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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
κατάλληλου συστήµατος Ποζιτρονικής - Αξονικής Τοµογραφίας, PET – CT και
διαµόρφωση χώρου υποδοχής του µηχανήµατος PET –CT και των αντίστοιχων
εργαστηρίων στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ¨Θεαγένειο¨ όπως
αναλυτικά αναφέρεται στη µελέτη δηµοπράτησης.
Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α.
Η προµήθεια, η µεταφορά και εναπόθεση του εξοπλισµού στον τόπο του Έργου,
η συναρµολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιµές του εξοπλισµού επί τόπου του
Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, όπως αυτή περιγράφεται
αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της µελέτης δηµοπράτησης, ώστε
να είναι κατάλληλη για τη λειτουργία την οποία προορίζεται. Στο πλαίσιο του εν
λόγω Έργου περιλαµβάνονται επίσης η παροχή των πάσης φύσεως
απαιτούµενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, ο σχεδιασµός, η µελέτη και η
κατασκευή των απαιτούµενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού και
εγκαταστάσεων Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και όλων των
απαιτούµενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, και η παράδοση του µηχανήµατος
σε λειτουργία µετά από την επιτυχή εκτέλεση ∆οκιµών Παραλαβής. Η εκτέλεση
των ως άνω εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη δηµοπράτησης.
β.
Η σύνταξη όλων των απαιτούµενων µελετών εγκατάστασης (γενικών
οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών και λοιπών τυχόν ειδικών µελετών, π.χ.
πυροπροστασίας κλπ) για την εγκατάσταση του συστήµατος, καθώς και τη θέση
του σε λειτουργία. Η εγκεκριµένη µελέτη ακτινοπροστασίας και η σχετική
προέγκριση κατασκευής από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας της
Κεντρικής Μακεδονίας θα παραδοθούν στον ανάδοχο του έργου.
γ.
Η έκδοση ή αναθεώρηση οιονδήποτε αδειών ή εγκρίσεων απαιτούνται από τους
αρµόδιους φορείς για την λειτουργία του έργου σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία καθώς και η σύνταξη όλων των απαραίτητων σχεδίων και µελετών
απαραίτητων για την υποβολή των αιτήσεων έκδοσης ή αναθεώρησης των εν
λόγω αδειών, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας υλοποίησης
του έργου.
Σχετικά µε την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, ο ανάδοχος
υποχρεούται να διενεργήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να
παραδώσει στο νοσοκοµείο την εκ του νόµου προβλεπόµενη έκθεση ασφαλούς
λειτουργίας της εγκατάστασης.
δ.
Η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών καθώς και η προµήθεια και
ενσωµάτωση στο έργο όλων των απαραίτητων υλικών και µηχανολογικού
εξοπλισµού για τη θέση σε λειτουργία του συστήµατος, σύµφωνα µε τα
Συµβατικά Τεύχη και τις εγκεκριµένες µελέτες.

