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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο
Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) ρυθµίζονται θέµατα και λεπτοµέρειες που
διέπουν τις µελέτες, την κατασκευή, τον εξοπλισµό, καθώς και την συντήρηση του έργου:
«ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 2
∆ιοίκηση του έργου - Στελέχωση Αναδόχου -Ηµερολόγιο του έργου -Πρόοδος
εργασιών -Παρακολούθηση του έργου - Σύµβουλοι.
2.1. Το έργο επιβλέπει και διοικεί η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τα εντεταλµένα όργανά της
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου τετάρτου του Ν.1398/ 83 (ΦΕΚ 144Α) περί
συστάσεως "∆ηµόσιας Επιχείρησης Νοσηλευτικών Μονάδων και της υπ’ αριθµ.
∆17γ/05/108/ΦΝ 439/30.06.2010 Απόφασης των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την «Έγκριση του
Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης ¨Εργων, Προµηθειών και Εργασιών της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.». Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας τα έργα Υπηρεσίας, είναι ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Προϊστάµενη αρχή είναι το ∆.Σ. της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
2.2. Όπου στα άρθρα της Σ.Υ. ή των άλλων συµβατικών τευχών αναφέρεται απλώς η
Υπηρεσία, νοείται η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ή η Προϊσταµένη Αρχή, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρει η προηγούµενη παράγραφος.
2.3. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση από την πλευρά του να διατηρεί επί τόπου το
ανάλογο προσωπικό µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή µεγάλων
οικοδοµικών έργων και ιδιαίτερα Νοσοκοµείων . Το προσωπικό αυτό θα απαρτίζεται
από Μηχανικούς ∆ιπλωµατούχους Ανωτάτης Σχολής µε την απαιτούµενη εργοταξιακή
εµπειρία για κάθε ειδικότητα εργασιών που θα εκτελεσθούν στο έργο, πλαισιωµένους
από ανάλογο προσωπικό των µέσων βαθµίδων, ώστε οι εκτελούµενες εργασίες να
γίνονται πάντοτε κάτω από την ανάλογη καθοδήγηση.
Όλα τα προαναφερόµενα στελέχη θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία από
αναλόγου µεγέθους και σηµασίας έργα.
Το προσωπικό αυτό ορίζεται ονοµαστικά στο Οργανόγραµµα και αλλαγές στα
παραπάνω πρόσωπα γίνονται µόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από έγγραφη
έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
2.4. Στο εργοτάξιο, τηρείται ηµερολόγιο µε την φροντίδα του αναδόχου σε βιβλιοδετηµένα
τριπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Στο ηµερολόγιο αναγράφονται καθηµερινά, στοιχεία
για τις καιρικές συνθήκες, για το εργαζόµενο προσωπικό και µηχανήµατα, τις εργασίες
που εκτελούνται, τους ελέγχους, τις δοκιµές και δοκιµιοληψίες, τα προσκοµιζόµενα
υλικά και µηχανήµατα, εντολές και παρατηρήσεις του επιβλέποντος, τα τυχόν έκτακτα
περιστατικά, και κάθε άλλη σχετική µε το έργο σηµαντική πληροφορία. Το ηµερολόγιο
υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του αναδόχου και τον επιβλέποντα Μηχανικό. Το
ένα αντίτυπό του περιέρχεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία µπορεί να ζητήσει
και οποιαδήποτε άλλη χρήσιµη εγγραφή.
Το Ηµερολόγιο του Έργου τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε
Ηλεκτρονική Μορφή.
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Kατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος εξακολουθεί να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου
συµπληρώνοντάς το µόνο τις µέρες που διενεργείται επιθεώρηση αυτού ή συντήρηση
ή συµβαίνουν άλλα σηµαντικά γεγονότα. Το ηµερολόγιο κατά την περίοδο αυτή τηρείται
όπως ορίζει η Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που στο Έργο εργάζονται περισσότερες από µία βάρδιες θα
συµπληρώνεται ένα φύλλο ανά βάρδια.

2.5. Εκτός από το ηµερολόγιο του έργου και την µηνιαία Έκθεση του άρθρου 4.8 της
Συµβάσεως, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάσσει και υποβάλλει σε τρία (3)
αντίτυπα από τα οποία το ένα απ' ευθείας στον επιβλέποντα:
α. Έκθεση προώθησης εργασιών:
Για κάθε µήνα και οπωσδήποτε µέσα στο τελευταίο 5θήµερο κάθε µήνα. Σ' αυτήν
θα καταγράφονται οι προγραµµατισµένες να εκτελεσθούν εργασίες µέσα στον
επόµενο µήνα, οι θέσεις τους στο έργο, τα ποσοστά επί του κατ΄ αποκοπή
τιµήµατος που αντιπροσωπεύουν, οι χρόνοι έναρξης και περάτωσης, το εργατικό
δυναµικό που θα απαιτηθεί, καθώς και όλες οι ενέργειες για τον συντονισµό τους
και την επίτευξη των τµηµατικών προθεσµιών.
β.

Τριµηνιαία έκθεση προόδου εργασιών.
Για κάθε αναθεωρητική περίοδο και οπωσδήποτε το αργότερο µέσα στο πρώτο
5θήµερο του πρώτου µήνα της επόµενης αναθεωρητικής περιόδου. Σ' αυτήν θα
καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν στην προηγούµενη περίοδο, τα
υλικά, συστήµατα ή µηχανήµατα που παραγγέλθηκαν, αγοράστηκαν,
παραλήφθηκαν και ενσωµατώθηκαν στο έργο, η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα του έργου και οι λόγοι απόκλισης από αυτό. Οι εκθέσεις αυτές
θα συνοδεύονται από χαρακτηριστικές φωτογραφίες του έργου, τραβηγµένες στο
τέλος του µήνα αυτού από το ίδιο περίπου κάθε φορά σηµείο.
Ο τύπος παρουσίασης των εκθέσεων αυτών θα είναι ενιαίος καθ' όλη την διάρκεια
του έργου.

2.6.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά την κρίση της η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
µπορεί να συγκαλεί συσκέψεις στα γραφεία της στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού
κριθεί σκόπιµο. Στις συσκέψεις αυτές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρίσταται ο
ίδιος ή µε τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και όλα τα αρµόδια πρόσωπα.

2.7. Ο ανάδοχος του έργου αλληλογραφεί µόνο µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή µέσω
αυτής. Οποιοδήποτε έγγραφό του σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης προς άλλη
αρχή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα υπέρ του αναδόχου παρά µόνο άν περιέλθει
στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας εντός των νοµίµων προθεσµιών και από τότε
που θα περιέλθει σ' αυτήν.
2.8. Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορεί να αναθέτει καθήκοντα
συµβούλου επί διαφόρων θεµάτων σε οποιονδήποτε κρίνει σκόπιµο ότι µπορεί να
παράσχει τις ειδικές απαιτούµενες υπηρεσίες. Ο σύµβουλος ή το προσωπικό του δεν
έχει καµία σχέση µε τον ανάδοχο ο οποίος µόνο από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. παίρνει
εντολές. Ο ανάδοχος όµως οφείλει να επιτρέπει την παρακολούθηση των έργων από
το σύµβουλο και το προσωπικό του και γενικά να τον διευκολύνει στο έργο του ύστερα
από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
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ΑΡΘΡΟ 3
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
3.1.

Τήρηση νόµων και λοιπών διατάξεων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από
αρµόδιους φορείς (Πυροσβεστική, ΥΠΕΧΩ∆Ε, κλπ) µε δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος
είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων, των διαταγµάτων αστυνοµικών διατάξεων
και λοιπών κανόνων της Πολιτείας. Οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του
απευθύνονται ή κοινοποιούνται και έχουν σχέση µε το έργο.

