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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ 
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Στην Αθήνα σήµερα την [●] του µηνός [●],  2019, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

 

ΑΦΕΝΟΣ  

η ανώνυµη εταιρεία µε την Επωνυµία "ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ’’,  που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Λιοσίων αριθµ. 301, νοµίµως εκπροσωπούµενης 
για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής κ. Περικλή Νικολάου, δυνάµει της υπ’ 
αριθ. . [●]  απόφασης του ∆.Σ. της ΓΑΙΑΟΣΕ αποκαλούµενη  εφεξής  «ο Εργοδότης» ή «η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» ή 
Α.Α. (Αναθέτουσα Αρχή) 

και ΑΦΕΤΕΡΟΥ       

η εταιρεία µε την επωνυµία [●] που εδρεύει στην [●],  οδός [●] αρ. [●] µε Α.Φ.Μ [●] και αρµόδια ∆.Ο.Υ.: [●], 
που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον [●] κ. [●] αποκαλούµενη εφεξής ως «ο 
Ανάδοχος» 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του ν.4412/2016. 

2. Την υπ ’αριθµ. 278/Α3/09-07-2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των 
εργασιών εκτεταµένης συντήρησης 369 µονάδων σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού 

3. Την υπ’ αριθµ. 7/2019 ∆ιακήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο «Παροχή υπηρεσιών στη 
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επιθεώρησης και πιστοποίησης των εργασιών εκτεταµένης συντήρησης 369 µονάδων 
σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού»   

4. Την υπ’ αριθµ. [●] προσφορά του Αναδόχου 
5. Την υπ’αριθµ. [●] Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ µε την οποία ανακηρύχθηκε ως 

Ανάδοχος του διαγωνισµού η εταιρία [●]. 

 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Με την παρούσα Σύµβαση, ο Εργοδότης, αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις για την εκτέλεση του Έργου, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται από την παρούσα  και 
τα κατωτέρω αναφερόµενα συµβατικά τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο µέρος της, ώστε 
η Σύµβαση και τα εν λόγω τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική συµφωνία µεταξύ των Μερών: 

1.2. Τα κατωτέρω συµβατικά στοιχεία ερµηνεύονται κατά την καλή πίστη και το συνηθισµένο σε ανάλογες 
συναλλαγές τρόπο και αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του 
Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος για τον Εργοδότη. Ωστόσο, σε  περίπτωση 
αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε την σειρά προτεραιότητας µε την 
οποία παρατίθενται κατωτέρω: 
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(i)  Η παρούσα Σύµβαση, µε τα Παραρτήµατά της 

(ii)  Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε τα παραρτήµατά της 

(iii)  Το Σχέδιο Σύµβασης (ως παράρτηµα της ∆ιακήρυξης)  

(iv)  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

1.3. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη µοναδική 
συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν 
µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε 
φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος, ότι δεν θα 
δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης 
αυτής. 

1.4. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου, πρέπει να 
είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή 
ενέργεια αυτή, δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. 

1.5. Επίσης συµφωνείται ρητά ότι, όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε µελλοντική 
τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγράφως.  

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 369 ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ν. 3891/2010 έχει ανατεθεί στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. η διαχείριση, αξιοποίηση και 
εµπορική εκµετάλλευση του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού που ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στα πλαίσια 
της αρµοδιότητάς της έχει συνάψει µε την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ την από 24-06-2016 Σύµβαση Μίσθωσης 1160 
µονάδων σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού. Στην ανωτέρω σύµβαση προβλέπεται η διενέργεια από την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ  (Μισθώτρια) εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης στις µίσθιες µονάδες σιδηροδροµικού τροχαίου 
υλικού, µε σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργική κατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή τους. Φορέας συντήρησης τροχαίου υλικού και διενέργειας των εργασιών Εκτεταµένης 
Συντήρησης έχει ορισθεί από τα µέρη η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού 
Τροχαίου Υλικού» (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.). Το Κόστος Εκτεταµένης Συντήρησης θα καταβληθεί στην ΕΕΣΣΤΥ από τη 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η δε ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συµψηφίζει το Κόστος Εκτεταµένης Συντήρησης µε τα οφειλόµενα µισθώµατα 
στη ΓΑΙΑΟΣΕ.  

Ήδη σήµερα οι ανωτέρω εταιρείες (ΓΑΙΑΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ) έχουν προβεί, µετά από εν µέρει 
αποδοχή του Κόστους Εκτεταµένης Συντήρησης 369 µισθίων µονάδων σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού 
όπως αυτό καθορίστηκε από την ΕΕΣΣΤΥ, σε συµφωνία για το Οριστικό Κόστος Εκτεταµένης Συντήρησης 
των ανωτέρω µονάδων. Συγκεκριµένα η ΕΕΣΣΤΥ έχει προβεί σε περιγραφή των Εργασιών Εκτεταµένης 
Συντήρησης που θα εκτελεσθούν στις 369 µονάδες, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 της παρούσας, και έχει 
ορίσει το κόστος ανά όχηµα και συνεπώς το συνολικό µέγιστο κόστος των εργασιών για τα οχήµατα αυτά. Οι 
ανωτέρω Εργασίες έχουν λάβει την απαραίτητη σύµφωνα µε το αρ. 8 του ν. 3891/2010 έγκριση από τον 
αρµόδιο Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την υπ’ άριθµόν Φ.26/43956/326/04-06-2019 
Απόφαση του ανωτέρω Υπουργού (Α∆Α 67ΝΦ465ΧΘΞ-ΡΜΓ). Οι εργασίες Εκτεταµένης Συντήρησης των 
ανωτέρω 369 µισθίων µονάδων σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού, πρόκειται να ξεκινήσουν άµεσα, µετά τη 
σύναψη της σχετικής συµφωνίας µεταξύ των ανωτέρω µερών. Το κόστος θα προκύψει απολογιστικά µετά από 
την πιστοποίηση των εργασιών. Τα συγκροτήµατα της ΕΕΣΣΤΥ, στα οποία θα εκτελεσθούν οι εργασίες, 
βρίσκονται στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και ενδεχοµένως στο Βόλο και στη Λάρισα. 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο συνίσταται στην παρακολούθηση, επιθεώρηση και 
πιστοποίηση των εργασιών εκτεταµένης συντήρησης που έχει αναλάβει να εκτελέσει η ΕΕΣΣΤΥ στις 369 
µονάδες τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ µε στόχο, αφενός µεν την πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των 
συµφωνηµένων εργασιών, αφετέρου δε την πιστοποίηση της εκτίµησης του κόστους των εργασιών αυτών. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:  

