση µε το προσωπικό
του.

β.

Η αντιστοιχούσα στο έργο αναλογία εκ των γενικών εξόδων της
επιχείρησης του αναδόχου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες
αυτού, αναγκαίες για την εκτέλεση του Έργου.

γ.

Οι δαπάνες (µισθοδοσία κλπ) του χρησιµοποιούµενου από αυτόν
προσωπικό για την άσκηση όλων των καθηκόντων του, όπως
περιγράφεται στην παρούσα.

6.5

Η διαδικασία καταβολής της αµοιβής του αναδόχου καθορίζεται ως εξής:
α.

Η αµοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τµηµατικά και κατά προτίµηση
µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα. Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε
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µήνα ο ανάδοχος υποβάλει στον “KτE” αναλυτικό πίνακα της αµοιβής
του

σε

ανακεφαλαιωτική

µορφή

(λογαριασµός)

µε

βάση

τον

προϋπολογισµό δαπανών που πραγµατοποιήθηκε στο έργο µέχρι τότε.
β.

Η ανωτέρω αµοιβή θα καταβάλλεται στον “ανάδοχο” µέσα σε δέκα (10)
το πολύ µέρες από την υποβολή του «πίνακα αµοιβής».

γ.

Από κάθε λογαριασµό αµοιβής θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού 10%
επί του ποσού της αµοιβής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η
παρακράτηση αυτή θα αποδοθεί στον “ανάδοχο” κατά την υπογραφή
του τελικού πρωτοκόλλου αποπεράτωσης του “Έργου”.

δ.

Προκαταβολές στον “ανάδοχο” µπορούν να χορηγηθούν εφόσον προς
τούτο θα συµφωνήσει και ο “Κ.Τ.Ε.” κατά το χρόνο καταβολής τους.

ε.

Εξόφληση της πάσης φύσεως υπολοίπων αµοιβών του “αναδόχου” θα
γίνει σε είκοσι (20) το πολύ µέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου
αποπεράτωσης του “έργου” του αναδόχου.

Περίπτωση «Β»
6.1

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του “αναδόχου” συµφωνείται µεταξύ αυτού
και του “Κ.τ.Ε.” ποσοστό α % το οποίο θα εφαρµόζεται πάνω στον εκάστοτε
προϋπολογισµό δαπανών του έργου.
“Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι στης περίπτωσης «Α» “.

Άρθρο 7ο : ∆ιακοπή Εργασιών – Καταγγελία Σύµβασης
7.1

Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει το έργο που ανέθεσε
στον ανάδοχο ή να διακόπτει αυτό εν όλω ή εν µέρει, χωρίς να θίγεται η ισχύς
της παρούσας σύµβασης.

7.2

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον “ανάδοχο” για την χρονική διάρκεια της διακοπής και
τους λόγους που την επέβαλαν.
Κατά τον χρόνο διακοπής του έργου ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να αποζηµιώνει
τον ανάδοχο για τις σταθερές δαπάνες του (αµοιβές προσωπικού, ενοίκια,
έξοδα γραφείου και λοιπά έξοδα τα οποία επωµίζεται προκειµένου να
διατηρείται σε ετοιµότητα)
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Το ανωτέρω ποσό δεν συνυπολογίζεται στις αµοιβές του “αναδόχου” βάσει
του άρθρου 6.
7.3

Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 µέρες, ο
ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο
ανάδοχος δικαιούται το σύνολο των συµφωνηµένων αµοιβών του µέχρι το
χρόνο που αυτός θα παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αποζηµιωθεί
για τις θετικές ζηµίες που υφίσταται από την µονοµερή διακοπή του έργου.

7.4

Καθένας από τους συµβαλλόµενους δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα
σύµβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγµένα τους όρους που
θέτει αυτή.

Άρθρο 8ο : Επίλυση ∆ιαφορών - ∆ιαιτησία
8.1

Η επίλυση διαφορών, η ερµηνεία των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε
αµφισβήτηση προκύψει από αυτών επιλύεται ως εξής:
Τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ανά έναν διαιτητή και έκαστος εξ αυτών κάνει
γνωστό τον διορισµό στον έτερο, µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 ηµερών από τη
διαπίστωση του προβλήµατος προς επίλυση.
Οι διαιτητές συνεδριάζουν σε 5 µέρες από τον διορισµό τους.
(σχετικά άρθρα 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας)
Η απόφαση των ∆ιαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 30 ηµέρες από τον διορισµό
τους.
Εάν δεν υπάρξει συµφωνία στην επίλυση της διαφοράς, αρµόδια καθίστανται
τα δικαστήρια της έδρας του “Κ.τ.Ε.”.

8.2

Όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση
οποιουδήποτε όρου έχει τις ακόλουθες συνέπειες για τους συµβαλλόµενους:
α.

∆ηµιουργεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης

β.

Ενεργοποιεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρούσας σύµβασης και το Νόµο.

Άρθρο 9ο : Ερµηνεία Σύµβασης – Τροποποίηση Όρων
9.1

Οι σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών ρυθµίζονται αποκλειστικά από τους
όρους της παρούσας σύµβασης.

9.2

Οποιαδήποτε τροποποίηση επέρχεται µόνο κατόπιν συµφωνίας και των δύο
συµβαλλοµένων µερών.
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Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έκαστος των
συµβαλλοµένων παρέλαβε από ένα, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Κύριος του Έργου

Ο Ανάδοχος

(Εργοδότης)

(∆ιαχειριστής)
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ)
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ

: …………………………………..………………………….

ΚΑΙ ΤΟΥ

: ……………………………..……………………………….

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : ………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Στη …………………….. σήµερα …………….……….. ηµέρα ………...……………… οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι :
1.

Ο / Η …………….. (Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου) …………………...
που εδρεύει …………………… (πόλη – οδός – αριθµός) …………………….….
(και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ……………………………………………….)
αποκαλούµενος / η εφ' εξής "ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ",

2.

Ο / Η ………………………..…………………………….…………………………
που εδρεύει ……………………………………………………………………….….
(και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ……………………………………………….)
αποκαλούµενος / η εφ' εξής "ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ",

έχοντας υπόψη :
1.

Την επιθυµία του εργοδότη να προβεί σε εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην
κατασκευή

του

έργου

:

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
2.

Την από ……………….. προσφορά του "ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ", µε την επωνυµία
…………………………………………………………………………………………..,
που αφορά στην ανάληψη κατασκευής του παραπάνω έργου.

3.

Κ.Λ.Π.

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :
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1.

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ) αναθέτει στο δεύτερο
(ΕΡΓΟΛΑΒΟ) την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται, για την
ολοκλήρωση του έργου : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

2.

Τα τεύχη και έγγραφα που επισυνάπτονται και συνιστούν ενιαίο σύνολο µε την
παρούσα Σύµβαση είναι :
2.1

Οι Όροι Σύµβασης

2.2

Η προσφορά του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Τιµολόγιο, Προϋπολογισµός)

2.3

Το πρόγραµµα κατασκευής του Έργου

2.4

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Γενικοί Όροι

2.5

Η εγκεκριµένη µελέτη κατασκευής του έργου

2.6

Τεύχος πληροφοριακών στοιχείων

(Σηµ. Από τα παραπάνω τεύχη µόνο οι Όροι Σύµβασης, ως τυπικό προσάρτηµα,
συνοδεύουν το παρόν Σχέδιο Σύµβασης)
3.

Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας που θα ανακύψει µεταξύ των διαφόρων τευχών
ή εγγράφων, η σειρά ισχύος των εγγράφων προσδιορίζεται µε τη σειρά της
παραπάνω απαρίθµησης.

4.

Όλα τα παραπάνω τεύχη και έγγραφα υπογράφονται κατά σελίδα από τους
συµβαλλόµενους και επισυνάπτονται στην παρούσα Σύµβαση.

5.

Το εργολαβικό αντάλλαγµα, σύµφωνα µε την προσφορά του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ,
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ : …..… (ολογράφως και αριθµητικώς) ………..

6.

Ο προκύπτον Φ.Π.Α. επί του εργολαβικού ανταλλάγµατος θα βαρύνει τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

7.

Στο τίµηµα της προσφοράς του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (εργολαβικό αντάλλαγµα)
περιέχονται όλα τα αναγκαία έξοδα και το εργολαβικό όφελος, καθώς και κάθε
δαπάνη µη ρητώς κατονοµαζόµενη, για την έντεχνη, ολοσχερή αποπεράτωση
και συντήρηση του έργου.

8.

Για την πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα προσκοµίσει
στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της, µία αµετάκλητη
εγγυητική επιστολή "Καλής Εκτέλεσης" για το ποσό του 10% της Συµβατικής
∆απάνης του Έργου που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 5.
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Η εγγυητική επιστολή (κείµενο) πρέπει να έχει την έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένη Τράπεζα της εγκρίσεώς του επίσης ή από
το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ µετά
την οριστική παραλαβή του Έργου.
9.

Για την πληρωµή προκαταβολής µέχρι του ποσού 15% της παραπάνω
Συµβατικής ∆απάνης, θα πρέπει ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να προσκοµίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους της παραγράφου 8.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ αµέσως µετά την
απόσβεση του ποσού της προκαταβολής, κατά τις πληρωµές του.