3.2. Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, Παροχές.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου µπορεί να
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που ίσως χρειασθεί να
µετατοπισθούν. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη στις
εργασίες που εκτελούνται από τους Οργανισµούς αυτούς, οφείλει όµως να διευκολύνει
την εκτέλεσή τους µε κάθε τρόπο και δεν δικαιούται καµιάς ιδιαίτερης αποζηµίωσης
ούτε για τις εργασίες που πιθανόν θα χρειασθεί να εκτελέσει ο ίδιος, ούτε για τις
διευκολύνσεις που θα παράσχει ή για τις καθυστερήσεις που θα υποστεί από την
εκτέλεση των εργασιών από τους Οργανισµούς αυτούς (µεταφορές δικτύων, κλπ).
Η φροντίδα και δαπάνη για εργοταξιακή παροχή και κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών και καυσίµων (περιλαµβανοµένων και των αναγκαίων για
τις δοκιµές, κλπ) και γενικά οι δαπάνες για τις ανωτέρω καταναλώσεις έως την
διοικητική παραλαβή προς χρήση αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.
Τις προσωρινές αυτές συνδέσεις ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάσει µε
φροντίδα και δαπάνες του χωρίς άλλη ειδοποίηση από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.,
συµµορφούµενος µε όλους του κανονισµούς ασφαλείας, λοιπές διατάξεις και
υποδείξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας που έχουν στην αρµοδιότητά τους τα
δίκτυα αυτά.
Ο ανάδοχος επίσης έχει την υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να προβεί στις
απαιτούµενες ενέργειες προς τους αρµόδιους φορείς προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν εγκαίρως οι απαιτούµενες οριστικές παροχές και συνδέσεις (νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών και διάθεσης των λυµάτων και οµβρίων του
Νοσοκοµείου) µε το δίκτυο των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και να ενηµερώνει
σχετικά την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. θα παρέχει στον ανάδοχο τις
απαραίτητες διευκολύνσεις και θα καταβάλλει απ' ευθείας στους φορείς αυτούς όλα τα
απαιτούµενα τέλη και δικαιώµατα (εγγυήσεις, εφ' άπαξ εισφορές, κλπ) προκειµένου να
υλοποιηθούν οι συνδέσεις αυτές, εξαιρουµένων των δαπανών που βαρύνουν τον
ανάδοχο σύµφωνα µε την Σύµβαση.
3.3. Προσπελάσεις εργοταξίου - προσωρινές εγκαταστάσεις, προστατευτικές κατασκευές –
Σηµάνσεις – Περίφραξη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις προσπελάσεις στο έργο από τους
πλησιέστερους προς το
χώρο του υπό ανέγερση Νοσοκοµείου, δηµόσιους
δρόµους. Η µελέτη των προσπελάσεων του εργοταξίου θα εγκριθεί από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε.
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Οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση απαιτηθεί για την κατασκευή του
έργου, κατασκευάζεται συντηρείται και µεταφέρεται µε φροντίδες και δαπάνες του
αναδόχου, ύστερα από έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Η έγκριση δίνεται στον ανάδοχο
µετά την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων, σχεδίων, υπολογισµών, απαιτήσεων,
και προγραµµατισµού ώστε η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. να έχει την πλήρη εικόνα.
Στα πλαίσια του άρθρου αυτού, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε έξοδά του και µέσα
στην αντίστοιχη τµηµατική προθεσµία να κατασκευάσει και εγκαταστήσει γραφείο,
χώρους υγιεινής και εστίασης για το προσωπικό της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., του δικού του
προσωπικού και των υπεργολάβων του.
Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε έξοδά του να κατασκευάσει πινακίδα µε
τον τίτλο του έργου και τα άλλα στοιχεία του, σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα που θα
του χορηγήσει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Επίσης, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και
προκειµένου να εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης του έργου, έχει την υποχρέωση µε
έξοδά του να κατασκευάσει αναµνηστική πινακίδα µε τον τίτλο του έργου και τα άλλα
στοιχεία του, σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα που θα του χορηγήσει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Όλες οι προστατευτικές κατασκευές, προσωρινή περίφραξη, σηµάνσεις κλπ, που θα
απαιτηθούν στο έργο και τους πέριξ δρόµους θα κατασκευασθούν και θα συντηρούνται
µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου.
3.4. Μέτρα ασφαλείας υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος.
Η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας του
περιβάλλοντος για την πρόληψη ατυχηµάτων και ζηµιών σε σχέση µε την εκτέλεση της
εργολαβίας, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και λαµβάνονται µε την ευθύνη,
φροντίδα και δαπάνες του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην
Υπηρεσία προς έγκριση, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) µε όλα τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας και προστασίας σχετικά
µε την εκτέλεση του έργου. Επίσης στο εργοτάξιο θα τηρείται ο Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας (Φ.Α.Υ.), όπου θα αναφέρονται όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας και
προστασίας σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και θα καταγράφονται οι εργασίες που
απαιτούνται να εκτελεστούν σε εφαρµογή παρατηρήσεων από την επίβλεψη για την
αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων ή ελαττωµάτων στα µέτρα ασφαλείας.
Τα µέτρα που πρέπει κατ' ελάχιστο να ληφθούν στο έργο καθορίζονται στα Π∆ 778/80,
1073/81, Ν.1396/83, Ν. 1568/85, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ο
ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ποινική και αστική ευθύνη και φέρει τον κίνδυνο για
ατυχήµατα ή ζηµιές που ίσως προκληθούν στο έργο από αµέλεια ή παράλειψη
συµµόρφωσής του στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού.
Ειδική µνεία γίνεται στα µέτρα πρόληψης για τον περιορισµό των λοιµώξεων που
σχετίζονται µε τις εργασίες στο εν λειτουργία νοσοκοµείο. Για τα µέτρα αυτά, πρέπει ο
Ανάδοχος να εφαρµόσει τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων του
Νοσοκοµείου.
Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει τα αναφερόµενα στην υπ΄ αριθ. 36259/1757/Ε103/23-082010 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΦΕΚ Β΄ 1312 /2408-2010.
3.5. Ο εργοδότης διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα να ζητήσει πρόσθετες προσωρινές
κατασκευές και εγκαταστάσεις, σηµάνσεις, µέτρα ασφαλείας και υγιεινής, όπως
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους εφ' όσον αυτά απαιτούνται για την
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τήρηση των όρων της σύµβασης αυτής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να
συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις αυτές του εργοδότη, ο οποίος σε περίπτωση
άρνησης του εργολάβου, δικαιούται να πάρει τα µέτρα αυτά σε βάρος του και για
λογαριασµό του.
3.6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος
του έργου ή και ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει µε δαπάνες
του τις προσωρινές εγκαταστάσεις, τις βοηθητικές και προστατευτικές και λοιπές
κατασκευές, καθώς και όλα τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα,
χρήσιµα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, ό,τι του υποδείξει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ως
άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία του έργου, να αποκαταστήσει τους
χώρους στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει
τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας
καθαριότητας, ώστε το έργο να είναι έτοιµο για λειτουργία, φροντίζοντας γενικά να κάνει
κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του έργου,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εφιστάται η προσοχή ότι οι εσωτερικοί χώροι
του Νοσοκοµείου θα παραδοθούν αφού προηγηθεί υγρός καθαρισµός των δαπέδων.
3.7. Αν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ο
ανάδοχος δεν αρχίσει και µέσα σε εύλογη προθεσµία δεν περατώσει τις εργασίες
αυτές, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορεί να τις εκτελέσει σε βάρος του και για λογαριασµό του.
Η πραγµατοποιούµενη δαπάνη θα αφαιρείται από την πρώτη επόµενη πληρωµή του
και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης περαίωσης του έργου ή του
τµήµατος που αφορούν.
3.8. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει
µε δαπάνες του το προσωπικό του και το προσωπικό των υπεργολάβων του που
απασχολούνται σ' αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, στο ΙΚΑ
και κάθε άλλο οργανισµό κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να τηρεί τις διατάξεις των
ασφαλιστικών οργανισµών και να πληρώνει εµπρόθεσµα όλες τις νόµιµες εισφορές.
Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει µε δαπάνες του για ατυχήµατα,
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
προσωπικό του και το προσωπικό των υπεργολάβων του που απασχολεί στο έργο και
δεν υποχρεούται να καλύπτεται από το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς.