1. Ανασκόπηση διαδικασιών συντήρησης τροχαίου υλικού 

2. Παρουσία κατά την εκτέλεση των Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης (Η παρουσία του επιθεωρητή 
θα πραγµατοποιείται, είτε κατά την κρίση του ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών, είτε εφόσον 
ζητηθεί από τον επιβλέποντα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που θα παρίσταται στους χώρους εκτέλεσης των 
εργασιών). 
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3. Οπτικούς ελέγχους κατά την εκτέλεση των Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης. 

4. Πιστοποίηση των ωρών εργασίας ανά ειδικότητα εργαζοµένου, που θα δηλώνονται στο ηµερολόγιο 
έργου για κάθε όχηµα και οι οποίες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν προς τα πάνω από τους πρότυπους 
χρόνους του κατασκευαστή ή -ελλείψει αυτών- τους χρόνους που προβλέπουν οι διαδικασίες 
συντήρησης της ΕΕΣΣΤΥ. 

5. Έλεγχο βεβαιωτικών εγγράφων κάθε χρησιµοποιούµενου ανταλλακτικού και ταυτοποίησή του σε 
σχέση µε τα αναγραφόµενα στοιχεία στα ηµερολόγια έργου.  

6. Έλεγχος επί της φερόµενης εκτέλεσης των πρόδροµων εργασιών  κατά το έτος 2017 και πιστοποίηση 

τυχόν εργασιών επί αυτών 

7. Αναφορά των εργασιών επιθεώρησης σε µηνιαία βάση.  

8.  Έκδοση Πιστοποιητικού Εκτέλεσης Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης κάθε οχήµατος, βάσει των 
προδιαγραφών του έργου, στο τέλος εκτέλεσης εργασιών επ’ αυτού.  

 

ΆΡΘΡΟ 3.  ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

3.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την παρακολούθηση και συνεργασία της Επιτροπής παραλαβής, 
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

3.2. Η παρακολούθηση από τον Εργοδότη και η συνεργασία του µε τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και 
προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεποµένων συµβατικών του υποχρεώσεων.  

3.3. Ο Ανάδοχος δύναται να απαλλαγεί µόνο από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την εφαρµογή εντολών 
του Εργοδότη για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις γραπτώς. 

3.4. Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης: Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
γίνεται µηνιαία από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, µπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

3.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
απόφαση. 

3.6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. Αν παρέλθει 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

3.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

3.8. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση: Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε 
άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του των πέντε (5) ηµερών, 
ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της Προκήρυξης λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
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3.9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

3.10. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στον εργοδότη κάθε µήνα, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ενάρξεως 
ισχύος της παρούσας, Έκθεση Επιθεώρησης, στην οποία θα αναφέρονται:  

• Τα οχήµατα επί των οποίων έχουν εκτελεστεί από την ΕΕΣΣΤΥ εργασίες 

• Οι εκτελεσθείσες εργασίες ανά όχηµα και οι εργατοώρες που δαπανήθηκαν ανά όχηµα, αναλυτικά 
ανά ειδικότητα προσωπικού 

• Τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά ανά όχηµα 

• Τυχόν παρατηρήσεις του κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Την συµφωνία του χρονοδιαγραµµάτος εκτέλεσης των εργασιών σε σχέση µε το υποβληθέν 
χρονοδιάγραµµα από την ΕΕΣΣΤΥ. 

• Την συνολική (µέχρι εκείνη την στιγµή) εκτίµηση κόστους ανάταξης του κάθε οχήµατος. 

 

3.11. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει Πιστοποιητικό Εκτέλεσης Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης εντός είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών σε κάθε όχηµα, στο οποίο θα 
αναφέρονται: 

• Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέσθηκαν και πιστοποιούνται 

• Οι εργατώρες ανά ειδικότητα που έχουν αιτιολογηµένα πραγµατοποιηθεί και πιστοποιηθεί  

• Τα ανταλλακτικά που έχουν πιστοποιηθεί ως χρησιµοποιηθέντα µε τα αντίγραφα των παραστατικών 
τους.  

• Κάθε παρατήρηση σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών στο συγκεκριµένο όχηµα 

• Πιστοποίηση των πρόδροµων εργασιών που έχουν εκτελεστεί το έτος 2017 (01-01-2017 έως 31-
08-2017) και κοστολόγησή τους. 