10. Η προθεσµία περαίωσης του Έργου ορίζεται σε ……………….. ηµερολογιακές
ηµέρες από τη ηµεροµηνία εγκατάστασης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ στο Έργο. Η
υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας συνεπάγεται την επιβολή ποινικής
ρήτρας σύµφωνα µε το άρθρο 5 των "Όρων Σύµβασης". Η ποινική ρήτρα ισχύει
για 60 ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας περαίωσης και στη συνέχεια ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ µπορεί να κηρύξει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ έκπτωτο µε τις συνέπειες που
προβλέπει η Σύµβαση.
11. Λύση Συµβάσεως – Έκπτωση ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
11.1

Η

σύµβαση

λύεται

αυτοδίκαια

σε

περίπτωση

κηρύξεως

του

πέρα

από

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ σε πτώχευση.
11.2

Η σύµβαση λύεται επίσης :
α. Σε

περίπτωση

διακοπής

των

εργασιών

…..ηµερολογιακές ηµέρες, από υπαιτιότητα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
µετά από προηγούµενη προειδοποίηση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ προς τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ που θα τάσσει εύλογη προθεσµία σχετικά.
β. Σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ αφού
προηγουµένως τάξει σε αυτόν εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση.
Σε

περίπτωση

λύσεως

της

Συµβάσεως

και

εκπτώσεως

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
για αποζηµίωση θα καταπέσει η ρήτρα για την καλή εκτέλεση του
Έργου προς όφελος του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ως ποινή επιπλέον οποιασδήποτε
αποζηµιώσεως και ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα µπορεί να προχωρήσει µόνος
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του στην εκτέλεση του Έργου ή να το αναθέσει σε άλλον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.
Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και / ή ο άλλος εργολάβος
µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλον τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, τα
εργαλεία,

τα

υλικά

και

τα

εφόδια,

τις εγκαταστάσεις

και

τις

διευκολύνσεις, οι οποίες εισεφέρθησαν ή κατασκευάστηκαν από τον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ στο Εργοτάξιο, σε παρακείµενες προς αυτό περιοχές ή σε
γειτονικούς χώρους χωρίς καταβολή καµίας αποζηµιώσεως ή αµοιβής.
Εξυπακούεται ότι επιπλέον των ανωτέρω συνεπειών ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα
ευθύνεται επίσης και για την επανανόρθωση κάθε ζηµίας και για την
πληρωµή όλων των επιπροσθέτων εξόδων ή εκτάκτων εξόδων τα
οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου µέχρι την τελική
ολοκλήρωσή του είτε από τον ίδιο τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ είτε από οιονδήποτε
άλλον εργολάβο.
12.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και συνοµολογούν αµοιβαία ότι
οι παροχές που αναφέρονται στο παρόν τελούν σε αναλογία προς τις
αντίστοιχες αντιπαροχές, κρίνονται δε και αναγνωρίζονται ως ίσες,
αληθείς, δίκαιες, εύλογες και σύµφωνες µε τις επικρατούσες σήµερα
γενικές και ειδικές συναλλακτικές συνθήκες, περιέχουν δε και την
στάθµιση όλων των παραγόντων που αναφέρονται στο παρόν.

12.2

Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται από κάθε δικαίωµά τους για
διάρρηξη της παρούσας σύµβασης, ολικά ή µερικά, για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία.

12.3

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση καθώς και κάθε µεταβολή ή
τροποποίηση του ποσού που συµφωνήθηκε λόγω εργολαβικού
ανταλλάγµατος, έστω και αν επήλθε απρόβλεπτη µεταβολή των
οικονοµικών συνθηκών από οιονδήποτε λόγο και αιτία, είτε µελλοντική,
είτε

γνωστή,

είτε

άγνωστη,

συµπεριλαµβανοµένης

µέχρι

την

αποπεράτωση του έργου και κάθε φορολογικής επιβάρυνσης ή άνοδο
των τιµών και ηµεροµισθίων και εν γένει κάθε οιαδήποτε µεταβολή των
συνθηκών που επικρατούν σήµερα.
12.4

Αποκλείεται επίσης απολύτως και κάθε δικαίωµα, κάθε απαίτηση,
αξίωση ή αγωγή του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την αναθεώρηση του εργολαβικού
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ανταλλάγµατος λόγω όλων των παραπάνω αιτιών ή και λόγω πλάνης
περί τα πράγµατα ή κατά τον υπολογισµό των τιµών, λογιστικού ή
ακόµη και αριθµητικού λάθους ή αύξησης των τιµών και ηµεροµισθίων ή
απρόβλεπτης δαπάνης και γενικά για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθ'
όσον ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ο οποίος και εστάθµισε όλα τα προαναφερόµενα
ακόµη και από ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός, αναλαµβάνει δε τον
κίνδυνο του έργου στο σύνολό του.
12.5

Ειδικότερα ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει :
α. ότι ο υπολογισµός της δαπάνης εκτελέσεως των ΕΡΓΩΝ έγινε βάσει
προϋπολογισµού που συντάχθηκε από αυτόν και την ακρίβεια του
οποίου ρητά εγγυήθηκε και εγγυάται µε το παρόν και συνεπώς δεν
µπορεί

να

ζητήσει

αύξηση

της

παροχής

ούτε

οιαδήποτε

αναθεώρηση του προϋπολογισµού και γενικά της παρούσας
συµβάσεως

και

αν

τυχόν

ήθελε

επακολουθήσει

οιαδήποτε

υπερτίµηση της αξίας των προϋπολογισθέντων έργων ή των υλικών
τους

ή

των

ηµεροµισθίων

των

εργατοτεχνιτών

ή

εξαιτίας

απρόβλεπτων διαφορών, παραιτούµενος άλλωστε από τώρα µε το
παρόν από κάθε σχετικό δικαίωµά του.
β. ότι προϋπελόγισε επαρκώς τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την
κατασκευή του έργου και ότι έχει εξασφαλισµένα τα απαιτούµενα
για την εκτέλεση του έργου κεφάλαια και
γ. ότι θα αποπερατώσει το όλο έργο άρτιο σύµφωνα µε τα συµβατικά
έγγραφα και εµπρόθεσµα και ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ αποδέχεται τις
δηλώσεις του αυτές.
12.6

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να αναθέσει κατ' επιλογή του την
παρακολούθηση εκτέλεσης της Σύµβασης και των ΕΡΓΩΝ σε τρίτο (εφ'
εξής ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ). Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα εκπροσωπεί τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
στο εργοτάξιο και θα δύναται να ενεργεί επ' ονόµατί του και για
λογαριασµό του εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που θα του
παρέχονται κατά περίπτωση. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα έχει την ευθύνη του
συντονισµού όλων των εργολάβων που εργάζονται στο εργοτάξιο
καθώς και την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση του έργου, διενεργώντας
συνεχείς και σε βάθος ελέγχους και επιθεωρήσεις. Κατά τη διάρκεια
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εκτελέσεως των εργασιών ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δεν θα έχει ούτε ευθύνη, ούτε
εξουσία επί των µέσων, µεθόδων ή τεχνικών της κατασκευής, των
προγραµµάτων

προστασίας

και

των

µέτρων

ασφαλείας

που

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δεν θα
έχει ούτε ευθύνη, ούτε εξουσία επί των πράξεων ή παραλείψεων του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, των υπεργολάβων του ή των υπαλλήλων του, ή
οποιωνδήποτε

απασχολουµένων

από

αυτόν

ή

οποιουδήποτε

προσώπου που εκτελεί τµήµα του έργου. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα δικαιούται
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης να υποδεικνύει
εγγράφως τυχών ελλείψεις, ανωµαλίες ή κακοτεχνίες στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ,
ο οποίος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς αυτές. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
θα έχει την οικονοµική παρακολούθηση του έργου υπό τον έλεγχο και
την ευθύνη του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ θα καθορίζει και το ύψος
των

εκάστοτε

οφειλοµένων

ποσών

εργολαβικής

αµοιβής

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ λαµβάνοντας υπόψη τα τεύχη δηµοπρατήσεως, την
ποιότητα και τον όγκο του εκτελεσθέντος έργου και των παρεχοµένων
υλικών.
12.7

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, θα γνωστοποιεί τον διορισµό του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ στον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ εγγράφως. Με τον ίδιο τρόπο θα γνωστοποιεί στον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ την τυχόν αντικατάσταση του µηχανικού που διόρισε.
Ο διορισµός του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ αποτελεί δικαίωµα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από την υποχρέωσή
του να εκτελέσει το όλο έργο, βάσει των σχετικών συµβατικών
εγγράφων.
Συγχρόνως ή στην περίπτωση που δεν διορισθεί ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, αυτός δικαιούται και προσωπικά µε τους νοµίµως
διορισµένους

πληρεξουσίους

και

αντιπροσώπους

του,

να

παρακολουθεί την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ.
12.8

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα ειδοποιήσει εντός 48ώρου αφότου καταστεί
ενήµερος περί αιτήσεως πτωχεύσεώς του ή κατασχέσεως της
περιουσίας του που προορίζεται για την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ ή από
την απόφαση του να σταµατήσει τις πάσης φύσεως πληρωµές.