ΑΡΘΡΟ 4
Εκπόνηση µελετών του έργου - Έγκριση

4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το σύνολο των µελετών που απαιτούνται για την
κατασκευή του έργου όπως προβλέπεται στην Σύµβαση και ιδιαίτερα στο Τεύχος
"Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την Εκπόνηση της Μελέτης". Το χρονοδιάγραµµα
εκπονήσεως και υποβολής των µελετών θα αποτελεί τµήµα του Χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής του έργου και θα είναι απόλυτα εναρµονισµένο µε την πρόοδο της
κατασκευής. Ο χρόνος εκπονήσεως των µελετών θα είναι (2,5) µήνες. Οι µελέτες
υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει την µελέτη εφαρµογής στις απαιτήσεις του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Οι χορηγούµενες από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εγκρίσεις Μελετών δεν απαλλάσσουν τον
ανάδοχο από τις ευθύνες που απορρέουν από την Σύµβαση, ούτε δηµιουργούν
οικονοµικές ή χρονικές απαιτήσεις.
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4.2. Οι µελέτες θα συνταχθούν υποχρεωτικά από µελετητική οµάδα που θα συµπράξει µε
τον ανάδοχο µετά την έγκριση από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και θα δηλώνεται µετά την
υπογραφή της σύµβασης. Οι µελέτες θα υποβληθούν υπογεγραµµένες και
σφραγισµένες, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, από διπλωµατούχους µηχανικούς
των αντίστοιχων ειδικοτήτων που έχουν τα νόµιµα προσόντα και δικαιώµατα.
4.3.

Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις στις υποβληθείσες µελέτες, τότε ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει την διορθωµένη µελέτη µέσα σε δέκα
πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήψεως των παρατηρήσεων χωρίς να
διαταραχθεί το υπόλοιπο πρόγραµµα µελετών. Αντίστοιχα ο εργοδότης θα την
ελέγχει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την επανυποβολή της.
Τυχόν τροποποιήσεις πέραν των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας στις
επανυποβαλλόµενες µελέτες θα επισηµαίνονται ευδιάκριτα µε κατάλληλη ένδειξη.
∆ιαφορετικά ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες.
Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει από
τον εργολάβο είτε να επανυποβάλει την µελέτη µε ενσωµατωµένες τις παρατηρήσεις,
χωρίς να διαταραχθεί το πρόγραµµα µελέτης, είτε να δηλώσει γραπτώς ότι αποδέχεται
τις παρατηρήσεις, θα συµµορφωθεί προς αυτές, και θα τις περιλάβει στην τελική
υποβολή.

4.4. Κατά τον έλεγχο των µελετών η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει
συµπληρωµατικά στοιχεία και διευκρινίσεις κατά την απόλυτη κρίση της. Επί πλέον η
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να καλέσει τον ανάδοχο και τους µελετητές του σε
κοινές συσκέψεις µέχρι να διευκρινισθούν όλα τα σχετικά θέµατα, καθώς και να
επιβάλει όλες τις κατά την κρίση της αναγκαίες διορθώσεις στις υποβαλλόµενες µελέτες
και σχέδια.
4.5. Όλες οι µελέτες θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, (δύο [2] στα κεντρικά και ένα [1]
στο εργοτάξιο συγχρόνως), για τον έλεγχο και σε τρία (3) αντίτυπα (στα κεντρικά) για
την τελική έγκριση. Επίσης θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή κατόπιν
συνεννόησης µε τη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
4.6.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει να εξασφαλίσει εγκαίρως τις εγκρίσεις των ειδικών µελετών
(πυροπροστασίας, ακτινοπροστασίας κλπ) από τις αρµόδιες αρχές µέσα στα πλαίσια
του χρονοδιαγράµµατος.
Η υποβολή των παραπάνω µελετών στις αρµόδιες
Υπηρεσίες θα γίνεται από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.
Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση το σύνολο
των µελετών εφαρµογής που θα συντάξει στην ΚΒ’ ΕΠΚΑ του Υπουργείου
Πολιτισµού πριν την έναρξη των εργασιών του υποέργου.

4.7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη για
την έκδοση κάθε απαιτούµενης άδειας – πιστοποίησης (άδεια δόµησης σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 19/2012 έγκριση δόµησης, λειτουργίας ανελκυστήρων, Πυροσβεστική
Υπηρεσία, λειτουργία ακτινοδιαγνωστικών µηχανηµάτων, ιατρικών αερίων, δαπέδων
κρίσιµων χώρων κλπ).
4.8. Η σύµπραξη του αναδόχου µε τα µελετητικά γραφεία θα είναι συνεχής µέχρι την
περαίωση του έργου για την κάλυψη τυχόν απαιτούµενων επί µέρους
κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτοµερειών που µπορεί να χρειασθούν µετά την
έγκριση της µελέτης. Για τον σκοπό αυτό η πρόταση του αναδόχου περί µελετητικών
γραφείων που θα υποβληθεί κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα περιλαµβάνει
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Υπεύθυνη ∆ήλωση των εκπροσώπων των Μελετητικών Γραφείων ότι αποδέχονται την
σύµπραξη µε τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών του Έργου
5.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπονήσεως των απαιτούµενων Μελετών (όπως άλλωστε και της
κατασκευής) ο ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τη ∆ΕΠΑΝΟΜ,
ώστε οι Μελέτες να είναι από κάθε άποψη πλήρεις, να ικανοποιούν απόλυτα τις
απαιτήσεις της ∆ΕΠΑΝΟΜ και επί πλέον να µειωθεί ο χρόνος ελέγχου και εγκρίσεων.
5.2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του, για την εκπόνηση των Μελετών του τις
ακριβείς υφιστάµενες επί τόπου συνθήκες εδάφους, δικτύων, πολεοδοµικής
κατάστασης, κλπ.
5.3. Τέλος όσον αφορά τα µεγέθη µηχανηµάτων – συσκευών των Η/Μ εγκαταστάσεων που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων της µελέτης
δηµοπράτησης, αυτά αποτελούν τα
κατ' ελάχιστον µεγέθη των κυριοτέρων
µηχανηµάτων και συσκευών. Τα τελικά µεγέθη θα προκύψουν από την µελέτη
ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν µεγαλύτερα σε µέγεθος µηχανήµατα και συσκευές αυτά
αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. Αντίθετα, σε περίπτωση που από τη
µελέτη εφαρµογής προκύψουν µικρότερα, θα γίνει η αντίστοιχη αποµείωση του
εργολαβικού ανταλλάγµατος.
5.4.

Όσον αφορά τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό σε περίπτωση που τα σχέδια της
µελέτης δηµοπράτησης (αρχιτεκτονικά – Η/Μ) έχουν διαφορές (στις διατάξεις του
εξοπλισµού κλπ) από τα τεύχη του εξοπλισµού, υπερισχύουν τα δεύτερα. .

5.5. Ο ανάδοχος οφείλει να συµπεριλάβει στην εκπόνηση των Μελετών του έργου και να
υλοποιήσει όλες τις συνδέσεις και τροφοδοτήσεις των µηχανηµάτων και των υποδοµών
που περιέχονται στον κατάλογο του Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού και
Ειδικών Εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του
συνόλου του εξοπλισµού.
5.6.

Όσον αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών, η ευθύνη
του αναδόχου αφορά και στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων ασφαλούς
λειτουργίας τόσο της εγκατεστηµένης θωράκισης, όσο και των µηχανηµάτων.

5.7.

Ο ανάδοχος έχει στην διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εµπειρία, χρόνο και
γνώσεις κατά τεκµήριο, ώστε να επισηµάνει έγκαιρα όλες τις αδυναµίες που µπορεί
να υπάρχουν στον συνολικό σχεδιασµό του έργου. Να εισηγηθεί σχετικά στη
∆ΕΠΑΝΟΜ και να προβεί σε όλες τις συµπληρωµατικές µελέτες και τις ορθές
επιλογές για τον τελικό σχεδιασµό του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ΕΠΑΝΟΜ και
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους.