• Τελικές συµπερασµατικές προτάσεις του, που έχουν σχέση µε την κοστολόγηση των εργασιών σε 
κάθε όχηµα 

ΆΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για δυο (2) έτη, αρχής γενοµένης από την ηµεροχρονολογία έναρξης των 
εργασιών εκτεταµένης συντήρησης από την ΕΕΣΣΤΥ, ως ανωτέρω αναφέρεται. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ 
από την ηµεροµηνία υπογραφής πρωτοκόλλου έναρξης ισχύος της παρούσας µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών, δύναται δε να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του συνόλου των προς επισκευή 
µονάδων τροχαίου υλικού. 

ΆΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ  

5.1. Η  αµοιβή του Αναδόχου για την παροχή του έργου (συµβατικό αντάλλαγµα) συµφωνείται στο συνολικό  
ποσό  των [●]1   πλέον  ΦΠΑ. 

5.2. Ο Εργοδότης θα καταβάλει και o Ανάδοχος θα πληρωθεί την Αµοιβή, αποδεχόµενος ότι έλαβε υπόψη του 
όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες και µεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' 
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύµβασης. 

5.3. Η ως άνω Αµοιβή αποτελεί την πληρωµή που δικαιούται ο Ανάδοχος για  την  προσήκουσα, πλήρη και 
έγκαιρη  εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων 
και παρεποµένων υποχρεώσεων, ευθυνών και  εγγυήσεών του σύµφωνα µε τις διατάξεις, προδιαγραφές 
και όρους της Σύµβασης. 

5.4. Εκτός από την ως άνω Αµοιβή, η µοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση του Εργοδότη για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε 
εκτέλεση της Σύµβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων του Αναδόχου 
που θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 

                                                           
1 Θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου 
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5.5. Στην Αµοιβή, µε εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι 
δαπάνες που άµεσα ή έµµεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την 
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά:  

i. Οι κάθε είδους  φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήµου, καθώς 
και κάθε νόµιµη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης, 

ii. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ µετακινήσεων, παραµονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην 
Ελλάδα κλπ.), δαπάνες γραφείων, µεταφράσεων, οχηµάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους 
υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, προστηθέντες, εξειδικευµένους συµβούλους κλπ.) στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.  

iii. Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, ποινές, οφειλές, 
υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 

iv. Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύµβαση, περιλαµβάνονται στην Αµοιβή 
και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και 
υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη. 

5.6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των υπολογισµών του βάσει των οποίων 
υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συµφωνήθηκε η Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα 
να ζητήσει αναπροσαρµογή της Αµοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αµοιβής: 

i. Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους απασχόλησης, η 
µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή γενικότερα η ανατίµηση υπηρεσιών ή ειδών ή 
ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου,  

ii. Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι ή 
διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, χρόνος απασχόλησης, υποδοµές, εξοπλισµός) σε 
σύγκριση µε τα δεδοµένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος, 

iii. Η εν γένει µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, 
iv. Κάθε άλλη συναφής περίσταση 

5.7. Γενική Απαλλαγή του Εργοδότη - Παραίτηση του Αναδόχου: Η αποδοχή από τον Ανάδοχο της τελικής 
πληρωµής του για το Έργο σύµφωνα µε τη Σύµβαση, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο και συνεπάγεται την 
γενική απαλλαγή του Εργοδότη και παραίτηση του Αναδόχου από κάθε διεκδίκηση, αξίωση ή απαίτησή 
του κατά του Εργοδότη και της περιουσίας του, καθώς και κατά των νοµίµων εκπροσώπων και του 
προσωπικού του Εργοδότη, προερχόµενη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόµενη µε τη Σύµβαση και το 
Έργο. 

ΆΡΘΡΟ 6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα πραγµατοποιούνται µε διµηνιαίες τµηµατικές καταβολές, κατόπιν 
υποβολής στον Εργοδότη των Εκθέσεων Επιθεώρησης και των Πιστοποιητικών Εκτέλεσης Εργασιών 
Εκτεταµένης Συντήρησης κάθε µονάδας τροχαίου υλικού, αναλογικά µε την ποσότητα των µονάδων 
που επιθεωρήθηκαν και πιστοποιήθηκαν σε σχέση µε το ποσό της προσφοράς του.  

6.2. Για να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωµή του Αναδόχου, πρέπει να υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο στον Εργοδότη  τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά: 

(i) Τα δελτία  / τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, 

(ii) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

(iii) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, 

(iv) Έκθεση Επιθεώρησης 

(v) Πιστοποιητικά Εκτέλεσης Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης, σε όσα οχήµατα έχουν εκτελεσθεί 
εργασίες 

(vi) Κάθε νόµιµα προβλεπόµενο παραστατικό, βεβαίωση ή πιστοποιητικό, καθώς και κάθε σχετικό 
έγγραφο που εύλογα θα ζητήσει ο Εργοδότης έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα. 

6.3. Το ποσό της πληρωµής θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα µε τις µονάδες σιδηροδροµικού τροχαίου 
υλικού που επιθεωρήθηκαν και για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει Πιστοποιητικά Εκτέλεσης 
Εργασιών Εκτεταµένης Συντήρησης 
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6.4. Σε κάθε καταβολή προς τον Ανάδοχο έναντι της Αµοιβής, ο Εργοδότης θα παρακρατεί κάθε ποσό που 
προβλέπεται από τη φορολογική νοµοθεσία, ανάλογα µε την περίπτωση. 