12.9

∆ιακανονισµός ∆ιενέξεων – ∆ιαιτησία
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Κάθε διαφωνία ή διαφορά που σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης
δεν

έχει

επιλυθεί

φιλικά,

θα

λύεται

οριστικά

µε

∆ιαιτησία,

παρακάµπτοντας κάθε άλλη δικαιοδοσία, από δύο ∆ιαιτητές σύµφωνα
µε την Ελληνική Νοµοθεσία, καθένας από τους οποίους θα ορίζεται από
κάθε συµβαλλόµενο µέρος και ένα Επιδιαιτητή που θα επιλέγεται από
τους δύο ∆ιαιτητές.
Το συµβαλλόµενο µέρος που θα ζητά τη ∆ιαιτησία θα κοινοποιεί
γραπτή

ειδοποίηση

προς

το

άλλο µέρος στη

διεύθυνσή

του

καθορίζοντας τα θέµατα για τα οποία θα αποφασίσει την προσφυγή στη
∆ιαιτησία, το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου που διορίζει ως
∆ιαιτητή, καθώς και πρόσκληση προς το άλλο µέρος να διορίσει τον
∆ιαιτητή του εντός 10 ηµερών από τη λήψη της γραπτής ειδοποιήσεως.
Συµφωνείται από τους συµβαλλόµενους ότι η απόφαση των παραπάνω
∆ιαιτητών ή του Επιδιαιτητή θα ισχύσει τελεσίδικα και είναι υποχρεωτικά
αποδεκτή από αυτούς.
Σε περίπτωση µόνο που τα παραπάνω διαιτητικά όργανα δεν
καταλήξουν σε απόφαση, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της έδρας του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
12.10 Η Σύµβαση αυτή αποτελεί την πλήρη συµφωνία των µερών και δεν
υπάρχουν εκτός από όσα περιέχονται σε αυτή άλλες συµφωνίες,
παραστάσεις ή εντυπώσεις σε σχέση µε το αντικείµενο και γενικά το
περιεχόµενό της.
Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συνεννοήσεις ή και οποιαδήποτε άλλα
προγενέστερα έγγραφα τυχόν σχετικά προς το περιεχόµενό της είναι
χωρίς καµία σηµασία.
12.11 Η Σύµβαση αυτή µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε συµφωνία και µε
έγγραφο νόµιµα υπογεγραµµένο από αρµόδια εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών.
Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και
υπογράφηκε, όπως ακολουθεί έκαστος των συµβαλλοµένων έλαβε από ένα.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ
ΕΡΓΟ : ……………..…………
…………………..…………
…………………..…………

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοδεύουν την από ………………….…………… Σύµβαση Εργολαβίας
µεταξύ του "ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ" (………………………………………………….)
και του "ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ" (…………………………….……………………….)
ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείµενο σύµβασης
1.1

Η Σύµβαση έχει ως αντικείµενο την πλήρη, άρτια, έντεχνη σύµφωνα µε τους
κανόνες της επιστήµης και της εµπειρίας και καθ' όλα σύµφωνη µε τα συµβατικά
τεύχη και σχέδια καθώς επίσης και µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, εκτέλεση του έργου που αναφέρεται σε αυτή. Το τεύχος αυτό
αποτελεί και είναι αναπόσπαστο µέρος του υπό σηµερινή χρονολογία
Συµφωνητικού µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ∆ιοίκηση του Έργου – Επιβλέπων Μηχανικός του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
2.1

Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από
τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ είτε απ' ευθείας είτε και µέσω του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει κατάλληλο
διπλωµατούχο µηχανικό του που θα είναι και υπεύθυνος προς τις αρχές και
στους τρίτους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

2.2

Η άσκηση της επιβλέψεως ως προς την εκτέλεση της Συµβάσεως δεν µειώνει σε
καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάσεις και τη Σύµβαση.

2.3

Ειδικότερα ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ή / και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, δεν φέρουν καµία ευθύνη
απέναντι τρίτων για ζηµίες που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στον
ευρύτερο χώρο του Έργου (εργοτάξιο) από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, όπως και για κάθε
τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα, το οποίο ενδεχοµένως θα συµβεί στο
προσωπικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή κάθε τρίτο, κατά την εκτέλεση
της Σύµβασης από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.
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ΑΡΘΡΟ 3 : Εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – Έναρξη εκτελέσεως του Έργου
3.1

Η εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
υπογραφή της Συµβάσεως συντασσοµένου σχετικού πρακτικού.

3.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών το
βραδύτερο εντός δέκα (10) ηµερών από την εγκατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 4 : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής – Αναλυτικό πρόγραµµα προόδου των
εργασιών
4.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, µε βάση τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες που
προβλέπονται στη Σύµβαση, προέβη στη σύνταξη χρονοδιαγράµµατος, το οποίο
εγκρίθηκε από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή κατ'
εφαρµογή άλλων συµβατικών διατάξεων.

4.2

Σύµφωνα µε το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ συνέταξε και
παρέδωσε στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ αναλυτικό πρόγραµµα προόδου του Έργου, στο
οποίο αναλύονται οι εργασίες, που θα εκτελεστούν ανά µήνα και ανά τµήµα του
Έργου.

4.3

Το πρόγραµµα αυτό θα αναθεωρείται κάθε µήνα σύµφωνα µε την πραγµατική
πρόοδο του Έργου και εφόσον υπάρχει απόκλιση. Η αναθεώρηση θα γίνεται
από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο οποίος οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
εγγράφως για κάθε τροποποίηση, την οποία προτίθεται να επιφέρει στη σειρά
των εργασιών της κατασκευής. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να µη συµφωνήσει µε
οποιαδήποτε από τις προτεινόµενες αναθεωρήσεις και να ζητήσει από αυτόν να
τις τροποποιήσει.

4.4

Η ανωτέρω αναθεώρηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να τροποποιήσει τη
συνολική και / ή τις τµηµατικές προθεσµίες που προβλέπονται στα συµβατικά
τεύχη, τυχόν δε σύνταξη αναθεωρηµένου προγράµµατος, που προβλέπει
ηµεροµηνίες πέρατος πέρα από αυτές που αναφέρονται στο χρονοδιάγραµµα
κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από την υποχρέωση να καταβάλει
τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύµβαση για καθυστερήσεις εκτός αν
αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή ανωτέρα βία.

ΑΡΘΡΟ 5 : Συνέπειες καθυστερήσεων – Ποινικές Ρήτρες
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5.1

Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις τυχόν τµηµατικές και / ή τη
συνολική προθεσµία περαίωσης, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ αθροιστικώς τις ποινικές ρήτρες που ορίζονται ως εξής :
……………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………..……………………………………………….

5.2

Ρητώς συµφωνείται πως οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τη Σύµβαση
καταπίπτουν σαν ποινή υπέρ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ανεξάρτητα από την πρόκληση ή
µη ζηµίας στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ο οποίος µε πλήρη επιφύλαξη κάθε συµβατικού ή
νοµίµου δικαιώµατός του δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ,
τόσο την ποινική ρήτρα, όσο και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
ζηµίας, που θα υποστεί από τη µη έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της
Σύµβασης.

5.3

Τα ποσά από την κατάπτωση των ποινικών ρητρών ουδέποτε συµψηφίζονται µε
τα ποσά αποκαταστάσεως των θετικών και αποθετικών ζηµιών.

ΑΡΘΡΟ 6 : Σχέδια και οδηγίες
6.1

Το Έργο που αναφέρεται στη Σύµβαση θα εκτελεσθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται σε αυτήν. Ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ακριβώς και από κάθε
άποψη µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές, δηλώνει δε ότι έχει εξετάσει µε
προσοχή και επιµέλεια τα σχέδια που αφορούν στο υπό εκτέλεση Έργο και ότι τα
βρήκε ορθά, ακριβή και κατάλληλα και ότι τα αποδέχεται πλήρως.

6.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του τα
σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα, προκειµένου να διευκολυνθεί η
εφαρµογή της µελέτης και των αναγκαίων προσαρµογών αυτής και ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να συµµορφώνεται µε τα τροποποιηµένα ή νέα σχέδια
χωρίς να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωµή
του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει µε βάση τα σχέδια που του είχαν
δοθεί.

6.3

Κατά την πρόοδο των έργων, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να παρέχει στον
εργολήπτη όσα τυχόν συµπληρωµατικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία,
µε σκοπό την πλήρη και αρµόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να συµµορφώνεται επακριβώς µε τα πρόσθετα αυτά
σχέδια και οδηγίες.
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6.4

Οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που αναφέρεται στις προδιαγραφές και δεν
απεικονίζεται στα σχέδια ή απεικονίζεται σε αυτά, αλλά δεν αναφέρεται στις
προδιαγραφές, έχει την ίδια ισχύ, σαν να απεικονίζεται ή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση πάντως ασυµφωνίας στους αριθµούς, στα σχέδια ή στις
προδιαγραφές ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να αναφέρει αµέσως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ το
θέµα και αυτός είναι υποχρεωµένος να αποφαίνεται εγγράφως και αµελλητί.

6.4.α Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να παρεµβαίνει µε δικά του συνεργεία και να εκτελεί
τµήµα του έργου που περιλαµβάνεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του
εργολάβου όπου θεωρεί σκόπιµο για να προφυλάξει την ποιότητα ή το
χρονοδιάγραµµα του Έργου. Οι εργασίες που θα συντελεστούν έτσι θα
εκπίπτουν σαν αξία από το τίµηµα που έχει συµφωνηθεί.
6.5

Οποιαδήποτε λύση εφαρµοσθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα είναι µε δική του δαπάνη και
κίνδυνο. Για κάθε λεπτοµέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις
προδιαγραφές ή τη Σύµβαση γενικώς, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να ζητά εγκαίρως
και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών οδηγίες του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και να συµµορφώνεται απολύτως µε αυτές.

6.6

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να απαιτεί από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ να του
κοινοποιήσει εγγράφως κάθε οδηγία, εντολή, απόφαση ή εξουσιοδότηση που του
δίνεται, διότι δεν αναγνωρίζονται εάν του δοθούν προφορικώς. Το ίδιο ισχύει και
για κάθε αίτηση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για παροχή πληροφοριών σχετικώς µε το
Έργο. Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαφωνεί προς οποιαδήποτε από τα ανωτέρω σχέδια,
προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές του εργοδότου οφείλει να
γνωστοποιήσει αµελλητί και εγγράφως τη διαφωνία του αυτή στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
και να εκθέτει ταυτοχρόνως τους λόγους της διαφωνίας. Εάν παρά τις
αντιρρήσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ επιµένει εγγράφως στην
εφαρµογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών,
κατευθύνσεων ή εντολών του, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ απαλλάσσεται της ευθύνης σε
σχέση µε τη λύση που δίνεται, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του
να συµµορφωθεί µε αυτήν και να την εφαρµόσει επακριβώς και επιµελώς.