5.8.

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ηλεκτροµηχανολογική
εγκατάσταση προβλέπεται είτε στην Αρχιτεκτονική µελέτη, είτε στις µελέτες
Εξοπλισµού και Ειδικών Εγκαταστάσεων, επί πλέον των όσων προβλέπονται στην
αντίστοιχη Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να την
υλοποιήσει, καθώς και οποιεσδήποτε παροχές είναι απαραίτητες για την πλήρη
λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Τα ως άνω συµπεριλαµβάνονται στις
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συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και στο κατ΄αποκοπήν εργολαβικό
αντάλλαγµα.
5.9.

Οι επί µέρους Μελέτες Ακουστικής-Ηχοπροστασίας, Πυροπροστασίας, ΜΕΑ, κλπ, θα
συνταχθούν από εξειδικευµένους επιστήµονες οι οποίοι θα έχουν και την επίσηµη
αναγνώριση και αρµοδιότητα για τη σύνταξη τέτοιου είδους Μελετών, και θα
συνυπογράφουν την αντίστοιχη Μελέτη η οποία θα υποβάλλεται για έλεγχο και
έγκριση στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Ο ανάδοχος θα φροντίζει ώστε οι εν λόγω Μελετητές να
είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας για τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις, κλπ. επί των
αντίστοιχων Μελετών.

5.10. Κάθε υποβολή µελέτης (τµηµατική ή ολοκληρωµένη) πρέπει να συνοδεύεται από
επιστολή που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Στην επιστολή θα
αναφέρεται µε σαφήνεια και αναλυτικά το περιεχόµενο της υποβολής (θέµα της
µελέτης, αναλυτικός κατάλογος σχεδίων, τευχών, εντύπων, τεκµηριώσεως, κλπ).
Κάθε υποβαλλόµενη Μελέτη θα είναι πλήρης και σύµφωνη µε όσα προβλέπονται στο
παρόν τεύχος. Εάν κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου διαπιστωθούν
σηµαντικές ελλείψεις, θα θεωρείται ως µη υποβληθείσα και θα επιστρέφεται στον
ανάδοχο.
5.11. Όλη η µελέτη θα είναι σχεδιασµένη σε ηλεκτρονική µορφή. Οι διαστάσεις των σχεδίων
θα είναι τυποποιηµένες, πάντα σε πολλαπλάσια του Α4. Κάθε υποβολή µελέτης θα
συνοδεύεται µε τα αντίστοιχα CD.
5.12. Σχετικά µε τα σχέδια ισχύουν τα εξής :
Τα σχέδια θα έχουν περιθώριο 1,5 εκ. Κάτω δεξιά θα έχουν πινακίδα µεγέθους Α4 για
τα µεγάλα σχέδια (µέχρι και µέγεθος Α1) και 52 χ 210 χλστ. για σχέδια µικρότερου
µεγέθους του Α1, δηλ. Α2, Α3 και Α4. Στην πινακίδα (ή τις πινακίδες) που θα προτείνει
ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., θα αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής:
Ό εργοδότης (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.), ο τίτλος του έργου, ο τίτλος και το περιεχόµενο του
σχεδίου (τα κτιριακά ή ιατρικά τµήµατα), ο µελετητής της Μελέτης ∆ηµοπράτησης, ο
ανάδοχος, ο µελετητής του αναδόχου, ο αριθµός του σχεδίου, η κλίµακα, η ηµεροµηνία
σύνταξης, το στάδιο της µελέτης και θα υπάρχει χώρος για την ενηµέρωση της
πινακίδας µε τις τροποποιήσεις που τυχόν γίνουν και την έγκριση που θα δοθεί.
Επίσης, θα προβλεφθεί επαρκής χώρος για τις εγκριτικές σφραγίδες της ∆ΕΠΑΝΟΜ.
Κάθε τροποποίηση θα αναγράφεται µε τον αύξοντα αριθµό της, την ηµεροµηνία της και
το περιεχόµενό της. Οι αναφορές αυτές των τροποποιήσεων θα είναι επί πλέον του
ειδικού περιγράµµατος που θα χαράζεται στα σχέδια γύρω από την περιοχή της
τροποποιήσεως µε κατάλληλη σήµανση .
Η πινακίδα αυτή θα είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες µελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά,
Η/Μ, κ.λ.π.).
Στην πινακίδα των σχεδίων θα υπάρχει σκαρίφηµα κλειδί στο οποίο θα σηµειώνεται η
θέση του τµήµατος, κλπ. που απεικονίζεται στο σχέδιο σε σχέση µε το συνολικό
περίγραµµα του κτιρίου. Επίσης σε συσχετισµό µε την πινακίδα θα υπάρχει υπόµνηµα
επαρκούς διάστασης µε τις απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιµοποιούµενους
συµβολισµούς, κλπ.
Κατά την σχεδίαση θα διατηρηθούν οι ίδιοι άξονες, οι ίδιοι κωδικοί χώρων και γενικά οι
ίδιοι συµβολισµοί µε εκείνους που έχουν χρησιµοποιηθεί στην µελέτη δηµοπράτησης
που δίνεται από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Σ.Υ. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
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Σε όσα σχέδια οι εγκαταστάσεις δεν ολοκληρώνονται πλήρως, αλλά υπάρχει συνέχεια
αυτών είτε κατακορύφως, είτε οριζοντίως, θα υπάρχουν κατάλληλες σηµειώσεις που
θα αναφέρουν τα αντίστοιχα σχέδια συνέχειας των (π.χ. για συνέχεια, βλέπε
σχέδιο....).
Για όλα τα στοιχεία και κατασκευές θα δίνονται πλήρεις διαστάσεις. Μετρήσεις υπό
κλίµακα στα σχέδια δεν γίνονται δεκτές. Οι φωτοτυπίες όλων των σχεδίων θα είναι
διπλωµένες στην διάσταση Α4, έτσι ώστε η πινακίδα και το κλειδί να εµφανίζονται στη
1η σελίδα.
5.13. Σχετικά µε τα τεύχη ισχύουν τα εξής:
Τα κείµενα και οι υπολογισµοί θα είναι γραµµένοι σε χαρτιά µεγέθους Α4 ή Α3 τα οποία
θα διπλώνονται σε Α4. Οι σελίδες θα είναι αριθµηµένες και στην αριστερή πλευρά τους
θα έχουν περιθώριο 30 χιλ. τουλάχιστον για την βιβλιοδεσία.
Όλα τα τεύχη των µελετών (Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Πίνακες τελειωµάτων,
κλπ.) θα είναι δεµένα µε σπιράλ και θα έχουν σκληρά εξώφυλλα προστατευµένα µε
διαφανή πλαστικά ή εναλλακτικά, θα περιέχονται σε ντοσιέ µε σκληρά εξώφυλλα. Η
τελική επιλογή ανήκει στον εργοδότη.
Οι σελίδες όλων των τευχών θα αριθµούνται κατ' αύξοντα αριθµό και ανά τεύχος. Σε
περίπτωση τεύχους µε περισσότερους τόµους, η αρίθµηση θα είναι συνεχής. Κάθε
τεύχος - τόµος θα έχει πίνακα περιεχοµένων µε αναφορά σε αριθµό σελίδας, όπως
επίσης και θεµατικό αλφαβητικό ευρετήριο. Σε περίπτωση σχεδίου που αναφέρεται σε
τµήµα του έργου, το τµήµα θα επισηµαίνεται σε κατάλληλη κλείδα επί του σχεδίου.
Οι φωτοτυπίες των σχεδίων και των τευχών, όποτε παραδίδονται, θα συσκευάζονται
κατάλληλα σε στιβαρούς φακέλους (κουτιά) τυποποιηµένων διαστάσεων (350 Χ 270 Χ
100 ή 350 Χ 270 Χ 50, ενδεικτικού τύπου ELBA TRIC ή ΙΩΝΙΑ). Στις τρεις
χαρακτηριστικές έδρες των κουτιών θα αναγράφονται σε ετικέτα (πέραν του θέµατος,
τίτλου, κλπ. του περιεχοµένου των) τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβολής, ήτοι
αριθµ. διαβιβαστικού, ηµεροµηνία, αριθµός τεµαχίου µεταξύ οµοίων τεµαχίων και
ενδεχοµένως υποβάλλονται ταυτόχρονα (σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του
ενός αντιτύπων). Επίσης στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου κάθε φακέλου θα
υπάρχει κολληµένος πίνακας περιεχοµένων των στοιχείων του φακέλου.
Η µορφή, το περιεχόµενο, κλπ. των πληροφοριακών πινακίδων (των ετικετών, κλπ) θα
πρέπει να εγκριθεί από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Στην περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής περισσότερων της µίας σειρών θα είναι
άµεσα και έντονα ευδιάκριτο το σε ποια σειρά ανήκει το κάθε πακέτο και ο αύξων
αριθµός κάθε πακέτου.
5.14. Το περιεχόµενο όλων των τευχών θα παραδοθεί επιπλέον σε ηλεκτρονική µορφή,
ξεχωριστά για τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, Η/Μ, τον Εξοπλισµό και τις Ειδικές
Εγκαταστάσεις σε CD, σε προγράµµατα του MS Office (Word, Excel, ή Access) µε
αντίστοιχη κωδικοποίηση όπως και στα έντυπα τεύχη.
Τα σχέδια, τα διαγράµµατα, οι λεπτοµέρειες κλπ, δηλαδή το σύνολο των µελετών των
Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ θα παραδοθούν συνοδευόµενα µε τα αρχεία τους
στη τελική τους µορφή (όπως εκτυπωµένα µε πινακίδες, κλπ) σε CD σε µορφή
αρχείων DWG µε τα αντίστοιχα .ctb αρχεία τους. Η αρχειοθέτηση θα πρέπει να είναι σε
αντίστοιχη κωδικοποίηση όπως και στα τυπωµένα σχέδια της υποβολής.
Σ.Υ. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
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Οι προαναφερόµενες παραδόσεις των µελετών σε ηλεκτρονική µορφή αναφέρονται σε
όλες τις υποβολές και στις τµηµατικές υποβολές αλλά και στις ολοκληρωµένες
υποβολές.
Σε κάθε CD θα αναγράφεται η ηµεροµηνία υποβολής καθώς και το περιεχόµενο τους.
Τα αρχεία των CD που υποβάλλονται µε τροποποιήσεις / διορθώσεις της αρχικής
υποβολής θα πρέπει στον τίτλο τους να είναι εµφανής η τροποποίηση (π.χ. τίτλος
σχεδίου / τεύχους, αύξων αριθµός αναθεώρησης).
5.15. Η αµοιβή των µελετών που θα υποβληθούν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και το χρονοδιάγραµµα υποβολής µελετών, θα
πιστοποιείται ως εξής:
Το 70% µε την πλήρη υποβολή της µελέτης.
Το 30% µετά την έγκριση της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6.
Προέλευση υλικών, ποιότητα, έλεγχοι, δείγµατα, εξοπλισµοί, πρότυπα.
6.1.

Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί αµάχητο
τεκµήριο ότι ο ανάδοχος έχει ερευνήσει την αγορά και έχει εξασφαλίσει την έγκαιρη
προµήθεια των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ, που προδιαγράφονται στα συµβατικά
τεύχη για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου έτοιµου για λειτουργία (µε το
κλειδί) και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση από αυτή την αιτία να επιβαρυνθεί
ποιοτικά, οικονοµικά ή χρονικά το έργο.

6.2. Υλικά, µηχανήµατα, συστήµατα, εργασίες και εξοπλισµός, προοριζόµενα για την
εκτέλεση της σύµβασης αυτής, πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί και συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Πρότυπα κατώτερα των συµφωνηµένων, έστω και Εθνικά δεν γίνονται δεκτά.
Τα πρότυπα που θα υιοθετηθούν θα είναι συµβατά µεταξύ τους και θα εφαρµόζονται
στο σύνολό τους.
6.3. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιήσει στο έργο τα προδιαγραφόµενα από τους
ισχύοντες κανονισµούς και τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υλικά, µηχανήµατα και λοιπό
εξοπλισµό. Θα είναι καινούργια και θα συνοδεύονται από πρόσφατα πρωτότυπα
πιστοποιητικά (µεταφρασµένα επίσηµα) ελέγχου ποιότητας εφόσον υπάρχουν. Σε
περίπτωση που τέτοια πιστοποιητικά δεν είναι διαθέσιµα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να παραδίδει τα απαραίτητα δείγµατα σε αναγνωρισµένα εργαστήρια
ελέγχου και να φροντίζει µε έξοδά του για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και
δοκιµασιών, τα αποτελέσµατα των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται απ' ευθείας στη
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Πάντως η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει σε
οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιµασία κατά την κρίση της.
6.4. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός που θα προσκοµίζονται στο έργο ταξινοµούνται και
καταγράφονται στο ηµερολόγιο κατά είδος παρτίδα και παραλαβή και θα
αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και
τις υποδείξεις της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έτσι ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
να είναι προσιτά στον επιβλέποντα για οποιοδήποτε έλεγχο µέχρι να ενσωµατωθούν
στο έργο.
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6.5. Κάθε είδος εργασίας µόνιµης ή προσωρινής, όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν
στο έργο, οι υπεργολάβοι, τα συνεργεία και οι προµηθευτές, υπόκεινται στην έγκριση
της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Οι εγκρίσεις αυτές δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση για την κατασκευή
του έργου και τις διατάξεις που ισχύουν.
6.6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για αυτά που προτείνει να παρέχει τις εξής
πληροφορίες:
α. Για υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό, κλπ. συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο
έργο:
- Εµπορική ονοµασία του
κατασκευάστρια εταιρεία.

υλικού,

µηχανήµατος,

κλπ.

κατασκευαστής

ή

- Αξιοπιστία της εταιρείας, κύκλος εργασιών - χώρα προέλευσης, αντιπροσώπευση
στην Ελλάδα, εισαγωγέας, τεχνική υποστήριξη, δυνατότητα ικανοποίησης της
ζήτησης και έγκαιρης παράδοσης των απαιτούµενων ποσοτήτων, ανταλλακτικών,
κλπ.
- Προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, πρωτότυπα πιστοποιητικά ποιότητας
ελέγχου και δοκιµών των υλικών από αναγνωρισµένα εργαστήρια. Εγγυήσεις
κατασκευής έγγραφες.
- Άλλες ιδιότητες και σύνθεση του υλικού, καταλληλότητα υλικών για το έργο.
- Τρόπος χρήσης, πεδίο εφαρµογής, ειδικές απαιτήσεις, ειδικά συνεργεία.
- Έργα όπου έχουν χρησιµοποιηθεί και ενδείξεις - αποδείξεις συµπεριφοράς των
υλικών.
- Προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, έντυπα και λοιπά υλικά παρουσίασης. ∆είγµατα
ικανού µεγέθους µε τα στοιχεία του παραγωγού.

β. Για υπεργολάβους, συνεργεία, προµηθευτές, κλπ.
- Ονοµασία, εταιρική µορφή, έδρα και λοιπά στοιχεία όπως καταστατικά, ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, κλπ.
- Βιογραφικά σηµειώµατα και τίτλοι σπουδών (άν υπάρχουν) των διευθυνόντων και
στελεχών.
- Οργάνωση και στελέχωση της επιχείρησης (µηχανήµατα, προσωπικό, κλπ).
- Κύκλος εργασιών.
- Έργα που εκτελέστηκαν.
- Έργα υπό εκτέλεση.
- Πιστοποιητικά από εργοδότες.

Σ.Υ. «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
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6.7.