6.5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μεταξύ άλλων βαρύνεται µε τα κάτωθι: 

α) ∆υνάµει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Ανάδοχος 
βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηµατοδότησης, προκειµένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα κατατίθεται από την Αναθέτουσα σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό για λογαριασµό της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής της διαχείρισης. Η κράτηση υπέρ της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 3335 Β/2014. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

γ) Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει 
του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) µετά την θέση σε εφαρµογή του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον σύµφωνα µε το νόµο  αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

6.6. Ο Εργοδότης θα παρακρατεί, από τα προσκοµιζόµενα προς πληρωµή τιµολόγια του Αναδόχου, 
οποιαδήποτε ποσά τυχόν περιέλθει σε γνώση του ότι οφείλει να πληρώσει o Ανάδοχος έναντι φόρου 
εισοδήµατος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων. 

6.7. Εάν οι πληρωµές δεν γίνονται στην Ελλάδα, τότε τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

6.8. Από το τίµηµα θα αφαιρείται το σύνολο των ποινικών ρητρών, είτε έχει τελεσιδικήσει η εξέτασή των, είτε 
όχι. 

6.9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών κατά το χρόνο που 
θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης  συµµόρφωσης προς την ισχύουσα 
νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 

ΆΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

7.1. Πριν την υπογραφή της παρούσας υποβλήθηκε τον Εργοδότη η υπ’αριθµόν [●] επιστολή  παροχής 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, της Τράπεζας [●],διάρκειας δύο (2) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη έναντι του αναδόχου. 

7.2. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παραταθεί η διάρκεια της σύµβασης, είναι υποχρεωτική η 
παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, κατά χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρονικό 
διάστηµα παράτασης της σύµβασης. 

7.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
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ΆΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

8.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των 
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαµβάνει δε την 
εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής 
του δεν τον απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. 

8.2. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόµενες υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύµβαση και την όλη έννοµη σχέση του µε τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και µε την απαιτούµενη φροντίδα, ικανότητα και επιµέλεια 
ειδικευµένου επαγγελµατία κατά τα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα.  

8.3. Ορίζεται ρητά ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και τις συναφείς µε αυτόν δραστηριότητες (πχ µεταφορές, προκατασκευές σε άλλο χώρο κλπ.) 
καθώς και για τη λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση µέτρων, µέσων και 
συστηµάτων ασφαλείας (οργανωτικών, διοικητικών, διαχειριστικών, τεχνολογικών κλπ.). Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να χορηγήσει στο προσωπικό του τα απαιτούµενα κατά περίπτωση µέσα ατοµικής 
προστασίας όπως κράνη, υποδήµατα ασφαλείας, γάντια για προστασία από µηχανικούς, χηµικούς, 
θερµικούς ή ηλεκτρικούς κινδύνους, µάσκες απλές ή µε φίλτρα  κλπ. ∆εδοµένου ότι στους τόπους 
εκτέλεσης της σύµβασης θα περιλαµβάνονται και χώροι σιδηροδροµικής υποδοµής, το σύνολο του 
προσωπικού του Αναδόχου που εργάζεται ή κινείται επί ή πλησίον σιδηροδροµικής  τροχιάς ή εκτελεί 
δραστηριότητες, στα πλαίσια της οποίας η εξασφάλιση µεγαλύτερης ορατότητας θα βελτιώσει την 
ασφάλειά του, ή το προσωπικό που εργάζεται σε σηµεία που καθορίζονται από τη Σύµβαση, πρέπει να 
φέρει εγκεκριµένο ανακλαστικό γιλέκο. Όλα τα παραπάνω µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 396/94 και να φέρουν τη σήµανση CΕ. 

8.4. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του Έργου και 
των εργασιών του, δεδοµένου άλλωστε ότι κατά δήλωσή του διαθέτει την σχετική εµπειρία, καθώς και τα 
κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο 
δυναµικό και χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη 
εκτέλεση της Σύµβασης. 

8.5. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη µέγιστη επιστηµονική και τεχνική ικανότητα, προσοχή και επιµέλεια κατά την 
εκτέλεση του Έργου και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε κοινώς παραδεκτές 
επιστηµονικές, τεχνικές και επαγγελµατικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί επίσης τις σχετικές εργασίες 
κατά επαγγελµατικό και πρακτικό τρόπο προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της Σύµβασης. 

8.6. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όµως να 
γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στον Εργοδότη, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και 
να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

ΆΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής για µία περίοδο τριών (3) 
ετών, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
(επιστηµονικής, τεχνικής, εµπορικής, οικονοµικής φύσης κλπ.) που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Εµπιστευτικά θεωρούνται και τα παραδοθέντα από αυτόν στον Εργοδότη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έγγραφα (εκθέσεις, µελέτες κ.λπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να 
µεριµνά, ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την διακοπή κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών. 

ΆΡΘΡΟ 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

10.1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση  του Εργοδότη.  

10.2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης 
στον Ανάδοχο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται 
η γενόµενη παράβαση των όρων της σύµβασης και ορίζεται η προθεσµία για την ικανοποίηση των 
αξιώσεων αυτών. Η προθεσµία πρέπει να είναι ανάλογη µε τα αξιούµενα από τον Εργοδότη. Εφόσον 
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παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, ο Εργοδότης µπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη 
έκπτωτου του Αναδόχου. 