ΑΡΘΡΟ 7 : Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέα έργα
7.1

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ εκτός από το δικαίωµά του να τροποποιεί τα σχέδια, όπως
αναφέρεται ανωτέρω (υπό 6.2), έχει επίσης το δικαίωµα κατά τη διάρκεια της
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κατασκευής του Έργου να επιφέρει εγκαίρως οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη
µορφή του Έργου, την ποιότητα το είδος ή την ποσότητα των εργασιών που
απαιτούνται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου.
7.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν έχει το δικαίωµα να προβεί σε καµία αντίστοιχη
τροποποίηση χωρίς να έχει λάβει την προηγούµενη έγγραφη σύµφωνη γνώµη
του εργοδότου.

7.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει ακόµα το δικαίωµα να ζητά από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ εγγράφως
την εκτέλεση προσθέτων (νέων) εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον
αντικείµενο της Συµβάσεως, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη. Οι
νέες εργασίες πρέπει να είναι συναφείς προς το αντικείµενο της Συµβάσεως ή να
αναφέρονται στις γενικές ανάγκες του Έργου και ανατίθενται εκ των υστέρων
στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. Ουδέποτε δύναται να θεωρηθούν ως νέα έργα οι
τροποποιήσεις της προηγούµενης (υπό 7.1) παραγράφου.

7.4

Για την πραγµατοποίηση των µεταβολών που προβλέπονται στις προηγούµενες
(υπό 7.1 και 7.3) παραγράφους, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας που
περιλαµβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας, τα µεγέθη των
ποσοτήτων και τη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού
που ισχύει µε βάση τον τυχόν προηγούµενο συγκριτικό πίνακα και του
προτεινόµενου προϋπολογισµού, όπως επίσης και τις διαφορές δαπάνης που
προκύπτουν από τη σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισµού που ίσχυε
και του προτεινόµενου.

7.5

Αν οι ανωτέρω τροποποιήσεις ή η εκτέλεση νέων έργων συνεπάγονται την
εκτέλεση και εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας στο αρχικό
τιµολόγιο, τότε ο συγκριτικός πίνακας θα συµπληρωθεί µε πρωτόκολλο που θα
καταρτισθεί µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και στο οποίο θα καθορισθούν
από κοινού οι τιµές µονάδας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 24 του
παρόντος.

7.6

Η εντολή για νέα έργα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές και
προµέτρηση των εργασιών που θα εκτελεσθούν και θα καθορίζει την ηµεροµηνία
αποπερατώσεώς τους. Η προθεσµία αυτή πρέπει να είναι εύλογη, δίκαιη και
ανάλογη µε τη φύση και την έκταση των εργασιών.

7.7

Οι όροι και οι διατάξεις της Συµβάσεως θα διέπουν από κάθε άποψη την
εκτέλεση νέων έργων εκτός αν η αντίστοιχη εντολή περιέχει ειδική εξαίρεση από
τους όρους και διατάξεις της Συµβάσεως ή πρόσθετους όρους και διατάξεις. Ο
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ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τα νέα έργα, για τα οποία θα πάρει
εντολή, µε κάθε φροντίδα, επιµέλεια και ταχύτητα και να συµµορφώνεται γενικώς
µε τη σχετική εντολή και τους ανωτέρω όρους και διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8 : Βοηθητικά έργα
8.1

Όλα τα βοηθητικά έργα ενδεικτικώς : δρόµοι προσπελάσεως στο εργοτάξιο κ.λ.π.
περιλαµβανοµένων όλων των µέτρων υποστηρίξεως ή οποιασδήποτε άλλης
παρεµφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις για την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις υδρεύσεως και τηλεπικοινωνιών
κ.λ.π., θα γίνουν µε δαπάνες και ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

8.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες
Αρχές, Οργανισµούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες των παρακείµενων ιδιοκτησιών
της περιοχής και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, να λαµβάνει, µε δικές του
δαπάνες, όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µπορούν οι ιδιοκτήτες να
χρησιµοποιούν

ελεύθερα

και

ανενόχλητα

τους

δρόµους,

τις

γραµµές

ηλεκτρισµού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραµµές, καθώς επίσης και για την
προστασία τους, εάν αυτές πάθουν ζηµιά ή παρενοχληθούν λόγω της
εκτελέσεως του Έργου.
8.3

Επίσης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες να
προσλαµβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προµηθεύεται
και συντηρεί όλα τα απαιτούµενα σήµατα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές
και γενικώς να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη
ενέργεια για να εξασφαλισθεί ή ανωτέρω ελεύθερη χρήση και προστασία,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων Αρχών ή Οργανισµών.

8.4

Η ευθύνη για αποζηµίωση κάθε τυχόν ζηµιάς βαρύνει αποκλειστικώς και µόνο
τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζηµιάς, στις
εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται ανωτέρω δεν έχει νοµικό
αποτέλεσµα ή επίπτωση για τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, δεδοµένου ότι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
είναι ο µόνος υπεύθυνος ως προς αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9 : Τήρηση νόµων αστυνοµικών κ.λ.π. κανονιστικών διατάξεων Έκδοση
αδειών
9.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του Έργου υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε τους νόµους, τα διατάγµατα, τις υπουργικές αποφάσεις, τους
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κανονισµούς, τις αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες
απαιτήσεις οποιασδήποτε δηµόσιας, δηµοτικής ή άλλης αρχής που θα
αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ ή / και για τις εργασίες του.
9.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ως υπεύθυνος να τηρεί τις ανωτέρω (υπό 9.1) ενδεικτικώς
αναφερόµενες διατάξεις υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
τις διατάξεις που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της
εκτελέσεως του Έργου και µέχρι της οριστικής παραλαβής αυτού από τον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, επίσης δε να ανακοινώνει τα έγγραφα των διαφόρων αρχών, τα
σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

9.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχεία στην
περιοχή του Έργου, το εργοτάξιο και γενικά σε όλες τις θέσεις όπου εκτελούνται
οι εργασίες.

9.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του,
κάθε άδεια που προβλέπεται από τις ανωτέρω (υπό 9.1) αναφερόµενες διατάξεις
εφόσον η άδεια αυτή απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του.

ΑΡΘΡΟ 10 : Προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
10.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να προσλαµβάνει και απασχολεί µε δική του
µέριµνα και δαπάνες το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου
σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως. Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι
οπωσδήποτε ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς κατά περίπτωση
αρµόδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως.

10.2

Ως προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ νοούνται όλα ανεξαιρέτως τα άτοµα που
απασχολούνται στο έργο είτε διαρκώς είτε προσκαίρως µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι, οδηγοί
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων κ.λ.π. που βρίσκονται στο έργο.

10.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την υποχρέωση να πραγµατοποιεί (π.χ. κάθε Παρασκευή)
αµελλητί τις πληρωµές του προσωπικού του και γενικώς κάθε προσώπου που
απασχολήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση του Έργου και
οφείλει να διατηρεί µέχρι της οριστικής παραλαβής του Έργου πλήρη
αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αµαχήτως η εκπλήρωση της
υποχρεώσεώς του αυτής, παραδίδοντας στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ αντίγραφο των
πληρωµών στο Ι.Κ.Α.
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10.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στο προσωπικό και γενικώς στα
άτοµα που θα απασχοληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση του
Έργου, από δικά του χρήµατα τα διάφορα επιδόµατα (δώρα) Χριστουγέννων και
Πάσχα, ως και όλα τα άλλα επιδόµατα ή αποζηµιώσεις που καθορίζονται από
την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία και τις εις εκτέλεση και κατ' εφαρµογή αυτής
κανονιστικές αποφάσεις και πράξεις των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων.

10.5

Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ καθυστερήσει την πληρωµή των αποδοχών
των ανωτέρω ατόµων, τότε µε απλή αίτηση του δικαιούχου του οποίου
καθυστερεί η πληρωµή, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, µετά από προηγούµενη εξέταση των
καταγγελλοµένων, µπορεί να προβεί σε πληρωµή µε χρήµατά του σε βάρος και
για λογαριασµό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. Τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται από τον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από τον αµέσως επόµενο
λογαριασµό πληρωµής του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

10.6

Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου (υπό 10.5) δεν περιλαµβάνονται
αιτήσεις απασχοληθέντων προσώπων, εφόσον αυτές υποβληθούν µετά πάροδο
τριών (3) µηνών, µετά τη λήξη του χρόνου της προβαλλοµένης από τον
δικαιούχο απασχολήσεως ή µετά την ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεως του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

10.7

Οποιοδήποτε πρόστιµο επιβληθεί ενδεχοµένως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για παράβαση
οποιωνδήποτε κειµένων διατάξεων που έχουν σχέση µε το εκτελούµενο Έργο
[ενδεικτικώς αναφέρονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου (π.χ. απόδοση
ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριακή απασχόληση προσωπικού) ως και οι
αστυνοµικές, πολεοδοµικές, φορολογικές διατάξεις] βαρύνει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

10.8

Το προσωπικό που απασχολεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την εκτέλεση του Έργου
ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευµένο, έµπιστο και να έχει όλα
τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική
νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς. Το προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
πρέπει να είναι επαρκές αριθµητικά, ώστε να είναι απολύτως εξασφαλισµένη η
έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής.