ΑΡΘΡΟ 2
∆ιοίκηση του έργου– Παρακολούθηση του έργου
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 του
Κανονισµού
Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και
Εργασιών της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
2.2. 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
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να παρίσταται ο ίδιος ή µε τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και όλα τα αρµόδια
πρόσωπα.
2.3. Ο ανάδοχος του έργου αλληλογραφεί µόνο µε την 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 Υπηρεσίας εντός των νοµίµων προθεσµιών και από
τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν.
2.4. Στο έργο, τηρείται ηµερολόγιο µε την φροντίδα του αναδόχου σε βιβλιοδετηµένα
τριπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Στο ηµερολόγιο αναγράφονται καθηµερινά,
στοιχεία 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.
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.
ΑΡΘΡΟ 3
Εγκατάσταση - Παράδοση – Παραλαβή - Εγγύηση Προµήθειας
Εγκατάσταση
Ο ανάδοχος του έργου, όπως δηλώνει ρητώς µε την Προσφορά του και µε υπεύθυνη
δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαµβάνεται σ’ αυτή επιθεώρησε τους χώρους,
ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και έλαβε γνώση της υφιστάµενης κατάστασης.
Παράδοση
Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα
εξής:
Η παράδοσή της θα γίνει σταδιακά σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που
θα υποβάλει ο ανάδοχος εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή
της παρούσας και το οποίο θα εγκριθεί από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εντός είκοσι (20)
ηµερών από την υποβολή του.
Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόµισής του, είδος της προσφοράς δεν
παράγεται πλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει το µοντέλο του ίδιου
κατασκευαστή που έχει αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον
δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη οικονοµική απαίτηση.
Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν διαθέτει πλέον µοντέλο τουλάχιστον
ισοδύναµο προς το αρχικώς προβλεπόµενο ή έχει πάψει να υφίσταται ως εταιρεία ή
συντρέχουν άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία,
που καθιστούν αδύνατη την παράδοση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
µοντέλο άλλου κατασκευαστή τουλάχιστον ισοδύναµο προς το αρχικώς
προβλεπόµενο, χωρίς πρόσθετη οικονοµική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα
καθορίζονται από το ως άνω χρονοδιάγραµµα να προµηθεύσει και εγκαταστήσει το
Σύστηµα Ποζιτρονικής - Αξονικής Τοµογραφίας, PET – CT, να διαµορφώσει το χώρο
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υποδοχής του και τους συναφείς χώρους και να ενηµερώσει εγγράφως επ’ αυτού, τη
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει σε δύο (2) αντίτυπα το
Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) στο οποίο θα διατυπώνονται οι ειδικές
πρακτικές και τα µέσα για την ποιότητα, καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων
που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο έργο. Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και
κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, θα είναι σε πλήρη
εναρµόνιση και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, θα καθορίζει τον
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, όπως επίσης τον τρόπο και τις
λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την διαµόρφωση
των χώρων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Το Π.Π.Ε. θα
αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησής του, συγκέντρωση των στοιχείων, τεκµηρίωση των εργασιών και
αρχειοθέτησή τους.
Παραλαβή
Με την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης των χώρων υποδοχής και της εγκατάστασης
του εξοπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο µε πρωτότυπα
δελτία δοκιµών για το σύστηµα εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει µε επιτυχία όλες
οι απαραίτητες δοκιµές λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου. Από την επόµενη ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης, επί της
ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισµού και προκειµένου να γίνει η οριστική του
παραλαβή, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον έλεγχό του εξοπλισµού
και των εργασιών διαµόρφωσης των χώρων υποδοχής. Ο ανάδοχος κατά το χρονικό
διάστηµα ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνηση που
θα χρειαστεί η αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το έργο της.
Η Επιτροπή ελέγχει αν το έργο είναι άρτιο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συµβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Η έγκριση ή απόρριψη τµήµατος ή ολοκλήρου του έργου από την αρµόδια Επιτροπή
και ύστερα από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, µε τις κατάλληλες
αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις, εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί την
εξέλιξη του έργου. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
έργου, συµπεριλαµβανόµενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς το έργο να
έχει παραδοθεί, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας.
Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές οφείλονται σε
γεγονότα ανωτέρας βίας.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και µετά την
διαµόρφωση του χώρου υποδοχής και την τοποθέτηση του Συστήµατος Ποζιτρονικής
- Αξονικής Τοµογραφίας, PET – CT,στην προβλεπόµενη θέση, έτοιµου προς
λειτουργία, πραγµατοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του παραδοτέου από
την ορισθησοµένη για τον σκοπό αυτό µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Επιτροπή Παραλαβής. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα
υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
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Για τον έλεγχο αυτό συντάσσεται από την Επιτροπή το αντίστοιχο Πρωτόκολλο
Ελέγχου µε τα αποτελέσµατά του και επακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής ή
απόρριψης του έργου, το οποίο κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
Το Πρωτόκολλο Παραλαβής πρέπει να συνταχθεί εντός µηνός από την υπογραφή
του Πρωτοκόλλου Ελέγχου ή την εκπλήρωση όλων των τυχόν αναφεροµένων
παρατηρήσεων σε αυτό.
Εάν η παραλαβή του Συστήµατος Ποζιτρονικής - Αξονικής Τοµογραφίας, PET –
CT και της διαµόρφωσης χώρου υποδοχής του και το Πρωτόκολλο Παραλαβής
δεν πραγµατοποιηθεί στον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο η παραλαβή τους θεωρείται
συντελεσθείσα αυτοδικαίως προκειµένου να εξοφληθεί ο ανάδοχος.
To έργο παραδίδεται προς χρήση (διοικητική παραλαβή) συνολικά ή τµηµατικά µετά
τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση εκ µέρους της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κατά την παράδοση προς χρήση συντάσσεται Πρωτόκολλο
∆ιοικητικής Παραλαβής µεταξύ του αναδόχου και του χρήστη, το οποίο
συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα. Στο πρωτόκολλο αυτό καταγράφονται
λεπτοµερώς τα παραδιδόµενα τµήµατα, ο σταθερός και κινητός εξοπλισµός τους και η
κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Εγγύηση
Η συνολική διάρκεια εγγύησης του έργου είναι 24 µήνες από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν
πραγµατικά ελαττώµατα του έργου που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν
µετά την παραλαβή τους µε το οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά ελαττώµατά
τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει χρηµατική εγγύηση ή να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή Καλής
Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ποσού ίσου µε το 5% του ποσού της Σύµβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος
Πρωτοκόλλου, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. από τυχόν
πραγµατικά και κρυφά ελαττώµατα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής
Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ενεργείται µε εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Τράπεζα, µετά τη λήξη του χρόνου της 24µηνης εγγύησης
και τη διαπίστωση ότι όλο το έργο βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης του έργου και µε εξαίρεση βλάβες που
οφείλονται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε
τη χρήση ή ελάττωµα οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές
κ.λ.π.), η διατήρηση του έργου σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της
προµήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση συµπεριλαµβάνεται και η
αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για τη
διατήρηση του συστήµατος εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση
(συµπεριλαµβανοµένης και της πλήρους εγγύησης λυχνίας αξονικού τοµογράφου,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης ).
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη του έργου οφείλεται σε µη
ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή
ελάττωµα οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.),
οφείλει να ενηµερώνει σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε
περίπτωση που το Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση και θεωρεί πως η αποκατάσταση της
βλάβης εµπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί εγγράφως σ’ αυτόν την
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αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση της
εντολής αρχίζει και ο υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του συστήµατος. Ο
ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της
διαφοράς θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11 Επίλυση ∆ιαφορών, της
Σύµβασης.
Εις ότι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης
ισχύουν τα ακόλουθα :
Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) του συστήµατος λόγω βλάβης,
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15
ηµερολογιακές ηµέρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης του συστήµατος υπολογίζεται από
τη βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης στην εταιρεία και η αποκατάσταση της
βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλου από εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο του νοσοκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης
του συστήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της
επόµενης ηµερολογιακής ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε
περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας.
Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συµβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του οποίου δεν είναι δυνατόν να
ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που το σύστηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας
πέραν του προαναφερθέντος διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών,
πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του συστήµατος.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, το έργο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργική κατάσταση.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων της από τυχόν πραγµατικά και
κρυφά ελαττώµατα.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων
516, 540, 541, 543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου, µεταβιβάζει
στην Αναθέτουσα Αρχή, την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή του, ακόµη και στην
περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχει πληρωθεί την ηµέρα αυτή, ολόκληρο το τίµηµα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Σύµβασης Προµήθειας – Εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 4
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσµης παράδοσης
Παράταση της συνολικής προθεσµίας ή τροποποίηση του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται από το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
β)

όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου
Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη
εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την Σύµβαση
λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει
τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει µέσα σε αποκλειστική
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προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα που συνέβη το περιστατικό της
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή
προσκοµίζοντας παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού
αυτού. Η τυχόν παράλειψή του τον αποστερεί από το δικαίωµα επίκλησης
ανωτέρας βίας για την µη εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου µπορεί να χορηγηθεί παράταση της
προθεσµίας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, επιβαλλοµένης όµως
ποινικής ρήτρας ως ακολούθως:
1% του Συµβατικού τιµήµατος, για κάθε πλήρη ηµερολογιακή εβδοµάδα, για τις
πρώτες πέντε (5) εβδοµάδες και 2% του Συµβατικού τιµήµατος για τις επόµενες πέντε
(5) εβδοµάδες και µέχρι συνολικού ποσοστού 15%, για την περίπτωση υπέρβασης
τόσο της συνολικής προθεσµίας όσο και των επιµέρους προθεσµιών παράδοσης που
αναφέρονται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του άρθρου 3.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και
παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή ή/και από την τελική πληρωµή.
ΑΡΘΡΟ 5
Εκπόνηση µελετών - Έγκριση
5.1. Οι µελέτες εγκατάστασεων 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.
5.2.

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.

5.3. 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.
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5.4. Όλες οι µελέτες θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα 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.
5.5. 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.
5.6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη
για την έκδοση κάθε απαιτούµενης άδειας – πιστοποίησης (π.χ. Πυροσβεστική
Υπηρεσία κλπ).
5.7.

Η σύµπραξη του αναδόχου µε τα µελετητικά γραφεία θα είναι συνεχής µέχρι
την ολοκλήρωση 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 Υπεύθυνη ∆ήλωση των εκπροσώπων των Μελετητικών
Γραφείων ότι αποδέχονται την σύµπραξη µε τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια
του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6
Προέλευση υλικών, ποιότητα, έλεγχοι, δείγµατα, εξοπλισµός, 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
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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.
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,
χρησιµοποιηθούν στο έργο:

κλπ.

συστήµατα

που

θα

- Εµπορική ονοµασία του υλικού, µηχανήµατος, κλπ. κατασκευαστής ή
κατασκευάστρια εταιρεία.
- 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.
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- Έργα υπό εκτέλεση.
- Πιστοποιητικά από εργοδότες.
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 του συστήµατος που θα ενσωµατωθεί
στο έργο νοείται η χώρα κατασκευής του.