10.3. Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή µε την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ηµέρας της 
προθεσµίας συµµόρφωσης, η Σύµβαση λύεται και ο Ανάδοχος εκπίπτει αυτοµάτως και αυτοδικαίως 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου: 

(i) Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη οποιαδήποτε εγγυητική επιστολή βρίσκεται εις χείρας του.  

(ii) Ο Εργοδότης θα δικαιούται επίσης να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
αποζηµίωση, για κάθε θετική και αποθετική του ζηµία που συνδέεται αιτιωδώς µε την εν λόγω 
έκπτωση του Αναδόχου. 

(iii) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόµενα ποσά και κάθε άλλη απαίτησή του 
κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν 
δοθεί και/ή συµψηφίζοντάς τα µε οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς τον Ανάδοχο.  

10.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει προς τον Εργοδότη 
µια Ειδική ∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα οχήµατα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν 
µέρει εκπονηθεί, τα τµήµατα του Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική 
κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων 
και λογαριασµών µεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα µόνο µετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη 
της ως άνω Ειδικής ∆ήλωσης, οπότε, και µόνο µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, 
θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ενδεχοµένως ότι οφείλει 
στον Ανάδοχο. 

10.5. Μετά την ως άνω έκπτωση, ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς οποιαδήποτε 
άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, µελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη στο πλαίσιο του Έργου. 

ΆΡΘΡΟ 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

11.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού κατά την 
διάρκεια της σύµβασης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα 
παρακάτω:  

11.2. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων και οι απαιτούµενες 
ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης και τους συµβατικούς όρους, 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 
0.2% επί του συµβατικού τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε ανώτατο όριο 5% επί του 
συµβατικού τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

11.3. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής 
των Παραδοτέων και οι απαιτούµενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς 
όρους, τότε Ο Εργοδότης δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

11.4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του Εργοδότη.  

11.5. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές 
ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες 
χωρίς µεταθέσεις. Όπου προσµετράται προθεσµία σε ηµέρες, οι ηµέρες αυτές είναι ηµερολογιακές.  

11.6. Οι ρήτρες των παραδόσεων του Έργου θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση του 
Εργοδότη  και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από 
τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

11.7.  Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία 
συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
σε όλα τα µέλη της Ένωσης. 
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ΆΡΘΡΟ 12. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύµβαση οποτεδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, πέραν των περιπτώσεων έκπτωσης του Αναδόχου ή Ανωτέρας 
Βίας,  ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο και καθορίζοντας την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η Σύµβαση, που 
δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

12.2. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως 
µόνη αµοιβή και αποζηµίωση το µέρος της Αµοιβής που αναλογεί στο τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε 
και έχει παραληφθεί µέχρι την ως άνω λύση της Σύµβασης, του Αναδόχου παραιτουµένου ρητά και 
ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζηµίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού 
Κώδικα.  

12.3. ∆ια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν 
λόγω λύσης της Σύµβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή 
παρεπόµενες), καθώς και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και 
ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  

12.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης 
λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη µια Ειδική ∆ήλωση που θα περιγράφει 
λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο 
του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν µέρει εκπονηθεί, τα τµήµατα του 
Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' 
εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική ∆ήλωση, ο Εργοδότης δεν θα 
υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των 
ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα µόνο µετά την ως άνω υποβολή προς 
τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής ∆ήλωσης, οπότε, και µόνο µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ότι οφείλει 
στον Ανάδοχο. 

12.5. Επιπλέον ο Εργοδότης µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη 
τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης , β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε 
σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της από 7/2019 ∆ιακήρυξης και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, γ) η σύµβαση 
δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

12.6. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας του Συµφωνητικού, ο Εργοδότης υποχρεούται να επιστρέψει το 
εναποµείναν υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό 
που οφείλεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους του Συµφωνητικού, για όλες τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν άρτια από αυτόν και έχουν ενσωµατωθεί στο έργο.  

ΆΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

13.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να λύσει τη Σύµβαση αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ως κατωτέρω αναφέρεται ή 

(ii) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγµατοποιεί εµπρόθεσµα και προσηκόντως 
οποιεσδήποτε πληρωµές προς τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τη Σύµβαση για χρονικό διάστηµα πέραν 
των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 

13.2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφο, το οποίο επιδίδεται 
στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται µε σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας µεταξύ των αναφεροµένων 
στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
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13.3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσµία συµµόρφωσης η οποία δεν θα είναι 
συντοµότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον µέσα στην 
ταχθείσα αυτή προθεσµία ο Εργοδότης συµµορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες 
συµµόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννοµες συνέπειες και η Σύµβαση συνεχίζεται 
κανονικά. 

13.4.  Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας συµµόρφωσης, η Σύµβαση λύεται 
αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση το µέρος της Αµοιβής που 
αναλογεί στο τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε µέχρι την ως άνω λύση της Σύµβασης, του Αναδόχου 
παραιτουµένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζηµίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του 
άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  

13.5. ∆ια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν 
λόγω λύσης της Σύµβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή 
παρεπόµενες), καθώς και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και 
ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.    

13.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης 
λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη µια Ειδική ∆ήλωση που θα περιγράφει 
λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο 
του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν µέρει εκπονηθεί, τα τµήµατα του 
Έργου που παραµένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' 
εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική ∆ήλωση, ο Εργοδότης δεν θα 
υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των 
ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα µόνο µετά την ως άνω υποβολή προς 
τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής ∆ήλωσης, οπότε, και µόνο µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζει ότι οφείλει 
στον Ανάδοχο. 