10.9

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει πλήρες δικαίωµα ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των
ατόµων τα οποία απασχολεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο Έργο, ως και της πλήρους
συµµορφώσεως

και

πειθαρχίας

αυτών

στις

εντολές

και

οδηγίες

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, δικαιούται δε να επιβάλλει εγγράφως την αποµάκρυνση παντός,
κατά την κρίση του, ακαταλλήλου προσώπου από το εργοτάξιο.
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10.10 Ειδικότερα, εάν ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ειδοποιήσει γραπτώς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ότι ένα
οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του είναι, κατά την κρίση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ,
ανίκανο, ανάξιο εµπιστοσύνης, ανειδίκευτο ή γενικώς δεν τον ικανοποιεί, ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος
αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δεν επιτρέπεται να το
χρησιµοποιήσει και πάλι στο Έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
10.11 Εφόσον το ζητήσει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει κατά διαστήµατα λεπτοµερή κατάσταση του προσωπικού που
απασχολεί, µε τα στοιχεία για την ειδικότητά του, καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία, την οποία κρίνει απαραίτητη ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ για το προσωπικό
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 11 : Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία. Εργασία κατά τις αργίες και εορτές
11.1

Ο εργοταξιακός χρόνος περιλαµβάνει και τις ηµέρες των αργιών. Επιτρέπεται η
εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες και εορτές
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται σχετικά από την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. Σε
περίπτωση εκτελέσεως της ανωτέρω εργασίας ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται
προσθέτου αποζηµιώσεως. Κατά την εκτέλεση του Έργου ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν την παροχή παρόµοιας
εργασίας.

11.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο µόνος υπεύθυνος για την τήρηση των ωρών εργασίας και
των εν γένει αστυνοµικών διατάξεων ως και των διατάξεων και κανονισµών
ασφαλείας των προσώπων που απασχολούνται στην εκτέλεση του Έργου ή
προσέρχονται στο χώρο του εργοταξίου.

11.3

Εφόσον για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του
εργοδότου ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την τήρηση των συµβατικών
προθεσµιών κ.λ.π. είναι αναγκαία η νυχτερινή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να την
εκτελεί χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση.

11.4

Εάν ενδεχοµένως ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση της
αρµόδιας αρχής για υπερωριακή εργασία του προσωπικού του, το γεγονός αυτό
δεν αποτελεί δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτελέσεως του Έργου.
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11.5

Κατά την εκτέλεση τυχόν νυχτερινής εργασίας ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να
παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια
του προσωπικού του και τρίτων, καθώς και κατάλληλα µέσα, τα οποία να
επιτρέπουν καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε
άποψη εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 12 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
12.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε
λειτουργία, µε δικές του δαπάνες, Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις που
απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και θα χρησιµοποιούνται τόσο για τη
διαµονή του προσωπικού, όσο και για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, χώρο
πρώτων

βοηθειών

κ.λ.π.

Οι

ανωτέρω

εγκαταστάσεις

µπορεί

να

είναι

προσωρινές, πρέπει όµως να πληρούν του όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές
ανέσεις και να έχουν νερό πόσιµο, πυροσβεστικές συσκευές, αποχετευτικές και
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως αναλυτικά ορίζονται και στους γενικούς όρους
των προδιαγραφών.
12.2

Η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω (υπό 12.1) εγκαταστάσεων
ανήκει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ και πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους νόµους και
κανονισµούς ασφαλείας και υγιεινής.

12.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη φύλαξη των
µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών, ως και για κάθε ζηµία, µερική ή ολική στα
εκτελούµενα έργα, έστω και αν η ζηµιά αφορά σε αποπερατωµένα τµήµατα του
Έργου, από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά, παγετό, νεροποντή κ.λ.π.)
µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου στο σύνολό του.

12.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία
πυροσβεστικές συσκευές µέσα ή κοντά σε όλους τους χώρους του Έργου.
Επίσης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα εξασφαλίσει χηµικούς πυροσβεστήρες, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν καταλλήλως στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τα µέτρα που
προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της πρέπει να
είναι αποτελεσµατικά.

12.5

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ακόµη υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε
καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνική σύνδεση του εργοταξίου.
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12.6

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος εφόσον τούτο απαιτείται, να µεριµνά για την
έκδοση µε δαπάνες του των αναγκαίων αδειών για την κατασκευή των
εργοταξιακών του εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13 : Εξοπλισµός – Εργαλεία και υλικά
13.1

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι
καινουργή και ποιοτικώς σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.

13.2

Τα υλικά για τα οποία δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές της µελέτης, θα
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οίκων, από τους οποίους
έγινε η προµήθειά των.

13.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην
προµήθεια,

εγκατάσταση

και

λειτουργία

οποιωνδήποτε

µηχανηµάτων,

εξοπλισµού, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αποθηκών, εργοταξίων και
εγκαταστάσεων γενικώς, αναγκαίων ή χρησίµων για την κατασκευή του Έργου.
Τα υπόψη µηχανήµατα, εξοπλισµός, εργαλεία, υλικών και εφόδια, καθώς και όλα
τα ικριώµατα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιµοποιούνται είτε
προσωρινώς είτε οριστικώς στο Έργο πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση
που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το
προσωπικό.
13.4

Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να συντηρεί
διαρκώς τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί για την εκτέλεση του Έργου είτε αυτός
είναι ιδιοκτησία του, είτε ιδιοκτησία τρίτων και να τον διατηρεί σε κατάσταση που
να παρέχει πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 14 : Γνώση Τοπικών Συνθηκών
14.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει
προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσεώς του, των γειτονικών χώρων και της
τυχόν δουλείας και τρόπου διελεύσεως και ότι ενηµερώθηκε για τις απαιτούµενες
βοηθητικές εγκαταστάσεις, για τον τύπο εξοπλισµού, για τη θέση και
καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, για τα µέσα προσπελάσεως στην
τοποθεσία του Έργου, για τις τοπικές σχετικές συνθήκες και για όλες τις άλλες
τοπικές συνθήκες που µπορούν να επιδράσουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην
εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους και στον χρόνο αποπερατώσεως του
Έργου. Συναφώς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει ότι αποδέχεται τα ανωτέρω και ότι
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σχηµάτισε δική του γνώµη για τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους και των υλικών
εκσκαφής µετά από επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και µε άλλες έρευνες
που θεώρηση αναγκαίες και ότι έδωσε δικής του ερµηνεία στα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη του και αναλαµβάνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την σχετική
ευθύνη και τον κίνδυνο.
14.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ βεβαιώνει επίσης ότι οι τιµές που αναφέρονται στο Τιµολόγιο –
Προσφορά είναι αποτέλεσµα δικών του υπολογισµών και βασίζονται στη δική του
γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε
οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση του εργοδότου.

ΑΡΘΡΟ 15 : Καθαριότητα Εργοταξίου – Καθαρισµός της περιοχής του Έργου
15.1

Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών καθώς και µετά την αποπεράτωσή
τους και µέχρι της διαλύσεως του Εργοταξίου του, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα είναι
υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας, καθώς και
για την κατάλληλη αποµάκρυνση ή καταστροφή αχρήστων υλικών και άλλων
απορριµµάτων σε τοποθεσίες και µε τρόπο που εγκρίνουν οι αρµόδιες αρχές.

15.2

Αµέσως

µετά

την

αποπεράτωση

του

Έργου,

ο

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

είναι

υποχρεωµένος, να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα βοηθητικά
κτίσµατα και έργα, να αποµακρύνει τα υλικά κατεδαφίσεως και να φροντίσει για
τον καθαρισµό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωµένος επίσης να αποκοµίσει από
το Εργοτάξιο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, τα υλικά και τα εφόδιά του καθώς
και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρχονται από την εκτέλεση του
Έργου. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκοµιδή και
εκκαθάριση µε ευθύνη, φροντίδες και δαπάνες του.
15.3

Αν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται
στις προηγούµενες παραγράφους ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα, αφού
παρέλθει άπρακτη προθεσµία πέντε (5) ηµερών, η οποία θα τεθεί εγγράφως εκ
µέρους του στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει µε δαπάνες και
ευθύνη

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

τις

εργασίες

κατεδαφίσεως,

αποκοµιδής

και

εκκαθαρίσεως που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
15.4

Οι υποχρεώσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για κατεδάφιση και αποκοµιδή, που
αναφέρονται στο άρθρο αυτό, δεν θα ισχύουν για εκείνα τα βοηθητικά έργα και
βοηθητικές εγκαταστάσεις που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα ζητήσει να παραµείνουν µετά
την αποπεράτωση του Έργου. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει
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το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση εκτός από την
πληρωµή της αξίας των υλικών, του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων που έχουν
ενσωµατωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις, τα οποία σε
διαφορετική

περίπτωση

θα

αποκόµιζε

ο

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.

Το

ύψος

της

αποζηµιώσεως θα καθορισθεί µε κοινή συµφωνία του εργοδότου µε τον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ.
ΑΡΘΡΟ 16 : Εκτέλεση του Έργου
16.1

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ στην επακριβή και κατά
τρόπον ασφαλή εφαρµογή των σχεδίων κατασκευής.