Αν ο ανάδοχος προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, αγορά, κατασκευή ή
εγκατάσταση, χωρίς την έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., φέρει στο ακέραιο την ευθύνη
και την δαπάνη για την άρση οποιασδήποτε αστοχίας ή άρνησης εγκρίσεως. Η
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα της αντικατάστασης των υλικών, κλπ,
µε άλλα της αποδοχής της.

6.8.

Τις πληροφορίες αυτές για όλα τα παραπάνω µαζί µε επιστολή πρότασης - εισήγησης
υποβάλλει ο ανάδοχος στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. σε τέσσερα αντίτυπα από τα οποία το
ένα κατ' ευθείαν στον επιβλέποντα. Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την υποβολή και αφού ελέγξει τα παρεχόµενα στοιχεία, αποφασίζει σχετικά.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. κατά αιτιολογηµένη κρίση της µπορεί να ζητήσει πρόσθετα
στοιχεία και ελέγχους, οπότε η προθεσµία των τριάντα ηµερών µετατίθεται αντίστοιχα
από την συµπληρωµατική υποβολή. Με την έγκριση η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. καθορίζει τον
τρόπο παρακολούθησης στο εργοτάξιο ή το εργοστάσιο, τους απαιτούµενους
ελέγχους κατά την κατασκευή και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για την σύµφωνη
προς τις προδιαγραφές εκτέλεση της εργασίας.

6.9.

Τροποποιήσεις υλικών, προµηθευτών, κλπ, γίνονται µε την ίδια διαδικασία και η
χρήση τους επιτρέπεται µόνο ύστερα από την τελική έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

6.10. Ο εργοδότης µπορεί να παραδίδει στον ανάδοχο υλικά, µηχανήµατα και εξοπλισµό
προς ενσωµάτωση. Αυτά θα παραδίδονται µε πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, η ολοκληρωτική ευθύνη
φύλαξης και περαιτέρω χειρισµού τους µέχρι την περάτωση και παραλαβή του έργου
ανήκει στον ανάδοχο.
6.11. Χώρα προέλευσης κάθε µηχανήµατος που θα ενσωµατωθεί στο έργο νοείται η χώρα
κατασκευής του.

ΑΡΘΡΟ 7
Έλεγχος των εργασιών κατά στάδια.
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται από άλλη εργασία πριν ελεγχθεί από τον επιβλέποντα. Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την επίβλεψη (τουλάχιστον δύο ηµέρες
νωρίτερα), καθώς και να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα µέσα, ώστε ο έλεγχος να διεξάγεται
έγκαιρα και κανονικά. Παράλληλα θα πρέπει να συµπληρώνονται και ελέγχονται τα σχέδια
απεικόνισης του έργου, όπως στο επόµενο άρθρο 8 αναφέρεται.
Οι διενεργούµενοι έλεγχοι κατά τα διάφορα στάδια εργασιών σε καµία περίπτωση δεν
µπορούν να υποκαταστήσουν την παραλαβή του έργου, ούτε περιορίζουν τις ευθύνες και
υποχρεώσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8
Σχέδια απεικόνισης του έργου, καρτέλες χώρων και λοιπά τεχνικά στοιχεία.
8.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον εργοδότη σχέδια και τεύχη µε
όλα τα τεχνικά στοιχεία, τα φύλλα χώρων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την πλήρη
απεικόνιση του έργου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του, όπως
κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν σ' αυτό (πραγµατική εικόνα). Σ' αυτά τα σχέδια
και τεχνικά στοιχεία θα περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες ώστε
οποιαδήποτε µελλοντική επέµβαση στο έργο για οποιοδήποτε λόγο να είναι δυνατή µε
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την µεγαλύτερη ακρίβεια, ευχέρεια και ασφάλεια και χωρίς να απαιτείται πρόσθετη
λήψη στοιχείων επί τόπου.
8.2. Η οργάνωση και παρουσίαση των σχεδίων «ως κατασκευάσθει» του έργου και των
τεχνικών στοιχείων θα ακολουθήσει την τυποποίηση στα µεγέθη στους συµβολισµούς,
στους κωδικούς, κλπ, της Mελέτης Εφαρµογής σε κατάλληλη κλίµακα, ώστε η παροχή
των απαιτουµένων πληροφοριών να είναι επαρκής και υπόκειται στην εκ των
προτέρων έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
8.3. Θα παραδοθούν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές προδιαγραφές. Τα
στοιχεία αυτά (σχέδια «ως κατασκευάσθει», κλπ) θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα
από τα οποία το ένα κατ' ευθείαν στον επιβλέποντα. Επίσης θα υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική µορφή (CD) ύστερα από σχετική συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
8.4.

Μόλις παραδοθούν τα στοιχεία αυτά, ο επιβλέπων και άλλα εντεταλµένα όργανα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου θα ελέγξουν επί τόπου την
ακρίβεια, την ποσοτική και ποιοτική πληρότητα των παρεχοµένων από αυτά
πληροφοριών και θα τα επικυρώσουν υπογράφοντάς τα από κοινού. Σχέδια ανακριβή
ή ελλιπή θα ενηµερώνονται, θα ξανασχεδιάζονται και θα ελέγχονται πάλι. Τα τελικά
επικυρωµένα σχέδια «ως κατασκευάσθει» και λοιπά στοιχεία θα παραδοθούν στη
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. σε αµετάβλητο αδιάσταλτο, ανθεκτικό διαφανές χαρτί ρελιασµένο,
καθώς και δύο αντίγραφά τους (φωτοτυπίες).

8.5. Η µη εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής των σχεδίων «ως κατασκευάσθει», των
φύλλων χώρων και λοιπών στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο αυτό, αναστέλλει
την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9
∆οκιµές - Θέση σε λειτουργία των µόνιµων εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.
9.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπονήσει έγκαιρα και τουλάχιστον δύο (2) µήνες
πριν την έναρξη όλων των δοκιµών χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα τύχει της εγκρίσεως
των εντεταλµένων οργάνων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει παρουσία
του επιβλέποντος µε δική του φροντίδα και δαπάνη όλες τις απαιτούµενες δοκιµές, θα
θέσει σε λειτουργία και θα ρυθµίσει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του
Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές του έργου και τις
τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων. Κατά τις δοκιµές αυτές θα συντάσσεται
πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τους
διενεργούντες τις δοκιµές, (προµηθευτές, κατασκευαστές κλπ, ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.), το οποίο θα παραδίδεται στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε..
Η διενέργεια των δοκιµών, η σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προκειµένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περαίωσης το
πολύ εντός διµήνου από την προθεσµία περαίωσης του έργου.
Το προσωπικό, τα µηχανήµατα, οτιδήποτε αναλώσιµο (καύσιµα, ηλεκτρικό, νερό, κλπ
υλικά), και οι κάθε φύσεως συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση της
δοκιµιοληψίας, των δοκιµών επί τόπου, των ρυθµίσεων, κλπ, καθώς και η µεταφορά
και παράδοση των δειγµάτων στα αρµόδια εργαστήρια πρέπει να διατίθενται από τον
ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ή δαπάνη του αµέσως και χωρίς προφάσεις.
Όλα τα σχετικά έξοδα περιλαµβάνονται στο κατ' αποκοπήν εργολαβικό αντάλλαγµα.
Επίσης στο κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη
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απαραίτητη για την διόρθωση, τροποποίηση και βελτίωση των κατασκευών συσκευών,
κλπ, που δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα, σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες και
προδιαγραφές.
9.2. Ειδικά για τον εξοπλισµό, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει µε δική του φροντίδα
και δαπάνη, εκτός των αναφεροµένων στην παρ. 9.1 και όσες δοκιµές, ελέγχους και
ρυθµίσεις απαιτηθούν κατά την παραλαβή του εξοπλισµού από τις ορισθησόµενες
επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 10
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.
10.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον εργοδότη όλα τα απαιτούµενα
τεύχη µε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων, συστηµάτων και εξοπλισµού κάθε φύσης που θα έχει εγκατασταθεί
στο έργο σε τρία αντίτυπα. Όλα τα σχετικά έξοδα και δαπάνες περιλαµβάνονται στο
κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από
µέρους του αναδόχου αναστέλλει την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου.
10.2. Ειδικότερα θα παραδώσει για τα κτιριακά, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τα
ακόλουθα τεύχη.
10.2.1.