ΑΡΘΡΟ 7
∆οκιµές - Θέση σε λειτουργία των µόνιµων εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.
7.1. 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 το σύστηµα ποζιτρονικής - αξονικής
τοµογραφίας PET-CT 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..
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.
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Όλα τα σχετικά έξοδα περιλαµβάνονται στο κατ' αποκοπήν εργολαβικό
αντάλλαγµα. Επίσης στο κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα περιλαµβάνεται
και κάθε δαπάνη απαραίτητη για την διόρθωση, τροποποίηση και βελτίωση των
κατασκευών συσκευών, κλπ, που δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα, σύµφωνα µε
τις σχετικές µελέτες και προδιαγραφές.
7.2. Ειδικά για το σύστηµα ποζιτρονικής - αξονικής τοµογραφίας PET-CT, ο
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει µε δική του φροντίδα και δαπάνη, εκτός των
αναφεροµένων στην παρ. 7.1 και όσες δοκιµές, ελέγχους και ρυθµίσεις
απαιτηθούν κατά την παραλαβή του συστήµατος από τις ορισθησόµενες
επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 8
Βλάβες στο έργο – Αποζηµιώσεις
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.
ΑΡΘΡΟ 9
Έκπτωση αναδόχου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύµφωνα µε τους όρους της
Σύµβασης ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την
Επιτροπή Παραλαβής ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εµπροθέσµως.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση επιβάλλεται, µε απόφαση
του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. ∆εν
αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής για αποζηµίωση.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή
αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις :
α. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους
υπόλοιπους διαγωνιζόµενους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε
διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της ∆ΕΠΑΝΟΜ ή
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των
προµηθειών της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των
λόγω που οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από
τη σύµβαση Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της
προκαταβολής από τον Ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
ΑΡΘΡΟ 10
Ασφάλιση Έργου
10.1 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:
-

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
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σχέση µε την κατασκευή του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή του και
µέχρι του ποσού της προσφοράς του αναδόχου.
-

10.2.

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

10.3. 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 επόµενη τµηµατική πληρωµή του
αναδόχου εργολήπτη. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των παρ. 10.1α και 10.1γ
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. 10.1β παραδίδεται στην
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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.
10.4. 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 άρθρου 45 του Π∆ 609/85.
ΑΡΘΡΟ 11
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήµατος
ποζιτρονικής - αξονικής τοµογραφίας, PET – CT και τη διαµόρφωση χώρου υποδοχής
του ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να µην
προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζηµία στο χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισµό του
χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους, ευθυνόµενος για την αποκατάσταση
των τυχόν αυτών ζηµιών ή απωλειών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του και µε ευθύνη του να συναποκοµίσει από
τον χώρο του Νοσοκοµείου όλα τα υλικά συσκευασίας του συστήµατος ποζιτρονικής αξονικής τοµογραφίας, PET – CT καθώς και τυχόν απορρίµµατα που θα προκύψουν
από τη διαµόρφωση του χώρου υποδοχής του συστήµατος και να παραδώσει τους
χώρους του Νοσοκοµείου ελεύθερους και καθαρούς.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη διενέργεια του εκ του νόµου
προβλεπόµενου ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας που αφορά τις ιοντίζουσα ακτινοβολία
για το σύνολο της εγκατάστασης. Η σχετική έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας θα
πρέπει να έχει παραδοθεί πριν τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκοµείου στην
λειτουργία, χρήση και συντήρηση των ειδών του εξοπλισµού, µε τους ακόλουθους
όρους:
1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται ανά οµάδα εξοπλισµού εντός της περιόδου
εγγύησης των δύο (2) ετών και κατόπιν σχετικού αιτήµατος των χρηστών.
2. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση µε τους χρήστες. Πέραν
του σταδίου εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού, θα υπάρξει
και δεύτερο στάδιο, υπό µορφή εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συµβούλου
κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας του εξοπλισµού.
3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και
συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.
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.
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Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο
έργο ενηµερωτική και κατόπιν αναµνηστική ταµπέλα για την χρηµατοδότηση του
έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 12
Εγγυητικές Επιστολές
Οι εγγυητικές επιστολές θα παρέχονται από Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ε.Ο.Χ. και στις χώρες Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Θα απευθύνονται στον εργοδότη
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.), θα αναφέρουν τα στοιχεία του αναδόχου, τον τίτλο του έργου, το
ποσό και θα περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώµατος της
διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από οποιοδήποτε δικαίωµα του από τα
άρθρα 852-856, 862, 863, 867-869 Α.Κ. και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την
υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση
µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Για τον Ανάδοχο

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Φωτάκης
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