16.2

Εάν διαπιστωθεί κακοτεχνία ή κατασκευή αποκλίνουσα των σχεδίων ή των
τεχνικών προδιαγραφών, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται, επιφυλασσοµένης της
εφαρµογής και των κατωτέρω (υπό 16.4) αναφεροµένων, να προβεί στην
αποκατάσταση ή και την άµεση επανακατασκευή των έργων εντός του απολύτως
αναγκαίου

χρόνου.

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

Σε

δικαιούται

περιπτώσεις
κατά

την

κακοτεχνίας

ήσσονος

σηµασίας,

κρίση

αντί

ζητήσει

του,

να

ο
την

επανακατασκευή, να προβεί σε περικοπή της αξίας του κακότεχνου τµήµατος.
16.3

Η διαπίστωση κακοτεχνίας και µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τµήµατος
του έργου και µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου στο σύνολό του, δεν
απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από τις ανωτέρω για αυτόν συνέπειες.

16.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή,
εµπρόθεσµη και οικονοµική κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της
συµβάσεως και µε όλες τις οδηγίες, στοιχεία και υποδείξεις που θα του δώσει ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου κατά τους όρους της
συµβάσεως. Οφείλει δε να γνωρίζει αµελλητί στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ τυχόν σχετική
διαφωνία του. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ απορρίψει εγγράφως τυχόν
διαφωνίες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ο τελευταίος υποχρεούται να συµµορφωθεί
απαλλάσσεται όµως από τη σχετική ευθύνη.

16.5

Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θεωρήσει ότι η µέθοδος
εργασίας του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό του ή ο
εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδια ή οι αποθήκες και οι
εγκαταστάσεις του εργοταξίου ή οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευής που
χρησιµοποιεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν
την τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της
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συµβάσεως εκτέλεση του έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του
προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα ν αξιώσει από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις της συµβάσεως και τις οδηγίες και απόψεις του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
µέσα σε τακτή προθεσµία και να φροντίσει αµέσως για την τακτοποίηση των
ανωτέρω ατελειών ή εκκρεµοτήτων, χωρίς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να έχει το δικαίωµα
να ζητήσει καµία πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση τιµών ή παράταση προθεσµιών.
16.6

Η άσκηση ή όχι από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ του ανωτέρω (υπό 16.5) δικαιώµατος
παρεµβάσεως, δεν µειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 17 :

Ακαταλληλότητα υλικών ή ελαττωµάτων (κακοτεχνίες κ.λ.π.) –
Παράλειψη συντηρήσεων

17.1

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου και µέχρι της
οριστικής παραλαβής αυτού, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που
χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, είναι
κατά την κρίση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ελαττωµατικά, ατελή, ή ακατάλληλα ή δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικώς δεν συµφωνούν µε
εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση τότε ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να τα
αντικαταστήσει και να ανακατασκευάσει τα σχετικά τµήµατα αµελλητί µε δαπάνες
του.

17.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να επικαλεσθεί την
παρουσία του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή / και του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε άλλου
εκπροσώπου του στον τόπο του Έργου, για να απαλλαγεί από τις συµβατικές
υποχρεώσεις του, εκεί που διαπιστώθηκαν µεταγενεστέρως ελαττωµατικές
εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές
ή οδηγίες του εργοδότου. Αλλά και σε αυτές ακόµη τις περιπτώσεις ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα παραµείνει υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών που
εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εντολές ή οδηγίες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

17.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει όλη ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή
αποπεράτωση του έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα
αποτελέσµατα των ποιοτικών ελέγχων αποβούν υπέρ του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή αν
αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.
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17.4

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ευθύνεται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18 : Ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
18.1

Για τα εργατικά ή άλλα ατυχήµατα που τυχόν θα συµβούν στα πρόσωπα που θα
απασχοληθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου ως και σε
οποιονδήποτε τρίτο, θετικώς ή αποθετικώς αποκλειστικώς υπεύθυνος για την
αποκατάσταση της ζηµίας και την έγκαιρη και πλήρη ικανοποίηση των
απαιτήσεων των δικαιούχων είναι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ. Αυτός είναι ο µόνος και
αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη σε πράγµατα ή ζώα ή για κάθε
ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, των
συνεργατών του και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή σε κάθε τρίτο, εφόσον τα ανωτέρω
προξενηθούν κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του έργου
ή συνεπεία ελαττωµάτων αυτού µέχρι την οριστική παραλαβή του.

18.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται προς αποφυγήν ατυχηµάτων να λαµβάνει τα
απαραίτητα και εκάστοτε ενδεικνυόµενα µέτρα ως και τα υποδεικνυόµενα από
τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ή τις αρµόδιες αρχές. Αν παρ' όλα αυτά συµβεί να αποδοθεί
ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από τις ανωτέρω αιτίες, ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ευθύνεται έναντι του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και υποχρεούται να του
ανορθώσει πλήρως κάθε ζηµία που θα προκύψει και να καταβάλει στον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ κάθε ποσό που ενδεχοµένως αυτός θα υποχρεωθεί να πληρώσει σε
τρίτους για την αιτία αυτή, εντόκως νοµίµως από της καταβολής του µέχρις
εξοφλήσεως.

18.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για κάθε
αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των ανωτέρω, ανεξαρτήτως αν οι
αξιώσεις αυτές καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων που έχει συνάψει. Επίσης υποχρεούται ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να
καταβάλει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να
καταβάλει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σε τρίτους από τις ανωτέρω αιτίες, να καλύπτει µε
δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για κάθε απαίτηση, αγωγή
και µήνυση που θα εγερθεί ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε και
που θα έχει σχέση µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις και ευθύνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
και γενικώς να αποζηµιώνει εντόκως τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία που ενδεχοµένως θα υποστεί από τους ανωτέρω λόγους.
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18.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και
προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικώς, κάθε και
του ίδιου του έργου, του εξοπλισµού, των υλικών και των µηχανηµάτων, των
εγκαταστάσεων κ.λ.π.

18.5

Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση,
ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να λαµβάνει
για λογαριασµό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και µε δαπάνες του τελευταίου κάθε µέτρο που
θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου και να
αξιώνει την άµεση διακοπή του τυχόν επικινδύνου τµήµατος του έργου, χωρίς ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση ή παράταση
της προθεσµίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να µειώνεται καθόλου η
ευθύνη του που απορρέει από τη σύµβαση αυτή.

18.6

Η τυχόν άσκηση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή η παράλειψη ασκήσεως εκ µέρους
αυτού των ανωτέρω δικαιωµάτων του, δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση, η δε προσωπική ευθύνη του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ διατηρείται στο ακέραιο έναντι του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και κάθε τρίτου.

18.7

Η ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για όλα τα ανωτέρω διαρκεί µέχρι της οριστικής
παραλαβής του έργου από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 19 : Ασφαλίσεις
19.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εκτός από τις λοιπές υποχρεώσει και ευθύνες που απορρέουν
από τη σύµβαση, είναι υποχρεωµένος να διατηρεί και παρακολουθεί µε δικές του
δαπάνες τις κατωτέρω ασφαλίσεις σε µία ή και περισσότερες από τις
ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν ή αντιπροσωπεύονται νοµίµως στην
Ελλάδα που θα είναι αποδεκτή από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ενηµερώνοντας σχετικώς
τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και να του παραδίδει αντίγραφα των σχετικών ασφαλιστηρίων :
19.1.1

Ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου : α) Του υπό κατασκευή έργου, β) των
µονίµων, µη µονίµων ή και προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και γ) κάθε είδους υλικών που προορίζονται να
ενσωµατωθούν στο έργο. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα καλύπτει την
περίοδο από την εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ στον τόπο του έργου
ή την έναρξη των εργασιών, οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα,
µέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου.
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19.1.2

Ασφάλιση αστικής ευθύνης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων, η οποία θα
καλύπτει την αστική ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων για όλες τις
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, µέσα στα πλαίσια των
συµβατικών του υποχρεώσεων.

19.1.3

Ασφάλιση µεταφοράς, η οποία θα καλύπτει όλες τις µεταφορές υλικών,
εξοπλισµού κ.λ.π. που γίνονται µε ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

19.1.4

Ασφάλιση

των

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ,

η

οχηµάτων,

µηχανηµάτων,

έργου

κ.λ.π.

του

οποία

καλύπτει

αστική

ευθύνη

του

θα

την

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για κάθε ζηµιά που θα προκαλείται σε τρίτους και θα
προέρχεται από τα αυτοκίνητα, κάθε είδους οχήµατα κ.λ.π. µηχανήµατα
που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ή και σε
τρίτους και τα οποία απασχολούνται ή προσέρχονται στο έργο.
19.1.5
19.2

Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε
τις ανωτέρω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει
κριθούν µη ικανοποιητικές από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ο τελευταίος δικαιούται να
συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ τις ανωτέρω ασφαλίσεις
και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας) το ποσό των
ασφαλίστρων είτε από το λαβείν του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ είτε µε κατάπτωση ανάλογου
ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτελέσεως.

19.3

Επίσης σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει
στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ για να
αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα για λογαριασµό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και να τα παρακρατήσει από το
λαβείν του κατά τα ανωτέρω.

19.4

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωµα να παρακρατεί από το
λαβείν κ.λ.π. του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ κάθε ποσό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. σύµφωνα
µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 20 : Πρόληψη ατυχηµάτων
20.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ συµφωνεί ρητώς ότι η πρόληψη των ατυχηµάτων και η βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και των όρων υγιεινής αποτελούν τµήµατα των
εργασιών και υποχρεώσεών του και ότι είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το έργο
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κατά τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις, οι οποίες
αναφέρονται στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
20.2

Για τη λήψη των µέτρων της προλήψεως και για τον έλεγχο των ατυχηµάτων ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε άµεση αναγγελία στην
αρµόδια αρχή και στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ κάθε εργατικού ατυχήµατος και να
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς κανονισµοί για ειδικά
θέµατα προλήψεως ατυχηµάτων που εµφανίζονται σε έργα µε τεχνολογική
ιδιοµορφία και τα οποία ενδεχοµένως δεν προβλέπονται από τη σχετική
Ελληνική νοµοθεσία.