Τεχνική περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών, αλληλεξαρτήσεις συστηµάτων,
εξαρτηµάτων, κλπ.

10.2.2.

Οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
συστήµατος (τύπος, µοντέλο, κατασκευή, αριθµός εργοστασίου, τρόπος
εκκίνησης, λειτουργίας, στάσης, κλπ).

10.2.3.

Οδηγίες συντήρησης, που θα περιλαµβάνουν τον χρόνο ζωής κάθε συστήµατος,
τον φυσιολογικό χρόνο φθοράς, οδηγίες περιοδικού τακτικού ελέγχου, έκτακτες
καταστάσεις, υλικά που απαιτούνται για τακτική συντήρηση, κρίσιµα ανταλλακτικά
και συνιστώµενες ποσότητες αποθεµάτων, απαιτούµενα εργαλεία και συσκευές για
την συντήρηση, τυχόν απαραίτητα σχέδια, τα στοιχεία του αντιπροσώπου στην
Ελλάδα και του κατασκευαστή αν τυχόν απαιτηθεί πρόσθετη βοήθεια.

10.2.4.

Κανονισµούς ασφαλείας για αποφυγή ατυχηµάτων και λήψη προφυλακτικών
µέτρων.

10.3. Τα τεύχη αυτά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα, ευανάγνωστά, ακριβή, σαφή και
ευκολονόητα. Η ύλη τους θα είναι κατανεµηµένη σε κεφάλαια αντίστοιχα προς το
κάθε σύστηµα ή τµήµα εγκατάστασης που θα πρέπει και αυτά να είναι σηµασµένα
έτσι ώστε η αντιστοιχία και ο εντοπισµός τους να είναι άµεσος και ακριβής. Ειδικά για
τον εξοπλισµό τα τεύχη θα είναι γραµµένα στην Αγγλική γλώσσα.
Όπου απαιτηθεί κάθε σύστηµα, εγκατάσταση ή συσκευή θα πρέπει να είναι
σηµασµένη µε πινακίδες, επιγραφές, κλπ, στην Ελληνική γλώσσα, ευδιάκριτες,
ανεξίτηλες από κατάλληλο υλικό, ώστε να µη λερώνονται ή καταστρέφονται και να
αναγράφουν την ονοµασία, την χρήση της εγκατάστασης, συστήµατος ή µηχανήµατος
και σύντοµες οδηγίες εκκίνησης, χειρισµού και επείγουσας παύσης λειτουργίας σε
καταστάσεις ανάγκης, κλπ.
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10.4. Όλα τα προηγούµενα στοιχεία τελούν υπό την αίρεση ελέγχου αποδοχής και έγκρισης
από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Η έγκριση της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. συνεπάγεται την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου αναφορικά µε αυτό το άρθρο, αλλά δεν απαλλάσσει
τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για παράλειψη ενηµέρωσης, κλπ, δεδοµένου ότι το
έργο ανατίθεται για να εκτελεσθεί και να παραδοθεί "µε το κλειδί".

ΑΡΘΡΟ 11
Εκπαίδευση προσωπικού.
11.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα στελεχώσει το
έργο στη χρήση και λειτουργία του και να το ενηµερώσει πάνω σε όλα τα λειτουργικά
διαγράµµατα, οδηγίες και λοιπά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. Η εκπαίδευση του προσωπικού
θα αρχίσει πριν από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκοµείου και για όσο χρονικό
διάστηµα απαιτηθεί, αλλά όχι πέρα από την λήξη του χρόνου εγγυήσεως.
11.2. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα εκπονήσει ο
ανάδοχος και θα εγκρίνει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. σε συνεργασία µε τους αρµόδιους χρήστες
του έργου.
11.3. Κάθε σχετική µε όλα τα παραπάνω δαπάνη περιλαµβάνεται στο κατ' αποκοπή
εργολαβικό αντάλλαγµα.

ΑΡΘΡΟ 12
Επιµετρήσεις - Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
12.1.Οι επιµετρήσεις των επί µέρους εργασιών του κατ'
ανταλλάγµατος θα γίνονται ποσοστιαίες.

αποκοπή εργολαβικού

Τις επιµετρήσεις αυτές συντάσσει ο εργολάβος στο τέλος κάθε µηνός σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και τον πίνακα ανάλυσης και απορρόφησης του κατ'
αποκοπήν εργολαβικού ανταλλάγµατος της προσφοράς του και υποβάλλει προς
έλεγχο στον επιβλέποντα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον
επιβλέποντα Μηχανικό οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία για τον ευχερή και ακριβή
προσδιορισµό του ποσοστού των εργασιών που εκτελέστηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο
συντάσσεται και η τελική βεβαίωση κατασκευής ποιοτικά και ποσοτικά των επί µέρους
εργασιών που επέχει θέση τελικής επιµέτρησης.
Τµήµα του έργου που για οποιοδήποτε λόγο και µέσω της διαδικασίας του άρθρου 9
της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε τιµές µονάδος εργασιών επιµετράται ως εξής:
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι επιµετρήσεις
συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο
της υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τους
επιβλέποντα και εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά
φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από
ένα αντίγραφο.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του
έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση
περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών
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µονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς για τον προσδιορισµό
της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό
επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας
καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόµενης παραγράφου. Οι
επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια υποβάλλονται
από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ'
αυτόν µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". Η ∆ιευθύνουσα
υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν
διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον
ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας και ο ανάδοχος
αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο από το
Νόµο δικαίωµα της ένστασης.
3.Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή
στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από
άλλες και να µην είναι τελικά εµφανείς, ο χαρακτηρισµός της σκληρότητας εδαφών,
ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην
καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής
αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή πρωτόκολλο
ζυγίσεως αντίστοιχα. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία µπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις
να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω
πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί επίσης και η προϊσταµένη αρχή
να παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.
12.2. Υλικά που εισκοµίζονται στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν από τον
εργολάβο και εγκρίθηκαν από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορούν να περιληφθούν στους
λογαριασµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4.6 της Σύµβασης. Για όλα τα
πιστοποιούµενα υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη µέχρι την
ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Πρόσθετες εξασφαλίσεις, εγγυητικές
επιστολές, ασφάλιση, ειδικά µέτρα αποθήκευσης, φύλαξης, θεµατοφυλακή, κ.λπ.) για
τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά µπορεί να ζητήσει η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
κατά την κρίση της. Τα προς πιστοποίηση υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστά
κεφάλαια στον λογαριασµό, όπου αναγράφεται το είδος, η ποσότητα, οι τιµές και η
συνολική προς πληρωµήν αξία τους. Οι τιµές των πιστοποιούµενων στους
λογαριασµούς υλικών, σε καµία περίπτωση (εκτός της αναφεροµένης στο άρθρο 4.6
της Σύµβασης) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες του 70% εκείνων που αναφέρονται στο
πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής διαπιστώσεως διακυµάνσεως τιµών του χρόνου
δηµοπράτησης και πάντα κατά την κρίση του επιβλέποντος της Υπηρεσίας Μηχανικού,
ώστε το υπόλοιπο της συµβατικής τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας
ενσωµάτωσης στο έργο.
12.3. Κατά τα άλλα, λογαριασµοί και πιστοποιήσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
του άρθρου 4 της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 13
Βλάβες στο έργο - Αποζηµιώσεις.
13.1. Για οποιεσδήποτε βλάβες που µπορεί να προκληθούν στο έργο και οφείλονται σε
υπαιτιότητα, παράλειψη ή ανεπιτηδειότητα του αναδόχου ή των υπεργολάβων του ή σε
τυχαίο γεγονός, δεν δικαιολογείται ούτε παράταση της συµβατικής προθεσµίας
αποπεράτωσης του έργου, ούτε αποζηµίωση. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει
τις βλάβες µε δικές του δαπάνες και χωρίς καθυστέρηση.
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13.2. Βλάβες που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια που προβλέπονται στην
σύµβαση αυτή αποκαθίστανται µε την φροντίδα του αναδόχου ύστερα από έγκριση της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.. Παρ' όλα αυτά η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορεί για το συµφέρον του έργου
να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών µε τρίτους που θα πληρωθούν από τις
αποζηµιώσεις που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Βλάβες που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που προβλέπονται στην σύµβαση αυτή,
αποκαθίστανται υπό τις προϋποθέσεις και κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
58 του Ν. 3669/08. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στον ανάδοχο στην περίπτωση
βλάβης από ανωτέρα βία ή χρήσης από τον κύριο του έργου δεν περιλαµβάνει
διαφυγόντα κέρδη ούτε επιβαρύνεται µε Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος.