13.7. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας του Συµφωνητικού, ο Εργοδότης υποχρεούται να επιστρέψει το 
εvαπoµείvαv υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του έργου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει σε υπεργολάβο συνολικά ή τµηµατικά την εκτέλεση της σύµβασης. 

ΆΡΘΡΟ 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

15.1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, 
από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη 
την επιµέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιµελής επιχειρηµατίας, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 
Βίας.  

15.2. Οι Απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή µέτρα και 
απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας 
φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Η απεργία του προσωπικού του Αναδόχου 
δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας. 

15.3. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το Έργο, είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης 
και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Εργοδότη  
απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

15.4. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον Εργοδότη ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, o Ανάδοχος θα πρέπει 
να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό, 
καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση 
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των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών 
οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 

15.5. Σε περίπτωση που o Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν 
µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον Εργοδότη, παρέχοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση 
κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αµέσως η Εργοδότης.  

15.6. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο µε την υποβολή όλων των 
σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στον Εργοδότη εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από 
το πέρας του περιστατικού αυτού. Ο Εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο, εάν 
αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου.  

15.7. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαµβάνεται στο χρόνο 
εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο χρόνος κατά 
τον οπαίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά 
απολεσθέντα χρόνο. 

15.8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, o Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε 
ενδεδειγµένο µέτρο προς περιορισµό των εκ του περιστατικού  αυτού απορρεουσών ζηµιών. Ο Ανάδοχος 
πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς 
χρονοτριβή των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζηµιές στον εξοπλισµό, τυχόν 
καθυστερήσεις κλπ.). 

15.9. Σε περίπτωση ολικής ή σηµαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού 
Ανωτέρας Βίας, που ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά 
παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, ο Εργοδότης δύναται εντός 
έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να συµφωνήσουν για τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου 
αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο του Έργου που επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

15.10. Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από τον Εργοδότη ποσά έναντι της Αµοιβής, θα 
συµψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου διακανονισµού. 

15.11. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει άπρακτη, χωρίς να 
ασκήσει ο Εργοδότης το δικαίωµά του, η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς συνέπειες για τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει 
άπρακτη λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, µετά από τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών που θα 
απαιτηθούν για την εις το µέλλον αποπεράτωση του Έργου από τον Εργοδότη, και δεν υποχρεούται να 
καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του. 

 

ΆΡΘΡΟ 16. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

16.1.  Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την παρακολούθηση του Εργοδότη. 

16.2. Η παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου θα πραγµατοποιηθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Εργοδότη.  

16.2.1. Στα καθήκοντα της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής περιλαµβάνονται η παρακολούθηση της 
τήρησης των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 

16.2.2. Ο Εργοδότης δικαιούται να παύσει ή να αντικαταστήσει Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής ανά πάσα στιγµή κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, ειδοποιώντας σχετικά τον 
Ανάδοχο. Σε περίπτωση έλλειψης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, οι σχετικές εξουσίες 
και αρµοδιότητες ασκούνται από τον Εργοδότη όπως εκπροσωπείται νόµιµα. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Εργοδότης δικαιούται να ασκήσει ο ίδιος απ’ ευθείας τις εξουσίες και αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
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16.3. Η παρακολούθηση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου από τα αρµόδια 
υπηρεσιακά όργανα του Εργοδότη µπορεί να ασκηθεί σε όλους τους χώρους  που πραγµατοποιούνται 
εργασίες και γενικά σε όλους του χώρους που  κρίνει απαραίτητο ο Εργοδότης. Ο Εργοδότης δικαιούται 
να έχει πλήρη και ουσιαστική σε κάθε στιγµή πληροφόρηση για την εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και 
για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά εντός 
τριών (3) ηµερών και εγγράφως στα ερωτήµατα που του τίθενται επίσης εγγράφως από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής ή από τον Εργοδότη. 

16.4. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων του Εργοδότη ως προς την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύµβασης αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ως προς τον Εργοδότη και σε καµία περίπτωση δεν συνιστά κατά νόµο επίβλεψη των εργασιών 
ούτε µπορεί να µειώσει ή να αποκλείσει τις ευθύνες του Αναδόχου από την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. 

16.5. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής καθώς και τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα 
που ορίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν διευθύνουν τις εργασίες του Αναδόχου, των προστηθέντων 
ή Υπεργολάβων και Υποπροµηθευτών του και δεν φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που 
οφείλονται στις εργασίες  που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του Εργοδότη, του Αναδόχου ή σε κάθε 
τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, που παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τήρηση της νοµοθεσίας σε σχέση µε το Έργο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει 
όλα τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά αποζηµιώσεων, τα επιβαλλόµενα πρόστιµα, χρηµατικές ποινές κλπ., 
συµπεριλαµβανοµένων και των επ' αυτών πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τόκων κλπ. που τυχόν 
επιβληθούν στον Εργοδότη από τα παραπάνω καθιστάµενος δικονοµικός εγγυητής. 

16.6. Η παρακολούθηση από τον Εργοδότη και η συνεργασία του µε τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, έγκαιρη και 
προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεποµένων συµβατικών του υποχρεώσεων, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και τους όρους της παρούσας, καθώς και την τήρηση των 
µέτρων ασφάλειας των εργαζοµένων, του προσωπικού και των προστηθέντων αυτής, όπως και γενικώς 
κάθε τρίτου. 

ΆΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

17.1. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τουλάχιστον το 
προσωπικό που δηλώθηκε κατά την προσφορά του, όπως ειδικότερα παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 1 
της παρούσας και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου, για όλες τις 
πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται µε το Έργο  

17.2. Αντικατάσταση του Υπευθύνου του έργου και των στελεχών της Οµάδας Έργου,  επιτρέπεται µόνο για 
σπουδαίο λόγο και µε άτοµα ανάλογων προσόντων µε αυτά που αναφέρονται στην Προκήρυξη και υπό 
την προϋπόθεση της έγκρισης του Εργοδότη. 

17.3.  Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση ανάγκης του αναδόχου για συµπλήρωση των στελεχών της Οµάδας 
Έργου µε νέα επιπλέον στελέχη, αυτό επιτρέπεται µόνο µε στελέχη ανάλογων προσόντων µε αυτά που 
αναφέρονται στην Προκήρυξη και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Εργοδότη.  

17.4. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εµπλεκοµένου στην 
εκτέλεση του έργου που κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Εργοδότη, σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.  

17.5. Το προσωπικό που απασχολεί o Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να 
είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

17.6. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συµβατικά µόνο µε τον τελευταίο, ο οποίος 
υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζοµένους 
στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτούµενων 
αδειών παραµονής και εργασίας όταν αυτό απαιτείται κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται µε 
το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννοµη σχέση του µε το προσωπικό, τους 
υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των αρχών, ασφαλιστικών οργανισµών κλπ. 
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17.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι του Εργοδότη για τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού 
του, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι 
συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για όλο το προσωπικό του, υπαλλήλους, 
εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα προκύπτει από ή σχετίζεται µε τη 
Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από πταίσµα του 
προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις πράξεις, 
δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αµέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται αιτιωδώς µε την 
πρόκληση ζηµίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

17.8. Ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και 
σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το ΕΦΚΑ κλπ., καθώς και 
προς οποιουσδήποτε συνδέσµους, οργανισµούς, επιµελητήρια και επαγγελµατικές ενώσεις, που αφορούν 
το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 

ΆΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

18.1. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαίωµά του, που απορρέει 
από τη Σύµβαση, σε σχέση µε την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου ή τµήµατός του, η παραίτηση 
αυτή από δικαίωµα ή η παροχή θεώρησης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, 
που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

18.2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά  τα άρθρα   325 329, 695 και 1106 του 
Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του µε την εξαίρεση  όσων ρητά προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. 

ΆΡΘΡΟ 19. ΓΛΩΣΣΑ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΈΓΓΡΑΦΑ 

19.1. Η επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική, δηλαδή τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

19.2. Οι εγκρίσεις του Εργοδότη που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η αλληλογραφία, µπορεί να γίνουν και 
µε τηλεοµοιοτυπία. Η ηµεροµηνία απόδειξης παραλαβής της τηλεοµοιοτυπίας θα θεωρείται ως η 
ηµεροµηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 

19.3. Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λοιπές οδηγίες που ανταλλάσσονται µεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη, θα 
θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την ηµεροµηνία της αντίστοιχης καταχώρησής τους στο Πρωτόκολλο 
του Εργοδότη ή του Αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 20. ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ, ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

20.1. Σε κάθε περίπτωση που o Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση µε 
οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί Εργοδότη µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το 
οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εµφάνιση του γεγονότος, o Ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποστήριξη του αιτήµατος που προτίθεται να θέσει.  

20.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερµηνεία ή την εφαρµογή του παρόντος τα συµβαλλόµενα 
Μέρη θα επιδιώξουν να την επιλύσουν φιλικά. Σε περίπτωση αδυναµίας επιτεύξεως συµφωνίας µε 
φιλικό τρόπο, αυτή θα επιλύεται δικαστικά. 

20.3. Η παρούσα Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

20.4. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει 
την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές του Εργοδότη σχετικά µε την έγκαιρη και την 
άρτια εκτέλεση του Έργου.  

20.5. Αρµόδια δικαστήρια για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνούνται τα δικαστήρια Αθηνών, ακόµη και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 
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ΆΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

21.1.  Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, άπαντες οι 
όροι του συνοµολογούνται ουσιώδεις, καταργείται δε τυχόν προηγούµενη έγγραφη ή προφορική 
συµφωνία. 

21.2.  Ρητά συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή ανταπόδειξη κατά του περιεχοµένου 
της παρούσας επιτρέπεται µόνο δια εγγράφου αποκλειόµενου κάθε άλλου µέσου. 

21.3.  Οι όροι της παρούσας ή των τυχόν τροποποιήσεών της υπερισχύουν κάθε άλλου αντίθετου όρου που 
τυχόν προβλέπεται σε οποιοδήποτε τυποποιηµένο έγγραφο του Αναδόχου ακόµη και εάν είναι 
µεταγενέστερο του παρόντος. 

ΆΡΘΡΟ 22. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής πρωτοκόλλου έναρξης ισχύος της παρούσας 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσης και λήγει µε την µε οποιοδήποτε 
τρόπο λύση ή λήξη της. 