20.3

Σε περίπτωση θανατηφόρου ή σοβαρού ατυχήµατος ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι
υποχρεωµένος να αφήνει τον τόπο του ατυχήµατος στην ίδια κατάσταση που
ήταν τη στιγµή που έγινε το ατύχηµα, ώστε να µπορούν οι αρµόδιες αρχές να
κάνουν τις απαιτούµενες έρευνες για τη διαπίστωση των αιτιών του ατυχήµατος.

20.4

Τέλος ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη και δαπάνες
του κάθε µελέτη σχετική µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας (στατική ικριωµάτων,
προσωρινή σήµανση έργων κ.λ.π.) και να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα
αποφυγής ατυχηµάτων.

ΑΡΘΡΟ 21 : Οργάνωση αρχείου – Εκθέσεις – Ηµερολόγιο του Έργου
21.1

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια του
Έργου να παραµένουν επί τόπου του έργου και σε περίπτωση που απουσιάζουν
να διορίζουν κατάλληλο αντιπρόσωπο για την τεχνική γενικώς διεύθυνση των
εργασιών. Το πρόσωπο αυτό θα διορίζεται µετά σύµφωνη έγγραφη γνώµη του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

21.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ επιβαρύνεται µε τη σύνταξη όλων των τυχόν απαραίτητων στο
εργοτάξιο λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων, χαράξεων, πιστοποιητικών,
δακτυλογραφήσεως αντιγραφής όλων των εγγράφων, σχεδίων και µελετών, των
σχετιζοµένων µε το έργο.

21.3

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ στο τέλος
κάθε ηµερολογιακού µηνός εκθέσεις προόδου των εργασιών, οι οποίες θα
περιλαµβάνουν και στοιχεία για προµήθεια υλικών, ως και φωτογραφίες του
έργου.

21.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη
ενηµερότητα σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία όλα γενικά τα
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λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που
απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατά τους, τις
ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λ.π., τις απογραφές του εξοπλισµού, των
µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν το εργοτάξιο και
χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές
µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους συγκριτικούς πίνακες και
λοιπά στοιχεία. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στον
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µετά από σχετική αίτησή του αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων.
21.5

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται από την πρώτη ηµέρα της εγκαταστάσεώς του στο
έργο να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε δύο ισότυπα. Στο ηµερολόγιο αυτό θα
αναγράφονται και θα υπογράφονται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ κάθε µέρα ο αριθµός
των εργαζοµένων κατά ειδικότητα, τα απασχολούµενα µηχανήµατα και
αυτοκίνητα, τα προσκοµιζόµενα υλικά και οι εργασίες που έγιναν κάθε ηµέρα και
γενικά κάθε στοιχείο που θα καταδεικνύει την ακριβή εικόνα της ηµερήσιας
προόδου των εργασιών.

21.6

Το ηµερολόγιο του έργου θα ευρίσκεται κάθε στιγµή στη διάθεση του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Αντίτυπο του ηµερολογίου θα παραδίδεται σε εκπρόσωπο του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και των επιβλεπόντων µηχανικών, οι οποίοι θα µπορούν να
καταχωρήσουν σε αυτί κάθε παρατήρηση προς του ΕΡΓΟΛΑΒΟ, σχετική µε το
έργο.

21.7

Το ηµερολόγιο αποτελεί την κύρια εικόνα του έργου και αποτελεί µαζί µε την
αλληλογραφία στοιχείο για την εξέταση των διαφορών που ενδεχοµένως
ανακύπτουν µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

21.8

Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. Το ένα ισότυπο του
ηµερολογίου περιέχεται στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο
αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 22 : ∆ηµοσιεύσεις και Φωτογραφίες - Επίσκεψη του Έργου – Φύλαξη του
εργοταξίου
22.1

Απαγορεύεται στον Εργολάβο να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή
δηµοσίευση σχετική µε το έργο, γραπτή ή προφορική ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος στο εργοτάξιο σε επισκέπτες χωρίς
άδεια.
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22.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όσους φύλακες απαιτούνται για
τη φύλαξη του εργοταξίου και του όλου έργου µέχρι της οριστικής παραλαβής
του.

ΑΡΘΡΟ 23 : Τιµές – Εργολαβικό Αντάλλαγµα
23.1

Το ποσό που θα καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, όταν και όπως στη σύµβαση
προβλέπεται, θα αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζηµίωσή του για όλες τις
κάθε είδους δαπάνες του που θα έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που θα παράσχει
και ή µε τις εργασίες που θα εκτελέσει βάσει της συµβάσεως καθώς και για την εν
γένει αµοιβή του.

ΑΡΘΡΟ 24 : Τιµές Μονάδος Νέων Εργασιών – Απολογιστικές Εργασίες
24.1

Κάθε εργασία για την οποία προβλέπεται τιµή στο τιµολόγιο πληρώνεται µε την
τιµή αυτή ανεξάρτητα από το αν εκτελέσθηκε µε βάση τα αρχικά σχέδια και
προβλέψεις ή προέκυψε από τροποποιήσεις που έγιναν σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

24.2

Καθορισµός τιµής µονάδας νέας εργασίας δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση
που δεν υπάρχει τιµή στο τιµολόγιο του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για συγκεκριµένο είδος
εργασίας ή υπάρχει µεν τιµή, αλλά η εργασία γίνεται κάτω από συνθήκες
προφανώς διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στη σύµβαση. ∆εν
θεωρούνται σε καµία περίπτωση νέες εργασίες και τα υλικά που δεν αναφέρονται
στις προδιαγραφές ή στα σχέδια αλλά είναι απαραίτητα ή εξυπακούεται ότι
προϋποτίθενται για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε την παρούσα
σύµβαση.

24.3

Ο καθορισµός των τιµών µονάδας νέων εργασιών όπου τυχόν απαιτείται θα
γίνεται µε κοινή συµφωνία του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ µε βάση τις
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο της συντάξεως του
σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση διαφωνίας καθορίζονται κατά την εύλογη
κρίση του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και κατά τις αρχές της καλής πίστεως
και των συναλλακτικών ηθών.

24.4

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές
εργασίες όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Στην περίπτωση
αυτή θα καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ η πραγµατική δαπάνη που θα προκύπτει
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σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών,
προσαυξανόµενη µε ποσοστό 18% για την κάλυψη των γενικών εξόδων και
εργολαβικού οφέλους.
ΑΡΘΡΟ 25 : Μη Αναθεώρηση / Αναπροσαρµογή Τιµών
25.1

Οι τιµές του τιµολογίου του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε
καµία αναθεώρηση. Συνεπώς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται αναθεωρήσεως ή
αναπροσαρµογής των τιµών του συµφωνητικού.

25.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται αναπροσαρµογής τιµών ή λύσεως της
συµβάσεως κατ' εφαρµογή των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 388 Α.Κ.
δοθέντος ότι κατά τον υπολογισµό των τιµών ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες
εκτελέσεως του Έργου και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού
προϋπολογισµού.

25.3

Ειδικότερα ως προς τις αµοιβές των απασχολουµένων ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν
δικαιούται προσθέτου ανταλλάγµατος δεδοµένου ότι δηλώνει ότι συνυπολόγισε
στις τιµές της προσφοράς του και εργασία υπερωριακή και νυχτερινή καθώς και
κατά µη εργάσιµες ηµέρες και αργίες. Για παρόµοια απασχόληση του
προσωπικού ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να λαµβάνει εγκαίρως τις σχετικές
άδειες από τις αρµόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 26 : Μη εκχώρηση του Έργου και του εργολαβικού ανταλλάγµατος
26.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µέρος ή όλο το έργο ως και τα
κάθε φύσεως δικαιώµατά του που απορρέουν από τη σύµβαση ή από
οποιοδήποτε τµήµα της.

26.2

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται εκχώρηση µέρους του εργολαβικού ανταλλάγµατος,
µετά από προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ που χορηγείται µε
τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. Η εκχώρηση όµως αυτή δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 50% του όλου εργολαβικού ανταλλάγµατος, του
προβλεποµένου από τον αρχικό συµβατικό προϋπολογισµό, η δε παροχή της θα
συνδέεται αµέσως µε την πρόοδο της κατασκευής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 27 : Εγγύηση Καλής Εκτελέσεως
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27.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία
αποτελείται :
27.1.1

Από την εγγύηση που θα κατατεθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ κατά τα
οριζόµενα συµφωνητικό και είναι ίση µε το ποσό που αντιστοιχεί στο
ποσοστό 10 επί τοις εκατό του συµβατικού προϋπολογισµού που
προβλέπεται στο συµφωνητικό και

27.1.2

Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή
προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ και είναι ίσες µε το δέκα τοις εκατό (10%) επί της
αξίας των πιστοποιουµένων ανά µήνα εργασιών.