ΑΡΘΡΟ 14
Ελαττώµατα - έκπτωση.
14.1. Για την ακαταλληλότητα των υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, τις ελαττωµατικές
εργασίες και την παράλειψη συντήρησης εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
Ν. 3669/08.
14.2. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται
µε τις γραπτές εντολές της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. που του δίδονται σύµφωνα µε την
σύµβαση ή τον νόµο, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15
Ασφάλιση Έργου
15.1 Πέραν της κατά νόµον ασφάλισης του προσωπικού, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
προσκοµίσει ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάλυψη µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου:
α)

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη
του
αναδόχου
και
των
υπεργολάβων
του,
για
σωµατικές
βλάβες,
συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές
που θα προκληθούν κατά και σε σχέση µε την εκτέλεση του έργου. Τα ασφαλιστικά
ποσά για τις καλύψεις αυτές θα είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα :
1. Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον
αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 150.000 ΕΥΡΩ/ περιστατικό
2. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και ατύχηµα σε 300.000 ΕΥΡΩ /
περιστατικό
3. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των παθόντων σε 500.000 ΕΥΡΩ / περιστατικό
4. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης σε
1.500.000 ΕΥΡΩ

β)

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχηµάτων, που θα καλύπτει την
συνήθη σήµερα ασφάλιση αστικής ευθύνης, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται
για την εκτέλεση του έργου µέσα ή έξω από το εργοτάξιο από το προσωπικό του
αναδόχου και των υπεργολάβων του.
Οχήµατα που χρησιµοποιούνται και ως µηχανήµατα θα καλύπτονται από την ασφάλιση
και για την χρήση τους ως µηχανηµάτων.

γ)

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου που θα καλύπτει:
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-

Απώλειες ή ζηµιές στο ίδιο το έργο από οποιαδήποτε αιτία µε όριο την πλήρη αξία
του, περιλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας εκτός από τις περιπτώσεις
κινδύνων που εξαιρούνται διεθνώς σ' αυτές τις ασφαλίσεις (πόλεµος, εισβολή,
επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση, κατάσχεση, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές,
απεργία, ανταπεργία, πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία, ραδιενεργός µόλυνση,
κλπ). Η ασφάλιση θα καλύπτει και τους κινδύνους από µερικές ή ολικές δοκιµές
του έργου και την δοκιµαστική λειτουργία του, καθώς και τις βλάβες από
ελαττωµατικό σχεδιασµό, ελαττωµατικό υλικό και κακοτεχνίες, ελαττωµατικά
σχεδιασµένα ή κακότεχνα µέρη και υλικά.

-

Απώλειες ή ζηµιές σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλα
περιουσιακά στοιχεία του εργοδότη που ίσως προκληθούν κατά ή και σε σχέση µε
την κατασκευή του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή του και µέχρι του ποσού
της προσφοράς του αναδόχου.

-

Ρήτρα ευρείας κάλυψης συντήρησης (Extended maintenance) για την περίοδο από
την αποπεράτωση του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

15.2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα περιλαµβάνουν και τους εξής όρους:
- Ασφαλιζόµενοι θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) ως κύριος του
έργου, ο ανάδοχος εργολήπτης, οι προµηθευτές, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και
οι µελετητές µηχανικοί και το προσωπικό όλων των προαναφεροµένων που
ασχολείται µε οποιοδήποτε τρόπο στο έργο.
- Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποκρούει κάθε αγωγή που στρέφεται
κατά του αναδόχου εργολήπτη, των εργολάβων και υπεργολάβων του ή της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού της και να καταβάλει ή χορηγεί µε δικά
της έξοδα κάθε εγγύηση για την άρση τυχόν κατάσχεσης.
- Ο εργοδότης, το προσωπικό του, γενικά οι συνεργάτες του και το προσωπικό
τους, καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία, θα θεωρούνται έναντι του
εργολάβου, των υπεργολάβων του και του προσωπικού τους ως τρίτα πρόσωπα
και πράγµατα τρίτων αντίστοιχα.
- Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής ή αναγωγής
κατά της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., των υπαλλήλων της, των συµβούλων και συνεργατών
της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση βλάβης ή ζηµιάς από πράξη ή
παράλειψή τους.
- Με τα ασφαλιστήρια συµβόλαια πρέπει να καλύπτεται και η ευθύνη της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. που απορρέει από το άρθρο 922 του ΑΚ (ευθύνη προστήσαντος).
- Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος εργολήπτης
µεταβιβάζει και εκχωρεί στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εκ των προτέρων τα ποσά των
απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα ποσά αυτά θα
καταβάλλονται απ'ευθείας στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. χωρίς να χρειάζεται συναίνεση ή
άλλη ενέργεια του αναδόχου.
15.3. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται από ασφαλιστικές εταιρείες της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής που λειτουργούν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ε.Ο.Χ.
και στην Κύπρο, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την αντασφαλιστική κάλυψη που έχουν.
Τα ασφάλιστρα και κάθε άλλη επιβάρυνση γι' αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο εργολήπτη. Ασφάλιστρα που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλει ο
ανάδοχος καταβάλλονται από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και παρακρατούνται από την
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επόµενη τµηµατική πληρωµή του αναδόχου εργολήπτη. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια
των παρ. 15.1α και 15.1γ παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τριάντα
(30) ηµέρες από της υπογραφής της Συµβάσεως. Καθυστέρηση της προσκόµισής
τους παρέχει στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το δικαίωµα να προβεί η ίδια στην σύναψη της
ασφάλισης σε ασφαλιστική εταιρεία της δικής της επιλογής, χωρίς να αποκλείεται και το
δικαίωµα της για έκπτωση του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή όλες οι σχετικές
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο εργολήπτη και αφαιρούνται από το λαβείν του.
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο της παρ. 15.1β παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν
από την έναρξη της χρήσης ή µεταφοράς στο εργοτάξιο των ασφαλισµένων οχηµάτων.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα είναι σε ισχύ και δεν µπορούν να τροποποιηθούν ή
λήξουν χωρίς γραπτή δεκαπενθήµερη ειδοποίηση του εργοδότη προς την ασφαλιστική
εταιρεία.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια παρέχονται από κοινού για όλους τους κοινοπρακτούντες
και καλύπτουν αντίστοιχα κάθε νοµισµατικό µέρος της σύµβασης για την κατασκευή
του έργου.
15.4. Αποζηµίωση για θετικές ζηµιές στο έργο από ανωτέρα βία ή από άλλα αίτια
αναγνωρίζεται στον ανάδοχο εργολήπτη µόνο για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται και
δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια κατά παντός κινδύνου και
καταβάλλεται στον ανάδοχο εργολήπτη σύµφωνα µε την διαδικασία του Ν. 3669/2008.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Φωτάκης

Για την Ανάδοχο Εταιρεία/Κοινοπραξία

……………………….
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