Σε πίστωση των παραπάνω, υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία, ένα πήρε ο 
Εργοδότης και ένα ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Παράρτηµα 1. Προσωπικό του Αναδόχου 
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Παράρτηµα 2.         Πίνακας 369 µονάδων τροχαίου υλικού µε περιγραφή εργασιών  

 

Α/Α 
Τύπος 

τροχαίου υλικού 
Κατηγορία 

Αριθµός 
µονάδων 

Περιγραφή Εργασιών 

1 

DESIRO leading car Αυτοκινητάµαξα 14 

Εργασίες R2 και βαφής 
DESIRO rearleading Αυτοκινητάµαξα 14 

DESIRO 2nd car/toilet Αυτοκινητάµαξα 28 

DESIRO central car Αυτοκινητάµαξα 14 

2 IC 4δυµα AEG Αυτοκινητάµαξα 8 

7 

Το όχηµα είναι λειτουργικό και λόγω συµπλήρωσης 
25ετίαςπροτείνεται ανακατασκευή για αύξηση της 
αξιοπιστίας και του κύκλου ζωής 

1 

Προσωρινά ακινητοποιηµένο για αντικατάσταση 
βοηθητικού κινητήρα. Λόγω συµπλήρωσης 25ετίας 
προτείνεται ανακατασκευή για αύξηση της αξιοπιστίας 
και του κύκλου ζωής 

3 IC 5δυµα AEG Αυτοκινητάµαξα 9 

6 

Το όχηµα είναι πλήρως λειτουργικό και ακολουθεί το 
πρόγραµµα συντήρησης ( χρειάζεται αλλαγή 
καθισµάτων και µικροεπισκευές αµαξώµατος) 

3 
Το όχηµα είναι προσωρινά ακινητοποιηµένο για 
αντικατάσταση τροχών 

4 Hellas Sprinter Κινητήριο 11 Εργασίες R2 και βαφής. 

5 
Krupp A.101-A.130 

(V60) 
Κινητήριο 2 

Η µονάδα είναι λειτουργική µε τα όποια προβλήµατα 
παρουσιάζει λόγω γήρανσης (περίπου 50έτη). 
Χρειάζεται ανακατασκευή για αύξηση της αξιοπιστίας 
της.  

6 ADmz Α΄Θέσης Επιβατάµαξα 14 
Επισκευή πατώµατος, υαλοπινάκων, καθισµάτων, 
τουαλετών, συντήρηση κλιµατιστικών, οργάνων έλξεως-
κρούσεως και βαφή.  

7 Amz Α΄Θέσης Επιβατάµαξα 10 
Επισκευή πατώµατος, υαλοπινάκων, καθισµάτων, 
τουαλετών, συντήρηση κλιµατιστικών, οργάνων έλξεως-
κρούσεως και βαφή.  

8 Bmpz Επιβατάµαξα 59 
Επισκευή πατώµατος, υαλοπινάκων, καθισµάτων, 
τουαλετών, συντήρηση κλιµατιστικών, οργάνων έλξεως-
κρούσεως και βαφή.  

9 Bmz  B΄Θέσης Επιβατάµαξα 20 
Επισκευή πατώµατος, υαλοπινάκων, καθισµάτων, 
τουαλετών, συντήρηση κλιµατιστικών, οργάνων έλξεως-
κρούσεως και βαφή.  

10 WRmz Εστιατόρια Επιβατάµαξα 10 

Αποκατάσταση ελλείψεων στους χώρους ενδιαίτησης 
και µαγειρείου,  επισκευή WC, επισκευή-αντικατάσταση 
δαπέδου, µερική ανακαλωδίωση, συντήρηση φορείων 
και οργάνων κρούσεως. Βαφή. 

11 Bmhe Β' Θέσης Επιβατάµαξα 5 
Επισκευή πατώµατος, υαλοπινάκων, καθισµάτων, 
τουαλετών, συντήρηση κλιµατιστικών, οργάνων έλξεως-
κρούσεως και βαφή.  

12 WLABmh Κλινάµαξες Επιβατάµαξα 7 
Αποκατάσταση µικροελείψεων, επισκευή τουαλέτας 
και Βαφή. 

13 
Sekss ∆ιδάπεδες 
Μεταφ.Αυτοκ. 

Φορτάµαξα 18 
Εργασίες Π.Ε., αποκατάσταση στρεβλώσεων επισκευή - 
αντικατάσταση τµηµάτων υδραυλικού 
συστήµατος,τροχοί. 

14 Gbgss Φορτάµαξα 39 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά εκτός τροχών) 
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15 Rgmmss Φορτάµαξα 6 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά εκτός τροχών) 

16 Zaces Φορτάµαξα 22 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά εκτός τροχών) 

17 Eaoss-x Φορτάµαξα 20 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά εκτός τροχών) 

18 Rgss Φορτάµαξα 23 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά εκτός τροχών) 

19 
MDDm 

∆ιδάπεδεςΜεταφ.Αυτοκ. 
Φορτάµαξα 4 

2 

Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµεναανταλλακτικά ).   Επισκευή - αντικατάσταση 
τµηµάτων υδραυλικούσυστήµατος. 

1 

Το όχηµα είναι πλήρως λειτουργικό και ακολουθεί το 
πρόγραµµα συντήρησης. Περατώθηκαν οι εργασίες στο 
ΕΠ την 15/6/2017. Αντικατάσταση  τροχών εκκρεµεί. 

1 Περιοδική επιθεώρηση (περιλαµβάνει και τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά) 

20 Kgss Φορτάµαξα 12 
Το όχηµα είναι πλήρως λειτουργικό και ακολουθεί το 
πρόγραµµα συντήρησης 
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