27.2

Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτελέσεως παρέχεται µε εγγυητική
επιστολή, το κείµενο αυτής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα του
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 28 : Πληρωµές προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ – Συµψηφισµός απαιτήσεων
28.1

Όλες οι πληρωµές προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ διενεργούνται µε πιστοποιήσεις, οι
οποίες

συντάσσονται

µε

επιµέλεια

και

ευθύνη

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ανά

ηµερολογιακό µήνα.
28.2

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού τυχόν απαιτήσεών του
έναντι οποιαδήποτε πληρωµής προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 29 : Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ απέναντι του ∆ηµοσίου - Οργανισµών,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π.
29.1

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος πριν από οποιαδήποτε πληρωµή του µε
οποιοδήποτε ποσό από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σύµφωνα µε τη σύµβαση να
προσκοµίζει και πιστοποιητικό ότι δεν οφείλει δηµοτικά ή κοινοτικά τέλη ή
εισφορές που έχουν σχέση µε το έργο καθώς και πιστοποιητικό του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιουδήποτε

άλλου οργανισµού κύριας ή

επικουρικής ασφαλίσεως (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΑΕΞ∆Ε κ.λ.π.) που θα είναι ασφαλισµένο
υποχρεωτικώς το προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ κατά περίπτωση. Από τα
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το έργο και ότι καλύπτεται το
χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες που
πιστοποιούνται, εκτός από τις εργασίες του τελευταίου ηµερολογιακού µηνός.
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29.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά οποιαδήποτε θετική ή
αποθετική ζηµία υποστεί ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ από την µη συµµόρφωσή του µε τις
προηγούµενες υποχρεώσεις του.

29.3

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα προβαίνει στις νόµιµες κρατήσεις από κάθε ποσό που
πρέπει να καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

29.4

Πριν να πληρωθεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ την πιστοποίηση εργασιών που θα έχει
συνταχθεί βάσει του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, καθώς και πριν να
µειωθεί από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ η εγγύηση που έχει στα χέρια του (κρατήσεις καλής
εκτελέσεως και εγγύηση καλής εκτελέσεως), ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος
να προσκοµίσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ πιστοποιητικό του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή άλλου οργανισµού κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως,
στον οποίο έχει υποχρεωτικώς ασφαλίσει το προσωπικό του ή οποιοδήποτε
µέρος του προσωπικού του.
29.4.1

Από τα ανωτέρω (υπό 29.4) πιστοποιητικά πρέπει να προκύπτει ότι ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις προς τους
Οργανισµούς αυτούς σχετικά µε το έργο που εξετέλεσε µε βάση τη
σύµβαση.

29.4.2

Αν τα προηγούµενα πιστοποιητικά δεν προσκοµισθούν µέσα στην
προθεσµία που θα θέσει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα να καταβάλει απ' ευθείας τα ποσά που
οφείλει ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ σε οποιονδήποτε από τους προηγούµενους
οργανισµούς. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την υποχρέωσή του να
επιστρέψει

τα

ποσά

που

καταβλήθηκαν

στους

Ασφαλιστικούς

Οργανισµούς από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ εντόκως από την καταβολή του, ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε θετική και
αποθετική ζηµία οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν θα υποστεί ο
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ από την αιτία αυτή.
ΑΡΘΡΟ 30 : Εκκαθάριση Λογαριασµών
30.1

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου θα γίνει µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ η τελική εκκαθάριση σε όλους τους λογαριασµούς και τις
απαιτήσεις που απορρέουν ή αναφέρονται στη σύµβαση. Καµία άλλη πληρωµή
δεν θα γίνει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ώσπου να προσκοµίσει τα έγγραφα, τα
πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο,
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καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν θα ζητήσει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ για
τη διαφύλαξη και την προστασία του από οποιεσδήποτε µελλοντικές απαιτήσεις
τρίτων και αγωγές ή δίκες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή οποιουδήποτε τρίτου σχετικά µε
το έργο, εκκρεµείς ή µη κατά τον χρόνο της οριστικής παραλαβής.
30.2

Μετά την εκκαθάριση αυτή των λογαριασµών και των απαιτήσεων θα επιστραφεί
η εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία παραµένει ακόµα στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ σε
οποιαδήποτε µορφή.

30.3

Η προηγούµενη εκκαθάριση µπορεί, κατά την κρίση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, να γίνει και
αν ακόµη εκκρεµούν απαιτήσεις του ίδιου ή τρίτων έναντι του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ,
εφόσον αυτές είναι µικρής σηµασίας. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει
το δικαίωµα, προτού να αποδώσει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ την εγγύηση καλής
εκτελέσεως, να λάβει επαρκείς εγγυήσεις, που θα καλύπτουν πλήρως τις τυχόν
προηγούµενες εκκρεµείς απαιτήσεις του, ζητώντας από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ να
καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 31 : Ανάθεση επί µέρους εργασιών σε τρίτους
31.1

Παραλλήλως προς την εκτέλεση των ανατιθεµένων στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ εργασιών
είναι δυνατό να εκτελούνται εργασίες από τρίτα, ξένα προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ,
συνεργεία. Ειδικότερα ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει απ'
ευθείας σε άλλους εργολάβους ή υπεργολάβους την εκτέλεση ορισµένων
εργασιών, αφού προηγουµένως ενηµερώσει εγκαίρως τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

31.2

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να συνεργάζεται στενώς µε τα συνεργεία αυτά για
την απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου µέχρι της πλήρους αποπερατώσεώς
του και παραδόσεως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.

31.3

Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών
άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση της οµαλής
προόδου των εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ,
οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως εγκαίρως στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ώστε να
διαπιστωθεί και από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ η καθυστέρηση και να επιτευχθεί ο
εναρµονισµός της εκτελέσεως της όλης εργασίας.

31.4

Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου (υπό 31.3) είναι δυνατό να
παρατείνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ εγγράφως αναλόγως η προθεσµία εκτελέσεως
των εργασιών του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.
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31.5

Επίσης ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δικαιούται να προβαίνει στην προµήθεια ορισµένων
υλικών για κατασκευές πέραν της παρούσης συµβάσεως επ' ονόµατί του προς
ενσωµάτωση στο έργο, ύστερα από έγκαιρη συνεννόηση µε τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 32 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου – Χρόνος
Υποχρεωτικής Συντήρησης αυτού
32.1

Η Προσωρινή Παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί µετά την παράδοση του
Έργου προς χρήση και το αργότερο εντός µηνός από τη βεβαιωµένη περάτωση
όλων των εργασιών.

32.2

Το χρονικό διάστηµα της εγγυητικής ευθύνης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για την
υποχρέωση συντηρήσεως του Έργου µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η
Οριστική Παραλαβή, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την περαίωση των
εργασιών.

32.3

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα
παρακρατεί στα χέρια του εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους …………... Ευρώ.

32.4

Με την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα επιστρέφεται η παραπάνω εγγυητική
επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 33 : Επίλυση διαφορών – ∆ίκαιο της Συµβάσεως – ∆ωσιδικία
33.1

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Ειδικότερα για
οποιοδήποτε θέµα, το οποίο δεν ρυθµίζεται µε τους όρους των επί µέρους
συµβατικών τευχών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

33.2

Σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφωνία µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής διευθετήσεως. Αν δεν
καταστεί δυνατό να επιλυθεί η διαφορά από τα αρµόδια όργανα των
συµβαλλοµένων, ούτε από τους νοµίµους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων,
τότε θα ακολουθείται η ∆ιαιτητική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς που
προβλέπει η σύµβαση.

…………………………(Ηµεροµηνία)…………………………..
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Οι µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥ και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Συµβάσεις έχουν σηµαντική ισχύ, γι' αυτό
πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε Συµβάσεως θεωρείται σκόπιµη η Συµβουλή
∆ικηγόρου.
2. Είναι απαραίτητο οι Συµβάσεις ανάθεσης – ανάληψης έργου να κατατίθενται στην
Εφορία και να θεωρούνται, για να αποκτούν Νοµική και Φορολογική Ισχύ.
Στις Συµβάσεις πρέπει να αναγράφονται και το συµβατικό ποσό του αντικειµένου
της συναλλαγής.
3. Για τις πληρωµές του αναδόχου πρέπει να εκδίδεται επίσηµο φορολογικό στοιχείο,
δηλ. ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή Τιµολόγιο και να παρακρατείται από τον
Εργοδότη ο αναλογούν προκαταβλητέος φόρος, προς απόδοση στην αρµόδια
φορολογούσα αρχή.
4. Η αµοιβή του αναδόχου – Μηχανικού υπόκειται στις Νόµιµες κρατήσεις Τ.Ε.Ε. και
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
5. Οι Συµβάσεις πρέπει να συντάσσονται µε σαφήνεια ώστε να διευκολύνουν και όχι
να δηµιουργούν προβλήµατα στους συµβαλλόµενους.
Για τους ίδιους λόγους πρέπει να αποφεύγεται η αναγραφή διατάξεων µε
αµφισβητούµενο νόηµα ή καταγραφή µη νόµιµων όρων σε αυτές.
6. Το περιεχόµενο των Συµβάσεων είναι το σηµαντικότερο στοιχείο για ∆ικαστική
χρήση.
7. Ισχύουσα Νοµοθεσία
7.1 Νοµοθεσία για τη µελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων.
α. Νοµοθεσία "περί ελαχίστων αµοιβών Μηχανικών".
β. Νοµοθεσία προδιαγραφών για µελέτες και επιβλέψεις.
γ. Νοµοθεσία κατασκευής έργων.
δ. Ελληνικοί κανονισµοί για µελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές.
στ. Κανονισµοί Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.).
7.2 Αστικό ∆ίκαιο (∆ιατάξεις που αφορούν στις Συµβάσεις).
7.3 Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας (Επίλυση διαφωνιών – ∆ιαιτησίες).

